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1. JOHDANTO 

1.1. Aiheen esittely ja tutkimusmenetelmä 
 

Vuonna 2015 Euroopassa koettiin niin kutsuttu pakolaiskriisi, jonka seurauksena 

myös Suomen turvapaikkahakijamäärät nousivat huomattavasti aiempaan 

tilanteeseen verrattuna. Suomesta haki turvapaikkaa vuonna 2015 yli 32 000 ihmistä 

ja vuonna 2016 hakijoita oli noin 5 600 ja 2017 noin 5 000. Hakijamäärät Suomessa 

jäivät kauaksi monista muista Euroopan maasta, mutta muutos aiempiin vuosiin 

verrattuna oli merkittävä. Maahanmuuttovirasto urakoi turvapaikkapäätöksiä näille 

hakijoille vuoden 2016 aikana yli 28 000 kappaletta ja vuonna 2017 noin 9 400. 

Tehdyistä päätöksistä 30 % oli myönteisiä, joista oletettavasti vain osasta valitetaan 

hallinto-oikeuksiin. 1  Kielteisiä päätöksiä tuhansiin hakemuksiin on siis kaksi 

kolmasosaa, joten painopiste pakolaiskriisin käsittelyssä siirtyy vähitellen 

hallintotuomioistuimiin.  

 

Läheskään kaikki lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen ja käännytyksen 

saaneista turvapaikanhakijoista ei palaa vapaaehtoisesti kotimaahansa tai pysyvään 

asuinmaahansa. Lisäksi pakkopalauttaminen on useiden valtioiden kohdalla 

ongelmallista ja hidasta. Kolmansien maiden ihmisiä myös liikkuu Euroopan sisällä 

maasta toiseen hakematta turvapaikkaa. Painopiste tässäkin ilmiössä lienee Keski-

Euroopassa, mutta varmasti osa näistäkin henkilöistä päätyy oleskelemaan 

Suomeen. Suomeen on siis vähitellen muodostumassa aiempaa suurempi määrä 

maassa laittomasti oleskelevia ulkomaalaisia eli niin sanottuja paperittomia, joiden 

oleskeluoikeus vastaanottokeskuksissa on päättynyt lainvoimaisen päätöksen 

jälkeen, kuten myös oikeus vastaanottorahaan ja vastaanottokeskuksen kautta 

annettuihin terveyspalveluihin 2 . Jo ennen vuoden 2015 pakolaiskriisiä poliisi ja 

Rajavartiolaitos ovat tavanneet Suomessa vuosittain tuhansia laittomasti maassa 

oleskelevia3. 

 

                                            
1 Maahanmuuttoviraston tilastot. 
2 Ks. paperittomuuden aiheuttamista ongelmista esim. Juvonen 2012, s. 190 – 192. 
2 Ks. paperittomuuden aiheuttamista ongelmista esim. Juvonen 2012, s. 190 – 192. 
3 Sisäasiainministeriön julkaisusarja 37/2012, s. 5. 
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Suomen valtio ei halua lisätä vetovoimatekijöitä tarjoamalla ”liian kattavaa” turvaa 

maassa laittomasti oleskeleville, mutta on silti velvollinen ihmisoikeussopimusten ja 

perustuslain nojalla huolehtimaan paperittomien välttämättömästä toimeentulosta ja 

huolenpidosta eli jokaiselle kuuluvista perus- ja ihmisoikeuksista. Muuttuneen 

tilanteen vuoksi maahanmuuton ministerityöryhmässä hyväksyttiin syyskuussa 2016 

valmisteltavaksi toimenpidesuunnitelma, joka keskittyisi ehkäisemään ja hallitsemaan 

laitonta maassa oleskelua. Kyseinen suunnitelma julkaistiin 16.12.2016 ja sitä alettiin 

noudattaa vuoden 2017 alusta alkaen.4 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, että vaikka Suomen perustuslain (731/1999) 

19 §:n 1 momentin mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen 

elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja 

huolenpitoon, niin onko perustuslain sanamuodosta huolimatta kuitenkaan kaikilla 

kyseistä oikeutta? Ongelmaa tarkastellaan Suomessa laittomasti maassa 

oleskelevien henkilöiden, eli niin sanottujen paperittomien, näkökulmasta. 

Tutkimuskysymystä lähestytään tutkimalla sosiaaliturvaa ihmisoikeussopimusten, 

eurooppalaisen oikeuden ja lopulta kansallisen perustuslain ja tavallisen 

lainsäädännön kautta. Tutkielma keskittyy kysymykseen, onko perustuslain 

sanamuodosta huolimatta kyseinen subjektiivinen perusoikeus kaikilla, vai voidaanko 

oikeutta välttämättömään sosiaaliturvaan rajata esimerkiksi sillä perusteella, onko 

henkilön maassa oleskelu statukseltaan laillista vai laitonta. Lopuksi pyritään 

vastaamaan kysymykseen: onko jokaisella oikeus välttämättömään toimeentuloon ja 

huolenpitoon? Käytettävä tutkimusmenetelmä on lainoppi eli oikeusdogmatiikka. 

 

Suomessa olevat ihmiset ovat perusteiltaan kolmenlaisten perus- ja ihmisoikeuksien 

suojajärjestelmien piirissä. Kotimaista perusoikeusturvaa tarjoaa Suomen 

perustuslaki, jossa on Suomen Hallitusmuotoon (94/1919) vuonna 1995 toteutetun 

perusoikeusuudistuksen jäljiltä säädelty kansainvälisessä vertailussakin varsin 

kattavasti perusoikeuksista. Perustuslaissa on tunnustettu kansalais- ja poliittisia 

oikeuksia rinnakkain taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien kanssa 

ja lisäksi laajasti muitakin oikeuksia.5  

 

                                            
4 Sisäministeriön suunnitelma 16.12.2016, s. 1. 
5 Ojanen 2009, s. 1 – 2; Ojanen – Scheinin 2011a, s. 171 – 172. 
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Suomea koskevat kansainväliset ihmisoikeussopimukset täydentävät kansallista 

perusoikeussuojaa. Ihmisoikeussopimuksia on laadittu Euroopan neuvostossa, 

Kansainvälisessä työjärjestössä sekä Yhdistyneissä kansakunnissa. Yhtenä 

keskeisimpänä ihmisoikeussopimuksena pidetään Euroopan neuvoston piirissä 

vuonna 1950 syntynyttä ja vuonna 1953 hyväksyttyä yleissopimusta ihmisoikeuksien 

ja perusvapauksien suojaamiseksi (SopS 18–19/1990) eli Euroopan 

ihmisoikeussopimusta monine lisäpöytäkirjoineen. 6  Tämän lisäksi tutkielmassa 

käsitellään taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaa 

kansainvälistä yleissopimusta (SopS 7–8/1976) eli TSS-sopimusta sekä lyhyesti 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta 

(SopS 8/1976) eli KP-sopimusta ja YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta 

(Universal Declaration of Human Rights). 

 

Kolmas perus- ja ihmisoikeuksien suojajärjestelmä löytyy Euroopan unionin piiristä, 

jonka perusoikeudet vastaavat Euroopan ihmisoikeussopimuksessa suojattuja 

oikeuksia. Unionin oikeuteen kuuluvat perusoikeudet kuitenkin menevät usein 

monessa suhteessa pidemmälle kuin EIS:ssa suojatut oikeudet, sillä niissä suojataan 

myös muun muassa TSS-oikeuksia. Vuonna 2000 hyväksytyssä Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa (2000/C 364/01) koottiin yksiin kansiin EU:ssa voimassa olevat 

perusoikeudet.7 Lisäksi tutkielmassa käydään läpi Euroopan neuvostossa syntynyt 

Euroopan sosiaalinen peruskirja (SopS 43-44/1991) ja sen korvannut uudistettu 

Euroopan sosiaalinen peruskirja (SopS 78–80/2002) sekä lyhyesti muita sopimuksia. 

 

Tutkimus etenee siten, että ensin käydään läpi aiheen kannalta relevantteja 

kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia pääluvussa 2. Tutkielman rajatun pituuden 

vuoksi käsitellään vain tutkimuskysymyksen kannalta olennaisimmaksi katsotut 

ihmisoikeussopimukset, joten niiden tai muiden sopimusten tai säädösten luettelo ei 

ole missään nimessä tyhjentävä. Pääotsikon numero 3 alla käsitellään jälleen 

tutkielman aiheen kannalta olennainen eurooppalainen sääntelyn. Pääluvussa 4 

kirjoitetaan sosiaaliturvasta kansallisena perusoikeutena käymällä läpi vuoden 1995 

perusoikeusuudistusta ja perustuslain sosiaalisia perusoikeuksia. Luvussa 5 

tarkastellaan oikeutta välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon vielä 

tarkemmalla tasolla. Viimeisessä pääluvussa 6 vastataan aiempien lukujen pohjalta 

                                            
6 Ojanen 2009, s. 1 – 2; Ojanen – Scheinin 2011a, s. 171 – 172. 
7 Ojanen 2009, s. 1 – 2; Ojanen – Scheinin 2011a, s. 171 – 172. 
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tutkimuskysymykseen: onko jokaisella, eli myös maassa ilman oikeudellista statusta 

oleskelevalla paperittomalla, oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon? 

 

1.2. Paperittomat – käsitteen määrittely ja tutkielman aiheen rajaus 
 

Ulkomaalaislain (301/2004) 3 §:n 1 momentin 1 –kohdan mukaan ulkomaalaisella 

tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Ulkomaalainen  voi olla joko 

vieraan valtion kansalainen taikka kansalaisuudeton eli henkilö, jolla ei ole minkään 

valtion kansalaisuutta8. Pykälän 2 a kohdan mukaan kolmannen maan kansalaisella 

tarkoitetaan muun maan kuin Euroopan unionin kansalaista ja häneen 

rinnastettavaa. Ulkomaalaislaissa unionin kansalaisiin rinnastetaan myös Euroopan 

talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalaiset 9 . Tällaisia maita ovat Islanti, 

Liechtenstein, Norja, Sveitsi 10 . Tässä tutkielmassa käsitteellä ulkomaalainen 

tarkoitetaan nimenomaan joko edellä mainitusti kolmannen maan kansalaista tai 

kansalaisuudetonta henkilöä. 

 

Kansainvälisessä oikeudessa on yleisesti hyväksytty valtioiden suvereniteettiin 

perustuva periaate, jonka mukaan valtioilla ei ole yleistä velvollisuutta päästää 

muiden maiden kansalaisia, tai kansalaisuudettomia henkilöitä, alueelleen, eikä 

ulkomaalaisella ole ehdotonta oikeutta saapua vieraaseen valtioon, eikä oleskella tai 

työskennellä siellä. Periaatetta tukee valtioiden oikeus poistaa alueeltaan niin sanottu 

ei-toivottu ulkomaalainen tai kansalaisuudeton. Valtioille on näin annettu 

mahdollisuus rajoittaa ja säädellä maahanmuuttoa maiden omille tarpeille ja eduille 

perustuvan ulkomaalaispolitiikan mukaan. Kansainvälistä suojelua hakevien 

henkilöiden kohdalla valtiot ovat tosin sopimuksin sitoutuneet rajoittamaan oikeuttaan 

säännellä näiden henkilöiden maahan saapumista.11 

 

Sisäministeriön toimenpidesuunnitelmassa on määritelty laittomasti maassa 

oleskelevilla tarkoitettavan sellaisia ”kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita 

henkilöitä, joita ei pystytä palauttamaan, eivätkä he poistu maasta itsenäisesti ja jotka 

                                            
8 HE 28/2003 vp, s. 7. 
9 HE 94/2006 vp, s. 26.  
10 Tullin verkkosivut: EU-, Eta-, Efta- ja Schengen-maat 
11 Aer 2016, s. 1 – 5; HE 47/1990 vp, s. 8; HE 50/1998 vp, s. 15; Hakapää 2010, s. 244 ja s. 
264 – 265. 
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katoavat tai poistetaan vastaanottojärjestelmän piiristä”. Mainituissa tilanteissa 

henkilöllä ei ole laillista oikeutta oleskella Suomessa.12 

 

Vuonna 2014 julkaistussa THL:n selvityksessä sen sijaan on käytetty termiä 

paperiton, jolla on tarkoitettu kolmenlaisessa tilanteessa olevia yksilöitä: 

 
“1) maassa ilman oleskelulupaa oleskelevaa, muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta 
tai Sveitsistä tullutta henkilöä, jonka oleskelulupa on umpeutunut tai 
maahantulo tai maassa oleskelu ei ole luvallista, 
 
2) Suomeen muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tullutta henkilöä, 
jonka oleskeluluvan tai viisumin edellytyksenä on ollut yksityinen 
sairausvakuutus, mutta vakuutusturva on päättynyt tai se ei ole kattava tai  
 
3) EU-kansalaista, jonka tilapäinen maassa oleskelu on luvallista, mutta jolla ei 
ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon varalle.”13 

 

Heikki Kallio on artikkelissaan kirjoittanut laittoman oleskelun käsitteen erilaisista 

merkityssisällöistä. Kallio jakaa laittoman oleskelun laajaan ja suppeaan 

määritelmään riippuen siitä, missä yhteydessä laittoman oleskelun käsitettä 

käytetään. Laiton oleskelu voidaan ymmärtää eri yhteyksissä eri tavalla, minkä 

vuoksi ulkomaalaislaki ei pidä sisällään laittoman maassa oleskelun määritelmää.14  

 

Ulkomaalaislain 11 §:n 1 momentissa säädetään ulkomaalaisten maahantulon 

edellytyksistä. Lainkohdan mukaan ulkomaalaisen maahantulo edellyttää, että: 
 

1) hänellä on voimassa oleva vaadittava rajanylitykseen oikeuttava 
matkustusasiakirja; 
 
2) hänellä on voimassa oleva vaadittava viisumi, oleskelulupa taikka työntekijän 
tai elinkeinonharjoittajan oleskelulupa, jollei Euroopan unionin lainsäädännöstä 
tai Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu; 
 
3) hän pystyy tarvittaessa esittämään asiakirjoja, joilla osoitetaan suunnitellun 
oleskelun tarkoitus ja edellytykset ja hän pystyy osoittamaan, että hänellä on 
toimeentuloon tarvittavat varat, kun otetaan huomioon sekä suunnitellun 
oleskelun kesto että lähtömaahan paluu tai kauttakulkumatka sellaiseen 
kolmanteen maahan, jonne hänen pääsynsä on varmistettu, tai että hän pystyy 
laillisesti hankkimaan nämä varat; 
 
4) häntä ei ole määrätty maahantulokieltoon; ja 
 

                                            
12 Sisäministeriön suunnitelma 16.12.2016, s. 1. 
13 Keskimäki – Nykänen – Kuusio 2014, s. 3. 
14 Kallio 2014, s. 3. 
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5) hänen ei katsota vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta, 
kansanterveyttä tai Suomen kansainvälisiä suhteita. 

 

Schengenin rajasäännöstön15 5 artiklan 1 kohdassa säädetään kolmannen maan 

kansalaisen maahantulon edellytysten pääsäännöistä: 
 

1. Kolmannen maan kansalaisen maahantuloedellytykset enintään kolmen 
kuukauden pituista oleskelua varten kuuden kuukauden ajanjaksoa kohden ovat 
seuraavat:  
 
a)  hänellä on hallussaan voimassa oleva matkustusasiakirja tai rajanylitykseen 
oikeuttavat asiakirjat;  
 
b)  hänellä on voimassa oleva viisumi, jos se vaaditaan luettelon vahvistamisesta 
kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, 
ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, 15 
päivänä maaliskuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 (1) 
nojalla, paitsi jos hänellä on voimassa oleva oleskelulupa;  
 
c)  hän näyttää toteen suunnitellun oleskelun tarkoituksen ja edellytykset ja 
hänellä on toimeentuloon tarvittavat varat ottaen huomioon sekä suunnitellun 
oleskelun kesto että lähtömaahan paluu tai kauttakulkumatka sellaiseen 
kolmanteen maahan, jonne hänen pääsynsä on varma, tai hän kykenee 
hankkimaan laillisesti tällaiset varat;  
 
d)  häntä ei ole määrätty maahantulokieltoon Schengenin tietojärjestelmässä 
(SIS);  
 
e)  hänen ei katsota voivan vaarantaa minkään jäsenvaltion yleistä järjestystä, 
sisäistä turvallisuutta, kansanterveyttä eikä kansainvälisiä suhteita eikä häntä 
etenkään ole jäsenvaltioiden kansallisissa tietokannoissa samoin perustein 
määrätty maahantulokieltoon.  

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY jäsenvaltioissa 

sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien 

kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (jäljempänä paluudirektiivi) 3 

artiklan 2 kohdassa laittomalla oleskelulla tarkoitetaan sellaisen kolmannen maan 

kansalaisen oleskelua jäsenvaltion alueella, joka ei täytä tai ei enää täytä 

Schengenin rajasäännöstön 5 artiklassa määrättyjä maahantulon edellytyksiä tai 

muuta maahantulon, maassa oleskelun tai asumisen edellytyksiä kyseisessä 

jäsenvaltiossa.16 

 

Paluudirektiivin sanamuodosta ”ei enää täytä” voidaan selkeästi päätellä, että 

laillisesti alkanut maassa oleskelu voi myöhemmin muuttua laittomaksi joko 
                                            
15  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 562/2006, annettu 15 päivänä 
maaliskuuta 2006, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä. 
16 Ks. aiheesta lisää esim. Kallio 2015, s. 62 – 76. 
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maahantuloon tai maassa oleskeluun liittyvien olosuhteiden muuttuessa. 

Ulkomaalaisen maassa oleskelu on siis voinut muuttua laittomaksi, jos ulkomaalaisen 

matkustusasiakirja, viisumi tai oleskelulupa on vanhentunut, hän on saattanut itsensä 

kykenemättömäksi vastaamaan toimeentulostaan tai ulkomaalaisen voidaan katsoa 

olevan vaaraksi yleistä järjestystä tai turvallisuutta kohtaan. Kallion mukaan 

paluudirektiivin sanamuodolla tarkoitetaan myös sellaisia ulkomaalaisia, joihin on 

sovellettavissa ulkomaalaislain 148 §:n mukainen käännyttämisperuste tai 149 §:n 

karkottamisperuste. Tällainen tulkinta laittomasti maassa oleskelevan ulkomaalaisen 

käsitteestä on melko laaja.17 

 

Vaikkei laittoman maassa oleskelun määritelmää ole nimenomaisesti kirjattu 

kansalliseen ulkomaalaislakiin, lain esitöissä on todettu, että ulkomaalaislain 

toimivaltasäännökset sekä ulkomaalaisten maahantuloa ja maassa oleskelua 

koskevat säädökset yhdessä vastaavat paluudirektiivissä mainittua laittoman maassa 

oleskelun määritelmää.18  

 

Sisäministeriö on määritellyt laittoman maahantulon ja maassa oleskelun tarkoittavan  

”luvatonta maahantuloa ja oleskelua, jolloin ulkomaalaisella ei ole häneltä 

ulkomaalaislain ja/tai Schengenin rajasäännöstön mukaan vaadittavaa 

matkustusasiakirjaa, viisumia tai oleskelulupaa tai muuten oikeutta saapua Suomeen 

ja/tai oleskella Suomessa. Laittomalla maahantulolla tarkoitetaan toimintaa, jossa 

maahantuloa, maassa oleskelua tai maasta lähtöä koskevia kansainvälisiä tai 

kansallisia sopimuksia, lakeja ja määräyksiä rikotaan joko tilapäis- tai 

pysyväisluonteisesti. Laillinen maahantulo muuttuu laittomaksi maassa oleskeluksi, 

jos henkilö jää maahan sallittua pidemmäksi ajaksi tai muuttaa oleskelutarkoitustaan 

ilman viranomaisen siihen edellyttämää lupaa.”19  

 

Edellä kerrottu vastaa sekä paluudirektiivin että lainsäätäjän esittämiä määritelmiä.20 

Käsitteet laiton maahanmuutto ja laiton maassa oleskelu ovat merkityssisällöltään 

lähellä toisiaan. Kallion näkemyksen mukaan laiton maahanmuutto on kyseessä 

tilanteessa, jossa ulkomaalaisen tarkoituksena on jäädä pysyväisluonteisesti 

maahan, kun taas laiton oleskelu viittaisi vain väliaikaiseen maassa oleskeluun, jossa 

                                            
17 Kallio 2014, s. 3; Kallio 2015, s. 107. 
18 HE 208/2010 vp, s. 11 – 12. Ks. myös Kallio 2015, s. 106. 
19 Sisäasiainministeriön julkaisusarja 37/2012, s. 7. Ks. myös Juvonen 2012, s. 24 – 26. 
20 Kallio 2015, s. 107. 
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ulkomaalaisen tarkoituksena on poistua maasta jonkin tietyn ajanjakson jälkeen.21 

Käsitteiden merkityssisällöistä huolimatta tässä tutkielmassa käytetään käsitettä 

laiton maassa oleskelu, jolla tarkoitetaan kolmannen maan kansalaisen 

pitkäkestoista tai väliaikaista maassa oleskelua.  

 

Suomeen runsain mitoin saapuneita turvapaikanhakijoita on pidetty julkisessa 

keskustelussa usein laittomasti maassa oleskelevina henkilöinä. Ulkomaalaislain 113 

§:n 1 momentin perusteella jatkuva oleskelulupa myönnetään ulkomaalaiselle, joka 

saa turvapaikan tai oleskeluluvan kiintiöpakolaisena tai toissijaisen suojelun 

perusteella. Lain 40 §:n 3 momentissa säädetään, että ulkomaalainen saa laillisesti 

oleskella maassa hakemuksen käsittelyn ajan, kunnes asia on lainvoimaisesti 

ratkaistu tai on tehty täytäntöönpanokelpoinen päätös ulkomaalaisen maasta 

poistamiseksi. Edellä mainittujen lainkohtien perusteella turvapaikkaa hakeneen 

ulkomaalaisen Suomessa oleskelu on täysin laillista hakemuksen käsittelyn ajan ja 

ennen lainvoimaista karkotus- tai käännytyspäätöstä, vaikka ulkomaalainen olisikin 

alun perin saapunut maahan laittomasti. Kansainvälisessä oikeudessa on katsottu, 

että kansainvälistä suojelua tarvitsevilla on oikeuttamisperuste laittomalle maahan 

saapumiselle, eikä heitä pidä siksi rangaista siitä.22 

 

Laittomasti maassa oleskelevista ulkomaalaisista käytetään usein termiä 

paperittomat. Paperittomilla tarkoitetaan eri yhteyksissä hieman eri asioita, mutta 

tässä tutkielmassa käytetään kyseistä termiä synonyymina maassa laittomasti 

oleskelevista kolmannen maan kansalaisista tai kansalaisuudettomista. Nämä 

henkilöt voivat olla joko karkottamis- tai käännyttämispäätöksen saaneita 

turvapaikan- tai oleskeluluvan hakijoita tai muita muista syystä maahan saapuneita 

henkilöitä. Oleellisena seikkana on se, että henkilöt ovat kolmannen maan 

kansalaisia tai kansalaisuudettomia, eikä heillä ole laillista oleskeluoikeutta maassa. 

Tutkielman aihepiiri on myös rajattu nimenomaan paperittomiin kolmannen maiden 

kansalaisiin, eikä tutkielmassa siten käsitellä tutkimuskysymystä esimerkiksi 

sellaisten yksilöiden näkökulmasta, jotka ovat EU-kansalaisia, mutta joilla ei ole 

vakuutusturvaa sairauksien tai sairaanhoidon varalle.  

 

                                            
21 Kallio 2015, s. 109. 
22 Juvonen 2012, s. 24 – 26. 
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Sisäministeriö on suunnitelmassaan suositellut, että laittomasti maassa oleskelevista 

ulkomaalaista ei käytettäisi käsitettä paperittomat.23 Termin käytön välttämistä ei ole 

liiemmin perusteltu. Katsoisin, että tässä yhteydessä termillä paperiton viitataan 

nimenomaan oleskeluoikeuden sisältävän dokumentin, kuten viisumin tai 

oleskeluluvan, puuttumiseen, ei niinkään henkilön puuttuviin 

henkilöllisyysasiakirjoihin tai vastaavaan. Paperittomuudella ei myöskään viitata 

siihen, että henkilö itsessään on laiton, vaan että hänen maassa oleskelunsa on. 

Paperittomien käsitettä käytetään yleisesti myös oikeudellisessa aineistossa24, enkä 

pidä termin käyttöä loukkaavana, vaan ennemmin käytännöllisenä ja tilannetta 

kuvaavana. 

 

  

                                            
23 Sisäministeriön suunnitelma 16.12.2016, s. 1. 
24  Esim. Nykänen – Keskimäki – Kuusio: Paperittomien ulkomaalaisten oikeus 
terveyspalveluihin, s. 216 – 233.  
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2. SOSIAALITURVA IHMISOIKEUTENA 
 

2.1. Yleistä ihmisoikeuksista 
 

2.1.1. Ihmisoikeuksien määrittely 

 

Kansainvälisesti merkittävimpinä asiakirjoina, jotka johtivat kohti nykyajan 

ihmisoikeuskäsitystä ja perusoikeussäännöstöä, on pidetty Englannin vuoden 1215 

Magna Chartaa, 1700-luvun loppupuolelta Pohjois-Amerikan siirtokuntien 

valtiosääntöön sisältyneiden oikeuksien luetteloita (Bill of Rights) sekä Ranskan 

suuren vallankumouksen ihmisoikeuksien julistusta vuodelta 1789.25 Ihmisoikeuksien 

käsite (human rights) mainittiin ensimmäisen kerran vuonna 1945 hyväksytyssä YK:n 

peruskirjassa. Vaikka ihmisoikeuksien historia ulottuu paljon kauemmaksi, merkitsi 

YK:n perustaminen uuden aikakauden alkua kansainvälisille normeille. 

Ihmisoikeuksien kirjaaminen YK:n peruskirjaan oli reaktio toisen maailmansodan 

tapahtumille, erityisesti natsi-Saksan toimeenpanemalle järjestelmälliselle 

vähemmistöjen tuhoamiselle. Sodan tapahtumat saivat YK:n kirjaamaan peruskirjaan 

huomioita siitä, ettei valtion alaisuudessa olevia ihmisiä voi kohdella mielivaltaisesti.26  

 

Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaan kirjatut ihmisoikeusmääräykset olivat hyvin 

yleisiä, mutta määräykset täsmentyivät, kun YK:n yleiskokous hyväksyi 

ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vuonna 1948, johon kirjattiin niin 

kansalais- ja poliittisia oikeuksia (KP-oikeudet) kuin myös taloudellisia-, sosiaalisia- ja 

sivistyksellisiä oikeuksia (TSS-oikeudet). Julistukseen sisältyneet oikeudet haluttiin 

kirjata oikeudellisesti velvoittavaan muotoon kansainväliseksi sopimukseksi. Erilaiset 

oikeudet aiheuttivat erimielisyyksiä, minkä johdosta jäsenvaltiot päätyivät 

hyväksymään kaksi eri yleissopimusta vuonna 1966, TSS-sopimuksen ja KP-

sopimuksen. Molempia sopimuksia on ratifioitu varsin kattavasti. Ihmisoikeuksien 

yleismaailmallinen julistus, KP-sopimus ja TSS-sopimus muodostavat ”International 

Bill of Human Rights” -nimellä yleisesti kutsuttavan kansainvälisen 

ihmisoikeusnormiston ytimen, jonka valtiot ovat laajasti hyväksyneet.27  

                                            
25 Hallberg 2011, s 31. 
26 Pentikäinen 2011, s. 499 – 500. 
27  Pentikäinen 2011, s 500 – 501. Ydinnormistoon katsotaan kuuluvaksi myös KP-
sopimukseen liitetyt kaksi valinnaista pöytäkirjaa ja vuosien saatossa sitä on täydennetty 
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Ihmisoikeuksien käsitteen (human rights) ensimmäisestä maininnasta huolimatta 

YK:n peruskirjasta ei löydy käsitteelle tarkempaa määritelmää, kuten ei muistakaan 

kansainvälisistä ihmisoikeusasiakirjoista. Pentikäisen mukaan ihmisoikeuskäsitteen 

”vahvojen moraalifilosofisten lähtökohtien vuoksi se ei ole puettavissa muodollis-

juridiseen määritelmään”. Lähtökohtaisesti ihmisoikeuksilla tarkoitetaan erityisen 

tärkeitä tai perustavanlaatuisia oikeuksia, jotka kuuluvat yhtäläisesti kaikille ihmisille. 

Ihmisoikeudet ovat luovuttamattomia, tasa-arvoisia, ja oikeuksia määrittää kaikille 

kuuluva samanlainen ihmisarvo.28 Yleisesti määriteltynä ihmisoikeudet ovat kaikille 

pääosin kansainvälisillä sopimuksilla tunnustettuja arvoja, joille on vaadittu ja saatu 

kansainvälistä tunnustusta.29  

 

Nykyään ihmisoikeuksilla tarkoitetaan yleensä sellaisia oikeuksia, jotka on turvattu 

joko yleismaailmallisissa tai alueellisissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, 

jotka ovat oikeudellisesti velvoittavia valtioiden välillä. 30  Ihmisoikeussopimuksina 

pidetään sellaisia kansainvälisiä sopimuksia, joilla valtiot ovat sitoutuneet 

turvaamaan joitakin erityisen tärkeinä pidettäviä oikeuksia oikeudenkäyttöpiirissään 

oleville ihmisille. Lähes poikkeuksetta oikeudet turvataan kaikille valtion 

oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille. Ihmisoikeussopimuksista ei ole olemassa 

mitään ehdottoman tyhjentävää luetteloa, eikä siten sellaista ole myöskään Suomea 

velvoittavista ihmisoikeussopimuksista olemassa. 31  

 

Ihmisoikeudet eivät pääsäännön mukaan erottele valtioiden omia kansalaisia ja 

ulkomaalaisia ihmisoikeuksien subjekteina, vaan lähtökohtaisesti ihmisoikeudet 

kuuluvat jokaiselle ihmiselle, joka on sopimusvaltion lainkäytön piirissä, ilman 

syrjintää. Pääsääntöisesti ihmisoikeudet on turvattava jokaiselle riippumatta siitä, 

onko henkilön kansalaisuusvaltio liittynyt kyseessä olevaa ihmisoikeutta koskevaan 

kansainväliseen sopimukseen vai ei.32 Ihmisoikeuksien määritteleminen kuulumaan 

kaikille ihmisille merkitsi selvästi aiempaa laajempaa henkilöllistä soveltamisalaa. 

                                                                                                                                        
YK:ssa ja sen erityisjärjestöissä hyväksytyillä lukuisilla ihmisoikeusnormistoilla. Globaalisti 
sovellettavaa ihmisoikeusnormistoa täydentävät lisäksi alueellisesti sovellettavat 
ihmisoikeusnormit, jotka on hyväksytty alueellisissa kansainvälisissä järjestöissä, kuten 
esimerkiksi EIS Euroopan neuvostossa. 
28 Pentikäinen 2011, s. 501 – 502; Scheinin 2002a, s. 1 – 2. 
29 Jyränki – Husa 2012, s. 378. 
30 Ojanen – Scheinin 2011a, s. 172. 
31 Scheinin 2002a, s. 1 – 2. 
32 Nykänen 2013, s. 49; Ojanen 2009, s. 3. 
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Ihmisoikeuksien sisältö on konkretisoitunut ja määrittynyt valtioiden hyväksymissä 

kansainvälisissä sopimuksissa ja sopimusten tulkintakäytännössä.33 

 

Suomalaisessa oikeustieteessä ja oikeuskielessä on tehty selkeä ero perus- ja 

ihmisoikeuksien välillä. Perusoikeus viittaa valtionsisäiseen asiayhteyteen ja 

kysymyksessä on kansallisen perustuslain tasoinen sääntely, kun taas 

ihmisoikeuksilla viitataan nimenomaan kansainväliseen asiayhteyteen. 34  Vaikka  

kansainvälisoikeudellinen tausta erottaa perus- ja ihmisoikeuksia, niissä kuitenkin 

sisällöllisesti turvataan hyvin pitkälti samanlaisia oikeuksia.35 

 

 

2.1.2. Ihmisoikeussopimusten sitovuus 

 

Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestelmä on pluralistinen eli valtioita sitovat keskeisesti 

ne normit, joihin valtiot ovat nimenomaisesti sitoutuneet. Myös tapaoikeudella on 

edelleen iso rooli kansainvälisessä oikeudessa, toisin kuin kansallisessa oikeudessa. 

Erilaisten kansainvälisten ihmisoikeusasiakirjojen oikeudellinen sitovuus riippuu 

asiakirjojen luonteesta; sopimusmuotoiset asiakirjat ovat valtioita suoraan 

velvoittavia, mutta myös ei-sopimusmuotoiset asiakirjat voivat sisältää esimerkiksi 

valtioita sitovia kansainvälisen tapaoikeuden normia tai jopa luoda uusia sellaisia.36 

Kansainvälinen oikeus voi kohdistaa velvoitteita esimerkiksi valtiosuhteiden lisäksi 

valtioiden sisäisiin oloihin, kuten ihmisoikeuksien turvaamiseen. Kansainvälisen 

oikeuden kannalta samantekevää on se, millä tavoin valtiot saattavat kansainväliset 

velvoitteensa voimaan ja toteuttavat niiden täytäntöönpanon. Olennaista on se, että 

velvoitteen synnyttyä syntyy välittömästi kansainvälisoikeudellinen vastuu velvoitteen 

noudattamisesta.37 

 

Jotta ihmisoikeusnormit voisivat käytännön tasolla toteutua, edellyttää se valtioiden 

aktiivista myötävaikutusta. Valtioiden tulee huomioida sitovat kansainväliset 

velvoitteet kansallista lainsäädäntöä laadittaessa ja sen tulkinnassa sekä 

päätöksenteossaan. Pääsääntöisesti kansainvälisissä normeissa ei määritellä 

                                            
33 Pentikäinen 2011, s. 501 – 502. 
34 Jyränki – Husa 2012, s. 378. 
35 Ojanen – Scheinin 2011a, s. 172. 
36 Pentikäinen 2011, s. 507 – 508. 
37 Hakapää 2010, s. 21.  
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yksityiskohtaisia valtioita velvoittavia täytäntöönpanotoimia, vaan esimerkiksi riittäviä 

ja tehokkaita toimia, jolloin kansallisten toimien määrittely tarkemmin jää valtioiden 

itsensä tehtäväksi. Sitovat kansainväliset ihmisoikeusnormit määrittelevät 

ihmisoikeuksien toteuttamisen minimitason, mutta valtio voi kansallisesti toteuttaa 

ihmisoikeuksia myös määrättyä minimitasoa laajemmin. Näin ollen valtioiden omalla 

suostumuksella on merkittävä rooli kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden 

toteutumisessa kansallisella tasolla.38 

 

Suomi on liittynyt vuosien varrella lähes kaikkiin sellaisiin ihmisoikeusasiakirjoihin, 

joihin sen on ollut mahdollista liittyä. Ihmisoikeusvelvoitteiden kansallinen 

täytäntöönpano on Suomessa toteutettu muuntamalla sopimukset sellaisinaan osaksi 

Suomen oikeusjärjestelmää tai tarvittavilla muutoksilla jo olemassa olevaan 

kansalliseen lainsäädäntöön. 39  Suomessa kansainväliset sopimukset siirretään 

säännönmukaisesti osaksi Suomen oikeusjärjestystä, yleensä niin sanotulla 

inkorporaatiomenettelyllä käyttäen blankettilakeja ja –asetuksia. Hakapää kutsuu 

Suomen järjestelmää dualismin ja monismin välimaastoon sijoittuvaksi, kun taas 

esimerkiksi Scheinin mukaan Suomi edustaa de facto monismia, 

inkorporaatiomenettelyn yleisyyden vuoksi.40 Muita inkorporaatiomenettelyn rinnalla 

Suomessa käytössä olevia voimaansaattamistapoja ovat transformaatio ja 

referenssi.41  

 

Tämän lisäksi kansainvälisillä asiakirjoilla, jotka on tehty ei-sopimusmuodossa, on 

ollut vaikutusta eri oikeudenalojen kansallisiin normeihin, esimerkiksi 

sosiaalioikeuden alalla. Suomen vuoden 1995 perusoikeusuudistus toteutettiin 

sellaisella tavalla, että hallitusmuodon perusoikeuksissa huomioitiin Suomea sitovat 

kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet. Kansalliset perusoikeudet menevät monilta 

                                            
38 Pentikäinen 2011, s. 507 – 508. 
39 Pentikäinen 2011, s. 512 – 514. 
40  Hakapää 2010, s. 21 – 22; Scheinin 2002a, s. 2. Monistisessa järjestelmässä 
kansainvälinen ja valtionsisäinen oikeus muodostavat yhtenäisen oikeusjärjestelmän, jossa 
voimaan tulevat kansainväliset velvoitteet sitovat valtiota välittömästi ilman erillisiä 
voimaansaattamistoimia ja ovat osa valtion sisäistä oikeusjärjestystä. Dualistisessa 
järjestelmässä kansainvälinen oikeus ja valtionsisäinen oikeus ovat erillisiä 
oikeusjärjestelmiä ja kansainvälisen oikeuden soveltaminen vaatii aina erityisiä 
voimaansaattamistoimia. Inkorporaatiomenettelyssä säädetään joko laki tai asetus, jonka 
sisältönä on vain normi, että kyseisen sopimuksen määräykset ovat voimassa Suomessa ja 
täten osa valtionsisäistä oikeusjärjestystä. Itse sopimusteksti on säädöksen liitteenä. 
41 Ks. esim. Scheinin 2002a, s. 6; Ojanen 2009, s. 72. 
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osin ihmisoikeussopimusten minimitason mukaisia velvoitteita pidemmälle. 42 

Kansainvälisten ihmisoikeuksien voidaan katsoa asettavan ikään kuin kansallisen 

perusoikeussuojan vähimmäistason.43 

 

Suomalaisessa oikeusjärjestelmässä ihmisoikeussopimuksilla ei ole mitään yleistä tai 

ehdotonta etusijaa kansallisiin oikeusnormeihin nähden. Perustuslakivaliokunnan 

lausunnossa on tosin todettu, että ne sopimusmääräykset, jotka on saatettu 

valtionsisäisesti voimaan lain tasolla, voisivat saada etusijan kansalliseen lakiin 

nähden esimerkiksi lex posterior –perusteella. Toisaalta valiokunta korosti 

lausunnossaan ihmisoikeusmyönteistä laintulkintaa, joten tuomioistuimet ja 

viranomaiset eivät voisi sivuuttaa asetuksentasoistakaan ihmisoikeussopimusta 

pelkästään sillä perusteella, että sopimus on saatettu voimaan lakia 

alemmanasteisella asetuksella. Laintulkinnassa ja lakien soveltamisessa tulee aina 

pyrkiä sellaiseen lopputulokseen, joka vastaa mahdollisimman hyvin niitä 

ihmisoikeusvelvoitteita, joiden toteuttamiseen Suomi on sitoutunut. Perustuslain 22 

§:ään sisältyvä julkisen vallan velvollisuus  perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen 

turvaamiseen vahvistaa tätä periaatetta.44  

 

Seuraavissa kappaleissa on käsitelty keskeisimpiä Suomea velvoittavia 

ihmisoikeussopimuksia, joilla on olennaista liityntää ihmisoikeutena pidettävään 

jokaisen oikeuteen sosiaaliturvaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
42 Pentikäinen 2011, s. 512 – 514. 
43 Ojanen – Scheinin 2011a, s. 191 – 192. 
44 PeVL 2/1990 vp., 1 – 3; Scheinin 2002a, s. 5; Ojanen 2009, s. 73 – 74. 
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2.2. Euroopan ihmisoikeussopimus  
 

Euroopan neuvostossa vuonna 1950 hyväksytty yleissopimus ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien suojaamiseksi eli Euroopan ihmisoikeussopimus tuli 

kansainvälisesti voimaan vuonna 1953. Alkuperäiseen sopimukseen on liitetty 

lisäpöytäkirjoja, joilla sopimusjärjestelmään on lisätty uusia ihmisoikeuksia ja tehty 

muutoksia EIS:n kansainväliseen valvontajärjestelmään. Euroopan 

ihmisoikeussopimus on muodostunut eräänlaiseksi esikuvaksi kansainvälisessä 

ihmisoikeussääntelyssä ja sosiaalioikeudessa merkitykselliseksi kansainväliseksi 

sopimukseksi. Sopimus hyväksyttiin Suomessa ja saatettiin valtionsisäisesti voimaan 

lailla vuonna 1990.45 

 

EIS 2 artiklassa velvoitetaan sopimusvaltiot suojaamaan lailla jokaisen oikeus 

elämään. Artiklassa on Mikkolan mukaan kyse muun muassa niiden uhkien 

torjumisesta, jotka kohdistuvat elämän ja terveyden menetykseen. 2 artiklaa on 

poikkeustapauksissa sovellettu myös puuttuvaan toimeentuloturvaan tai 

asianmukaisten terveyspalveluiden järjestelmään, jollaisen tulisi olla jokaisen 

käytettävissä silloin, kun kyseessä on henkeä uhkaavan terveyden menetys.46 

 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla koskee oikeutta oikeudenmukaiseen 

oikeudenkäyntiin. 6 artiklan mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa 

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa 

tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai 

häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. EIS:n suomenkielisessä käännöksessä 6 

artiklassa on käytetty termiä ”oikeudet”, kun taas englanninkielisessä 

sopimustekstissä vastaavana terminä on ”civil rights”. Termiä ”civil rights” on tulkittu 

EIS:n valvontakäytännössä laajasti niin, että sen on katsottu kattavan 

yksityisoikeudellisten oikeuksien lisäksi ainakin osan julkisoikeudellisina pidettävistä 

sosiaalisista oikeuksista. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisuissaan 

katsonut sopimusmääräyksen piiriin kuuluvaksi muun muassa sellaiset työ- ja 

virkasuhteista riippumattomat toimeentuloturvan etuudet, jotka on kansallisessa 

laissa taattu subjektiivisena oikeutena. EIS 6 artiklan antaa näin ollen menettelyllistä 

suojaa Suomenkin säätämille ja soveltamille sosiaalisille etuuksille ja oikeuksille.47 

                                            
45 Pentikäinen 2011, s. 501; Scheinin 2002b, s. 16 – 17; Tuori – Kotkas 2016, s. 151. 
46 Mikkola 2017, 4.1 Ihmisarvon kunnioittaminen. 
47 Tuori – Kotkas 2016, s. 224 – 225. 
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EIS 14 artiklan mukainen syrjinnän kielto täydentää omalta osaltaan Suomen 

perustuslain 6 §:n mukaista yhdenvertaisuusperiaatetta. 14 artiklan mukaan 

yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen taataan 

ilman minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin 

tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen 

vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan 

perustuvaa syrjintää. 

 

14 artikla kieltää syrjinnän EIS:ssa säänneltyjen oikeuksien osalta. Vuonna 2005 

voimaan tulleessa Euroopan ihmisoikeussopimuksen XII lisäpöytäkirjassa kiellettiin 

”kaikkinainen syrjintä myös ihmisoikeussopimuksen ulkopuolisten oikeuksien osalta, 

jotka ovat voimassa sopimusvaltiossa muun lainsäädännön perusteella”.48 

 

Euroopan ihmisoikeussopimus on inkorporoitu Suomen oikeusjärjestelmään 

poikkeuslailla eli säädöksellä, jolla ei ole perustuslain tasoista statusta. Eli jos 

huomioon otetaan vain Suomen valtionsisäinen oikeus, ovat kansalliset 

perusoikeussäännökset Suomessa hierarkkisesti korkeammalla tasolla kuin 

inkorporoidut ihmisoikeusnormit. Toisaalta tarkastellessa kansainvälisen oikeuden 

ulottuvuutta, voidaan todeta, että vaikka poikkeuslailla voidaan rajoittaa 

perusoikeuksia, ei niitä voi rajoittaa enempää kuin mitä Suomea velvoittavissa 

ihmisoikeussopimuksissa on sallittu – ”ellei Suomen valtio ensin irtaudu 

asianomaisista sopimuksista tai ota syyllistyäkseen niiden rikkomiseen”.49 

 

Koska Euroopan ihmisoikeussopimuksen normit ovat pääosin joustavia, jää niiden 

sisältö yksittäistapauksia koskevissa menettelyissä todettaviksi. Myös 

ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöllä on suuri merkitys Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen sopimusmääräysten sisällön täsmentämisessä. 

Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön tendenssinä on ollut laajentaa 

yleissopimuksen soveltamisalaa. Kansainvälisesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 

on yleissopimuksen auktoritatiivisin tulkitsija, joten vaikkei ihmisoikeustuomioistuimen 

ratkaisuilla olekaan ehdotonta sitovuutta sopimusvaltioihin nähden, on niillä kuitenkin 

                                            
48 Mikkola 2017, 4.3 Syrjinnän kielto. 
49 Jyränki – Husa 2012, s. 378. 
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paljon merkitystä sopimusmääräysten tulkinnassa ja myös tietynlainen 

ennakkotapausvaikutus.50  

 

Kuten edellä todettiin, niin yleisesti Suomen kansallisessa lainsäädännössä, eli 

käytännössä perustuslakivaliokunnan lausunnoissa ja mietinnöissä, on vakiintunut 

käsitys, jonka mukaan ihmisoikeussopimukset määrittelevät yksilöiden oikeuksien 

vähimmäistason. Oikeuksien maksimitaso määritellään siis kansallisesti ja näissä 

määritelmissä valtionsisäiset perusoikeusnormistot ovat ensisijaisia suhteessa 

Euroopan ihmisoikeussopimukseen.51  

 

Esimerkiksi Suomen korkeimpien oikeuksien käytännöissä on 

ihmisoikeussopimuksen säännöksiä käytetty täydentämään kansallisen 

lainsäädännön vanhentuneita tai puutteellisia sääntelyitä tai niissä tilanteissa, joissa 

kansallisen lain tekstillä on nimenomaan viitattu kansainvälisiin 

ihmisoikeussopimuksiin. Sekä KKO että KHO on käyttänyt oikeuslähteenä EIT:n 

ratkaisukäytäntöä. Myös esimerkiksi lakeja valmistelevat virkamiehet, eduskunnan 

perustuslakivaliokunta ja alemmat oikeusasteet ovat ottaneet huomioon 

ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöjä ja antaneet niille huomattavaa ja 

tosiasiallista merkitystä oikeuslähteenä. 52  Tätä muodostunutta käytäntöä tukee 

perustuslain 22 §, jonka perusteella julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien 

lisäksi myös ihmisoikeuksien toteutuminen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
50 Jyränki – Husa 2012, s. 378 – 379. 
51 Jyränki – Husa 2012, s. 380.  
52 Jyränki – Husa 2012, s. 381 – 382. 
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2.3. TSS-sopimus 
 

YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus on 

keskeisin sosiaalisia ihmisoikeuksia tunnustava kansainvälinen sopimus.53  Suomi 

liittyi sopimukseen vuonna 1976 ja saman vuonna se myös saatettiin valtionsisäisesti 

voimaan. Toisin kuin KP-sopimus ja Euroopan neuvoston sopimukset, on TSS-

sopimus saatettu voimaan vain asetuksentasoisella voimaansaattamissäädöksellä.54  

 

TSS-sopimuksen 9 artiklassa sopimusvaltiot tunnustavat jokaiselle oikeuden 

sosiaaliturvaan sosiaalivakuus mukaan luettuna. Sopimuksen 11 artiklalla on 

yhtymäkohtia Suomen perustuslain 19 §:n 1 momenttiin. TSS-sopimuksen 11 artiklan 

1 kohdan määräyksen perusteella kyseisen yleissopimuksen sopimusvaltiot 

tunnustavat jokaiselle oikeuden saada itselleen ja perheelleen tyydyttävä elintaso. 

TSS-sopimuksen mukaan tyydyttävä elintaso käsittää riittävän ravinnon, vaatetuksen 

ja sopivan asunnon sekä lisäksi oikeuden elinehtojen jatkuvaan parantamiseen. 

Sopimusvaltiot velvoitetaan ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin sen 

varmistamiseksi, että 11 artiklan 1 kohdan mukainen oikeus toteutetaan. Lisäksi 

TSS-sopimuksen 12 artiklan 1 kohdassa sopimusvaltiot tunnustavat jokaiselle 

oikeuden nauttia korkeimmasta saavutettavissa olevasta ruumiin- ja 

mielenterveydestä. 

 

TSS-sopimuksen 2 artiklan 2 kohdassa velvoitetaan sopimusvaltiot takaamaan, että 

TSS-sopimuksessa tunnustettuja ihmisoikeuksia käytetään ilman minkäänlaista 

rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun 

mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, 

syntyperään tai muuhun seikkaan perustuvaa syrjintää.  

 

YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea (TSS-komitea) 

valvoo TSS-sopimuksen noudattamista. Komitea on todennut yleiskommentissaan 

syrjinnän kiellosta, että sopimuksessa tunnustetut oikeudet kuuluvat valtion omien 

kansalaisten lisäksi valtion alueella oleviin ulkomaalaisiin. Tunnustetut oikeudet eivät 

riipu siis siitä, millä oikeudellisella statuksella ulkomaalaiset oleskelevat valtion 

alueella ja onko heidän oleskelunsa luvallista vai luvatonta. 55  Ainoastaan 

                                            
53 Nykänen 2013, s. 49. 
54 Tuori – Kotkas 2016, s. 151. 
55 TSS-komitean yleiskommentti no. 20 syrjinnän kiellosta, kohta 30.  
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kehitysmailla on taloudellisten oikeuksien ollessa kyseessä mahdollisuus tehdä 

erottelua omien kansalaistensa ja ulkomaalaisten välillä niin, että ulkomaalaisten 

oikeuksia ei suojata siinä laajuudessa, kuin kyseisen kehitysmaan omien 

kansalaisten oikeuksia. Muille sopimusvaltioille ei ole TSS-sopimuksen perusteella 

annettu mahdollisuutta tällaiseen erotteluun, ja kehitysmaillakin erotteluoikeus 

koskee  siis vain ja ainoastaan TSS-sopimuksen taloudellisia oikeuksia.56 

 

TSS-komitea on nimenomaisesti todennut, että kansalaisuus kuuluu TSS-

sopimuksessa tarkoitettuihin kiellettyihin syrjintäperusteisiin. 57  Nykäsen mukaan 

myös TSS-sopimuksessa käytetty yksittäisten oikeuksien muotoilu korostaa 

oikeuksien lähtökohtaisesti kuuluvan kaikille valtion lainkäyttöpiirissä oleville 

henkilöille, eikä ainoastaan sopimusvaltion omille kansalaisille. Kuitenkin kun valtiot 

toteuttavat oikeuksia käytännössä, saattaa valtion omien kansalaisten ja alueella 

oleskelevien ulkomaalaisten asema muodostua erilaiseksi, koska valtiot voivat 

joissain tapauksissa tehdä erottelua henkilöryhmien kesken. Henkilöryhmien 

erottelun ja siten erilaisen kohtelun edellytyksenä on hyväksyttävä peruste, joka ei 

saa olla perusteeseen nähden liian pitkälle menevä. Valtion kansalaisuus voi harvoin 

olla perusteena erottelulle, mutta esimerkkinä Nykänen mainitsee maassa oleskelun 

luvallisuuden ja keston, mikä voi mahdollisesti olla hyväksyttävä peruste erottelulle. 

Valtioilla on lopulta melko laajalle menevä valta päättää siitä, miten se kohtelee 

alueellaan oleskelevia erilaisia henkilöryhmiä. Erottelua ei kuitenkaan saa viedä niin 

pitkälle, että se tekisi tyhjäksi oikeuden keskeistä sisältöä.58 

 

Usein edellä mainittua valtioiden suorittamaa erottelua tehdään maassa 

pysyvästi/luvallisesti ja tilapäisesti/luvatta oleskelevien henkilöiden välillä. TSS-

sopimuksen 9 artiklan perusteella jokaisella on oikeus sosiaaliturvaan ja 12 artiklassa 

sopimusvaltiot tunnustavat jokaiselle oikeuden nauttia korkeimmasta saavutettavista 

olevasta ruumiin- ja mielenterveydestä.  Sopimuksen sanamuodon mukaan jokaiselle 

tulee turvata oikeus välttämättömään hoivaan ja hoitoon. Sanamuoto ”jokainen” 

tarkoittaa sitä, että mainittu välttämätön hoiva ja hoito on turvattava myös maassa 

ilman oikeutusta tai lupaa oleskeleville ulkomaalaisille. Edellä mainittu oikeus on 
                                            
56 Nykänen 2013, s. 50.  
57 TSS-komitean yleiskommentti no. 20 syrjinnän kiellosta, kohta 30. 
58 Nykänen 2013, s. 50 – 51. Esimerkkeinä TSS-sopimuksen artiklojen muotoilusta Nykänen 
mainitsee 6 artiklan oikeuden työhön, 7 artiklan oikeuden oikeudenmukaisiin ja suotuisiin 
työoloihin, 9 artiklan oikeutta sosiaaliturvaan ja 12 artiklan oikeutta nauttia korkeimmasta 
saavutettavissa olevasta ruumiin ja mielenterveydestä. 
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toteutettava sellaisella tavalla, ettei oikeus jää käytännössä toteutumatta liian 

korkeiden kustannusten vuoksi. Välttämättömien terveyspalveluiden täytyy siis olla 

yksilöiden saavutettavissa. Kuitenkin välttämättömyyttä pidemmälle menevät 

sosiaali- ja terveyspalvelut on mahdollista rajata maassa pitkäaikaisesti ja luvallisesti 

oleskeleville henkilöille.59  

 

TSS-sopimuksen kirjoitustapa on johtanut erilaisiin tulkintoihin sopimuksen 

sitovuudesta, sillä yksilöille kohdistettujen oikeuksien sijaan TSS-sopimus on 

enemmin kohdistettu valtioille. Sopimustekstin sanamuodon mukaan esimerkiksi 

sopimusvaltiot tunnustavat jokaiselle oikeuden sosiaaliturvaan ja tyydyttävään 

elintasoon. Edellä mainittu, esimerkiksi KP-sopimusta laveampi sanamuoto on 

saanut aikaiseksi epäilyjä TSS-sopimuksen sitovuudesta. Sopimuksen velvoitteiden 

toimeenpanoa on myös lievennetty TSS-sopimuksen 2 artiklassa, jonka perusteella 

valtiot voisivat sopimusvelvoitteita toteuttaessaan toimia voimavarojensa mukaan ja 

että asetettuja ihmisoikeustavoitteiden toteuttamisen ei tarvitse olla välitöntä, vaan 

tavoitteiden toteuttamiseen voidaan pyrkiä asteittain. Kirjoitustapaa voidaan 

perustella valtioiden välisillä kehityseroilla, sillä esimerkiksi juuri riittävän elintason 

turvaaminen jokaiselle on sellainen velvoite, joka toteutuakseen edellyttää valtiolta 

kehittyneisyyttä ja mahdollisesti myös ulkopuolista apua. TSS-sopimuksen 

kirjoitustavasta huolimatta sitä on pidettävä yhtä sitovana ja valtioita velvoittavana 

kuin KP-sopimusta.60 

 

Tuorin mukaan TSS-sopimuksen ”oikeusvaikutusten pääpaino on valtioihin 

kohdistuvassa toimeksiannossa kehittää TSS-oikeuksia toteuttavia kansallisia 

järjestelmiä ja tämän velvollisuuden kääntöpuolena olevassa kiellossa heikentää 

oikeuksien jo saavutettua toteuttamistasoa”.61 

 

 

 

 

                                            
59 Nykänen 2013, s. 52. 
60  Hakapää 2010, s. 170 – 171. Vrt. KP-sopimuksen kirjoitustapaan, jossa puhutaan 
välittömästi yksilön oikeuksista, esimerkkinä sopimuksen 12 artikla: ”Jokaisella laillisesti 
valtion alueella olevalla on oikeus liikkua siellä vapaasti ja valita vapaasti asuinpaikkansa.” 
61 Tuori 2011, s. 714. 
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2.4. Muut ihmisoikeussopimukset 
 

2.4.1. KP-sopimus 

 

Kansalais- ja poliittisia oikeuksia tunnustavilla sopimuksilla usein on myös 

taloudellisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Esimerkkinä voidaan mainita YK:n 

kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus, jota voidaan pitää yhtenä 

sosiaalioikeudelle merkityksellisimmistä ihmisoikeussopimuksista. KP-sopimus on 

Yhdistyneissä kansakunnissa vuonna 1966 hyväksytty yleissopimus, johon Suomi 

liittyi vuonna 1976 ja samana vuonna saattoi sopimuksen valtionsisäisesti voimaan 

lailla.62  

 

Sisältönsä puolesta KP-sopimus voidaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen ohella 

laskea vapausoikeuspainotteiseksi sopimukseksi. Jaottelussa 

vapausoikeuspainotteiset sopimukset ovat ”vaikutuksiltaan negatiivisia ja velvoittavat 

valtioita passiivisuuteen eli pidättäytymään tietyistä yksilöiden vapauspiiriä 

rajoittavista toimenpiteistä”. Sekä KP-sopimuksessa että EIS:ssa on kuitenkin myös 

piirteitä TSS-oikeuspainotteisista sopimuksista, joihin TSS-sopimus ja Euroopan 

sosiaalinen peruskirja lasketaan. KP-sopimuksella ja Euroopan 

ihmisoikeussopimuksella on positiivisia oikeusvaikutuksia eli sopimusten 

määräyksillä velvoitetaan valtioita aktiiviseen toimintaa kyseisissä sopimuksissa 

tarkoitettujen oikeuksien toteuttamiseksi.63  

 

YK:n ihmisoikeuskomitea on tulkinnut KP-sopimusta koskevassa 

yleiskannanotossaan, että sopimuksen 6 artiklan mukaan turvattu oikeus elämään 

edellyttää sopimusvaltioita tekemään aktiivisia toimenpiteitä muun muassa 

lapsikuolleisuuden vähentämiseksi.64  

 

Lisäksi KP-sopimuksen 26 artiklassa on määräys syrjintäkiellosta, joka täydentää 

Suomen perustuslain 6 §:n mukaista yhdenvertaisuusperiaatetta: 

 

 

                                            
62 Tuori – Kotkas 2016, s. 151. 
63 Tuori – Kotkas 2016, s. 221. 
64 Tuori – Kotkas 2016, s. 223. 
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Kaikki ihmiset ovat oikeudellisesti yhdenvertaisia ja oikeutettuja ilman 

minkäänlaista syrjintää yhtäläiseen lain suojaan. Tässä suhteessa lain tulee 

kieltää kaikki syrjintä ja taata kaikille henkilöille yhtäläinen ja tehokas suojelu 

rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun 

mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, 

syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää vastaan. 

 

Artiklaan 26 sisältyvä syrjintäkielto ei rajoitus vaikutuksiltaan pelkästään KP-

sopimuksessa mainittuihin oikeuksiin. YK:n ihmisoikeuskomitean mukaan KP-

sopimuksen syrjintäkieltoa tulee soveltaa myös kansallisiin lainsäädäntöihin 

sisältyviin sosiaalisiin oikeuksiin.65  Suomessa KP-sopimuksen 26 artikla on tullut 

sovellettavaksi perustuslakivaliokunnan käytännössä. Vuonna 1994 antamassaan 

lausunnossa perustuslakivaliokunta katsoi, että hallituksen esityksessä ehdotettu 

sairausvakuutuslain muutos ei olisi ilmeisesti täyttänyt 26 artiklan vaatimusta siitä, 

että erilaisen kohtelun on tapahduttava kohtuullisin ja objektiivisin kriteerein. 

Ihmisoikeuskomitea, joka on perustettu KP-sopimuksen valvontaa varten, on 

korostanut, että sopimuksen ja ihmisoikeuksien vastaista syrjintää ei ole sellainen 

erottelu, jossa erilaiselle kohtelulle voidaan osoittaa olevan olemassa kohtuulliset ja 

objektiiviset kriteerit.66 

 

 

2.4.2 YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 

 

YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (Universal Declaration of Human 

Rights) oli ensimmäinen ja kenties jopa merkittävin toisen maailmasodan jälkeen 

laadittu ihmisoikeusasiakirja. YK:n yleiskokous hyväksyi toimikunnassaan laaditun 

ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vuonna 1948. YK on sittemmin 

tuottanut monia muita oikeudellisesti sitovampia asiakirjoja, mutta julistuksesta on 

muodostunut eräänlainen perustus YK:n ihmisoikeusjärjestelmälle ja esikuva 

myöhemmin laadituille kansainvälisille ihmisoikeussopimuksille.67 Julistusta voidaan 

pitää ihmisoikeuksien kansainvälisen suojelun käännekohtana, sillä vaikka 

ihmisoikeuksista oli jo aiemmin jossain määrin suojeltu, niin julistus oli aidosti 

yleismaailmallinen asiakirja, jossa pyrittiin kattamaan koko ihmisoikeuksien kenttä. 
                                            
65 Tuori – Kotkas 2016, s. 223. 
66 PeVL 21/1994 vp, s. 1. 
67 Hakapää 2010, s. 169 – 170; Ojanen 2009, s. 66 – 68; Scheinin 2002b, s. 15 – 16. 
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Julistus muodostui myös eräänlaiseksi määritelmäksi siitä, mitä ihmisoikeuksilla 

yleisesti tarkoitetaan.68  

 

Vaikka julistus on ainoastaan valtioiden noudatettavaksi osoitettu suositus, voidaan 

julistuksen katsoa kuvastavan pääpiirteittäin kansainvälistä tapaoikeutta69, joka sitoo 

koko valtioyhteisöä. Julistuksen katsotaan sitovan myös niitä valtioita, jotka eivät 

jostain syystä ole liittyneet kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Yleisesti 

julistuksella tunnustetaan olevan valtioita velvoittavia vaikutuksia. Julistus voidaan 

myös katsoa arvovaltaiseksi tulkinnaksi YK:n peruskirjaan sisältyvien 

ihmisoikeuksien sisällöstä. Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus käsittelee 

suurimmilta osin kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia, mutta siihen sisältyy 

säännöksiä myös taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista.70  

 

Sosiaalisia oikeuksia käsitellään julistuksen 25 artiklan 1 kohdassa, jonka mukaan 

jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen 

perheensä terveyden ja hyvinvoinnin ravinnon, vaatetuksen, asunnon, 

lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. Tämän lisäksi 

artiklassa määrätään jokaisen oikeudesta turvaan esimerkiksi työttömyyden tai muun 

henkilön tahdosta riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta. 

 

Julistuksen pohjalta alettiin valmistella oikeudellisesti sitovampia normeja, kuten noin 

20 vuotta myöhemmin hyväksyttyjä TSS-sopimusta ja KP-sopimusta. Näillä 

sopimuksilla katsottiin, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sisällön on 

tullut siirretyksi valtiosopimusmuotoon.71 

 

 

 

 

 

 

                                            
68 Ojanen – Scheinin 2011a, s. 172 – 173. 
69 Ks. tapaoikeudesta kansainvälisen oikeuden oikeuslähteenä, esim. Hakapää 2010, s. 56 – 
60. 
70 Hakapää 2010, s. 169 – 170; Ojanen 2009, s. 66 – 68; Scheinin 2002b, s. 15 – 16. 
71 Hakapää 2010, s. 169 – 170; Ojanen 2009, s. 66 – 68; Scheinin 2002b, s. 15 – 16. 
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2.5. Sosiaaliturva ihmisoikeutena 
 

Nykyaikaisessa ihmisoikeuskeskustelussa on painotettu ajatusta, että ihmisoikeudet 

ovat jakamattomia. Ihmisoikeuksien jakamattomuudella tarkoitetaan sitä, ettei eri 

ihmisoikeuksien välillä ole minkäänlaista hierarkiaa tai selkeää etusijajärjestystä, 

vaan kaikki ihmisoikeudet ovat yhtä tärkeitä.72 

 

Sosiaaliset ihmisoikeudet tarkoittavat yksilöille tarkoitettuja perustavanlaatuisia 

oikeuksia, joilla turvataan inhimillisen elämän tosiasiallisia vähimmäisehtoja ja jotka 

lisäksi liittyvät yhteiskunnan kehittämiseen sekä sosiaalisen tasa-arvon että 

sosiaalisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Sosiaalisilla ihmisoikeuksilla pyritään 

ennen kaikkea turvaamaan yhteiskunnassa kaikkein heikoimmassa asemassa 

olevien ihmisten oikeuksia. Sosiaaliset ihmisoikeudet konkretisoituvat käytännössä 

niiden ihmisten kohdalla, jotka eivät kykene hankkimaan toimeentuloaan tai 

tarpeellisia hyvinvointipalveluita. Myös hyvinvointioikeuden käsitettä on käytetty 

synonyyminä sosiaalisille ihmisoikeuksille. Tällöin on korostettu oikeuksien 

merkitystä yksilöiden hyvinvoinnille. Sosiaalisilla ihmisoikeuksilla katsotaan lisäksi 

olevan syvä yhteys yhdenvertaisuuteen sekä syrjinnän kieltoon.73  

 

Kuten edellisissä kappaleissa on käyty läpi, on sosiaalisia oikeuksia usein kirjattu 

kansainvälisiin sopimuksiin ja muihin asiakirjoihin turvaamis- ja 

edistämisvelvoitteiden muodossa, jolloin subjektiivisen oikeuden luovan vaikutuksen 

sijaan sosiaalisilla ihmisoikeuksilla turvataan usein objektiivisia oikeuksia eli yleisiä 

oikeudellisia reunaehtoja niille toimijoille joiden täytyy pyrkiä asetettuun 

tavoitetilaan.74 

 

Lähtökohtaisesti sosiaaliset ihmisoikeudet, kuten muutkin ihmisoikeudet, turvaavat 

yksilöiden ihmisarvoa sekä ovat luovuttamattomia ja ihmiselle peruuttamattomasti 

kuuluvia oikeuksia. Kyseiset oikeudet kuuluvat jokaiselle siitä riippumatta kuka 

henkilö on. Kansainvälisissä ihmisoikeuksissa määrätään sosiaalisten 

ihmisoikeuksien vähimmäistaso, joten kansallisella tasolla on mahdollista säätää 

sosiaalisista oikeuksista ja etuuksista tuota vähimmäistasoa laajemmin. Koska 

kansainväliset sosiaaliset ihmisoikeudet luovat yleensä vain objektiivisen oikeuden, 

                                            
72 Ojanen 2009, s. 8. 
73 Rautiainen 2017. 2 Mitä sosiaaliset ihmisoikeudet ovat. 
74 Rautiainen 2017. 2 Mitä sosiaaliset ihmisoikeudet ovat. 
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johon ei voi suoraan vedota esimerkiksi tuomioistuimissa tai viranomaistoiminnassa, 

on niiden merkitys suoraan sovellettavien ihmisoikeuksien sijaan enemmälti 

vähimmäistaso kansalliselle lainsäädännölle. Niillä myös suunnataan kansallisten 

lakien tasolla säädettyjen sosiaalisten oikeuksien tulkintaa. Näin ollen sosiaaliset 

ihmisoikeudet muuttuvat konkreettisella tasolla ihmisten oikeuksiksi vasta 

sopimusvaltioiden kansallisen sosiaalioikeudellisen lainsäädännön sekä sen 

soveltamisen myötä.75 

 

Sosiaalisten ihmisoikeuksien sisältö muuttuu yhteiskunnassa kulloinkin vallitsevan 

sosiaalipoliittisen tilanteen ja –käsityksen mukaan sekä niiden toteutumisen taso 

riippuu hyvin pitkälti kulloisestakin yhteiskunnallisesta resurssitilanteesta. Kuitenkin 

sosiaalisten ihmisoikeuksien toteuttamisvelvoite kieltää valtioita heikentämästä 

olemassa olevaa ihmisoikeuden tasoa tai edistämästä sitä, mikäli valtioilla olisi 

mahdollisuudet ja voimavarat oikeuden toteuttamiseen. Täten sosiaalisilla 

ihmisoikeuksilla asetetaan oikeudellisia reunaehtoja valtioiden talouspolitiikalle ja sen 

suuntaamiselle sosiaalisiin oikeuksiin muilta yhteiskuntapolitiikan osa-alueilta. 76 

  

                                            
75 Rautiainen 2017. 4 Sisällöllinen ja muodollinen näkökulma sosiaalisiin ihmisoikeuksiin. 
76 Rautiainen 2017. 5 Sosiaaliset ihmisoikeudet ja talous. 
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3. SOSIAALITURVA EUROOPPALAISENA PERUSOIKEUTENA 
 

3.1. Yleistä Euroopan unionin perusoikeusulottuvuudesta 
 

Euroopan yhdentymisen alkamisen aikaan perus- ja ihmisoikeuksien asema oli aluksi 

hyvin epäselvä ja Euroopan yhteisön perusoikeusulottuvuus oli pelkästään EY:n 

tuomioistuimen oikeuskäytännön varassa. Euroopan talousyhteisön vuonna 1957 

perustaneeseen Rooman sopimukseen ei sisältynyt mitään yleisluontoistakaan 

mainintaa perus- tai ihmisoikeuksista, vaikkakin joitain perusoikeuskytköksiä osasta 

sopimusmääräyksiä löytyi. Joissain jäsenvaltioissa olikin alkanut esiintyä kritiikkiä 

1960-luvulla siitä syystä, että yhteisöoikeuden säätämis- ja soveltamistilanteista 

puuttui kunnollinen ja kattava perusoikeussuoja. Arvostelu alkoi uhata EY:n 

tuomioistuimen muovaamaa ja ehdottomaksi katsottua oppia yhteisöoikeuden 

etusijasta jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksiin nähden, joten sen vuoksi tuomioistuin 

katsoi joissain ratkaisuissaan perusoikeuksien kuuluvan yhteisöoikeuteen yleisinä 

periaatteina. Tuomioistuimen mukaan näitä perusoikeuksia oli etsittävä niin 

jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperinteestä kuin myös kansainvälisistä 

ihmisoikeussopimuksista. Ensimmäisen kerran nimenomainen maininta 

perusoikeuksista kirjattiin vuoden 1986 Euroopan yhtenäisasiakirjaan. Kiihtyvästä 

keskustelusta huolimatta perusoikeuksien kehitystila Euroopan yhdentymisessä oli 

vielä varsin selkiintymätöntä.77 

 

Yhteisöjen tuomioistuimen muovailema oppi kirjoitettiin auki Maastrichtissa Euroopan 

unionin perustamissopimukseen vuonna 1993. Periaatteeksi ymmärrettyjä 

perusoikeuksia oli tarkoitus soveltaa pääasiassa unionin oikeuden piirissä, mutta 

unionin perusoikeuksien soveltaminen oli mahdollista myös niillä lohkoilla 

ylikansallisessa ja kansallisessa oikeudessa, joilla toimivaltaa oli sekä unionilla että 

jäsenvaltioilla.78 Vuoden 1997 Amsterdamin sopimuksessa perus- ja ihmisoikeuksiin 

kiinnitettiin huomiota ja myös sosiaalisten perusoikeuksien merkitys kasvoi ja 

vahvistui, kun sopimus nosti Euroopan sosiaalisen peruskirjan keskeisten 

perusoikeusasiakirjojen joukkoon.79  

 

                                            
77 Jyränki – Husa 2012, s. 382 – 383; Ojanen 2002, s. 890 – 892; Ojanen 2003, s. 130 – 131. 
78 Jyränki – Husa 2012, s. 383. 
79 Ojanen 2002, s. 892 – 894; Rosas 2011, s. 197 – 200.  
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Unionin perusoikeusulottuvuuden vahvistuminen tapahtui Kölnissä vuonna 1999, kun 

Eurooppa-neuvosto katsoi, että EU:ssa voimassa olevat perusoikeudet tulisi koota 

peruskirjaksi ja sillä tavoin tuoda näkyvämmin esille.  Kyseisen peruskirjan laati 

valmistelukunta, johon kuului edustaja jokaisesta unionin jäsenvaltiosta sekä myös 

jäseniä Euroopan komissiosta, Euroopan parlamentista ja jäsenvaltioiden 

kansallisista parlamenteista. Julistus perusoikeuskirjasta annettiin Nizzassa 

joulukuussa 2000. Euroopan unionin peruskirja liitettiin unionin oikeusjärjestykseen 

julistuksen tasoisena ja sillä vahvistettiin ”yhteisön ja unionin toimivallan ja tehtävien 

sekä toissijaisuusperiaatteen mukaisesti oikeudet, jotka perustuivat erityisesti 

jäsenvaltioille yhteisiin valtiosääntöperinteisiin ja kansainvälisiin velvoitteisiin”.80 

 

Unionin alkuperäiset perustamissopimukset eivät sisältäneet minkäänlaista 

perusoikeusluetteloa, eikä Euroopan unioni myöskään liittynyt Euroopan 

ihmisoikeussopimukseen. Ongelmaa on yritetty ratkaista niin Euroopan yhteisöjen 

tuomioistuimen (nykyisin EU-tuomioistuin) oikeuskäytännössä kuin myös kehittämällä 

perustamissopimuksia ja muuta kirjoitettua oikeutta. Etenkin Lissabonin sopimus on 

parantanut oikeustilaa aiempaan verrattuna. Vuonna 2000 julistettu EU:n 

perusoikeuskirja on saanut saman oikeudellisen arvon kuin EU:n perussopimukset eli 

se on tullut osaksi jäsenvaltioita sitovaa primäärioikeutta. Nykyisin perus- ja 

ihmisoikeuksia edistetään ja sovelletaan osana unionin jokapäiväistä toimintaa. 

Vuonna 2007 perustettiin lisäksi EU:n toimielinten ja unionin jäsenvaltioiden avuksi 

Wieniin sijoitettu unionin perusoikeusvirasto. Viraston pääasiallisena tehtävänä on 

antaa asiantuntijapalveluita EU:n poliittisille toimielimille ja jäsenvaltioille, kun nämä 

tahot täytäntöönpanevat unionin oikeutta ja varmistavat perusoikeuksien 

noudattamista ja kunnioittamista. 81 

 

Termiä perusoikeus (droit fundamental, Grundrecht, fundamental right) käytetään 

EU-oikeudessa turvatuista perustavanlaatuisista oikeuksista. Termiä ei tule sekoittaa 

Suomen perustuslain perusoikeusluvussa säädettyihin perusoikeuksiin. 

Perusoikeuden käsite EU-oikeudessa vakiintui käyttöön Euroopan unionin 

peruskirjassa ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen erikielisissä virallisissa 

versioissa (myös suomenkielisessä virallisessa sopimustekstissä). 82  Se, että 

perusoikeuksien kansallisesta luonteesta huolimatta myös Euroopan unionissa 
                                            
80 Jyränki – Husa 2012, s. 383 – 384. 
81 Rosas 2011, s. 197 – 200. 
82 Karapuu 2011, s. 65. 
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käytetään nimenomaan perusoikeuden käsitettä, Jyrängin ja Husan mukaan ilmentää 

viimekädessä unioniin sisältyviä liittovaltiollisia piirteitä.83 

 

Euroopan unionin jäsenyyden on katsottu tuoneen kaikkien unionin jäsenvaltioiden 

oikeusjärjestyksiin merkittävän monistisen sektorin, sillä yhteisöoikeuden asetukset 

ovat voimassa kaikissa jäsenvaltioissa ilman mitään erillisiä voimaansaattamistoimia 

riippumatta siitä, kuuluvatko jäsenvaltiot monistiseen vai dualistiseen järjestelmään. 

EU:n asetusten lisäksi myös muilla normeilla voi olla oikeusvaikutuksia riippumatta 

kansallisesta voimaansaattamisesta. 84  EU:n oikeusjärjestelmän ylikansallisuus 

tarkoittaa sitä, että järjestön puitteissa tehdyt päätökset sitovat unionin jäsenvaltioita. 

Kun Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi, alkoivat sitovaksi tarkoitetut 

järjestöpäätökset velvoittaa Suomea heti ja ilman erillisiä valtionsisäisiä 

voimaansaattamistoimia.85  

 

Euroopan unionin sosiaalipolitiikassa ei ole pyritty yhdenmukaistamaan unionin 

jäsenvaltioiden kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä tai terveydenhuoltoa. Esimerkiksi 

EU:n perustamissopimuksessa on hyvin vähän sellaisia määräyksiä, jotka koskevat 

sosiaalipolitiikkaa ja vaikuttavat välittömästi yksilöiden oikeusasemaan. Unionin 

sosiaalipolitiikalla on lähinnä pyritty vaikuttamaan miesten ja naisten tasa-arvoon 

palkkauksessa sekä helpottaa työntekijöiden ja yrittäjien vapaata liikkuvuutta unionin 

alueella. EU:n sosiaalista ulottuvuutta on kuitenkin pyritty kehittämään viime 

vuosikymmeninä.86 

 

 

3.2. Euroopan unionin perusoikeuskirja 
 

Unionin oman perusoikeusluettelon laatimista karsastettiin aluksi etenkin niiden 

jäsenvaltioiden taholta, jotka vastustivat erityisesti liittovaltioajatusta, sillä 

perusoikeusluettelo vastaisi pitkälti jäsenvaltioiden kansallisten perustuslakien 

perusoikeusluetteloita. Tämän lisäksi esiintyi epäilyjä siitä, että unionin oma 

perusoikeusluettelo voisi erkaannuttaa unionia Euroopan ihmisoikeussopimuksesta 

ja muista ihmisoikeussopimuksista. Keskustelujen jälkeen kuitenkin Euroopan 
                                            
83 Jyränki – Husa 2012, s. 378. 
84 Scheinin 2002a, s. 3. 
85 Hakapää 2010, s. 23. 
86 Tuori 2011, s. 715 – 716. 
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parlamentti, neuvosto ja komissio hyväksyivät Euroopan unionin peruskirjan vuonna 

2000. Peruskirja hyväksyttiin juhlallisella julistuksella, eikä siitä tehty oikeudellisesti 

sitovaa edellä kerrottujen epäilyksien vuoksi. Julistuksen muodosta huolimatta 

unionin tuomioistuimissa alettiin lähes heti viitata perusoikeuskirjan määräyksiin, kun 

käsiteltävinä olleiden perusoikeuksien asemaa haluttiin perustella unionin yleisinä 

oikeusperiaatteina.87  

 

Perusoikeuskirja sai EU:n jäsenvaltioita koskevan oikeudellisen sitovuutensa 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (Lissabonin sopimus) myötä, kun 

sopimukseen sisällytettiin sitova viittaus perusoikeuskirjaan. 88  Lissabonin 

sopimuksen 6 artiklan mukaan unioni tunnustaa samat oikeudet, vapaudet ja 

periaatteet, jotka esitetään Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. EU:n 

perusoikeuskirjalla on siis sama oikeudellinen arvo kuin unionin perussopimuksilla eli 

se on osa niin sanottua EU:n primäärioikeutta ja näin ollen ristiriitatilanteissa 

perusoikeuskirjan määräykset syrjäyttävät esimerkiksi EU-asetukset ja –direktiivit.89 

 

Perusoikeuskirjaan koottiin unionissa voimassa olevat perusoikeudet, jotka kattavat 

muun muassa sosiaaliset oikeudet. 90  Perusoikeuskirjan lista sosiaalisista 

perusoikeuksista on varsin kattava, mutta perusoikeuskirjalla ei ollut tarkoitus luoda 

uusia perusoikeuksia. Peruskirjan tarkoituksena oli ”tehdä näkyväksi EU:n 

kansalaisilleen turvaamat perusoikeudet, jotka löytyvät ihmisoikeussopimuksista ja 

yhteisestä valtiosääntöperinteestä”. Peruskirja toimii eräänlaisena luettelona ja 

välineenä niistä EU:n arvoista ja tavoitteista, joilla pyritään pääsemään lähemmäs 

unionin kansalaisia.91  

 

Peruskirjassa luetellut perusoikeudet velvoittava yhteisön oikeuden yleisinä 

oikeuksina ja periaatteina niin EU:n elimiä kuin myös sen jäsenvaltioita. EU:n 

komission täytyy ottaa peruskirja huomioon, kun komissio tekee lainsäädäntöä 

koskevia ehdotuksia ja valvoo jäsenvaltioita, kun valtiot toimeenpanevat unionin 

oikeutta. Peruskirjaan sisältyvien oikeuksien tulisi lisäksi ohjata neuvoston, 

parlamentin sekä tuomioistuimen päätöksenteko. Niin ikään peruskirja velvoittaa 

                                            
87 Rosas 2011, s. 202 – 204. 
88 Hakapää 2010, s. 179. 
89 Rosas 2011, s. 203. 
90 Ojanen 2002, s. 894. 
91 Arajärvi 2011, s. 64 – 65. 
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jäsenvaltioita, kun ne toimeenpanevat unioninoikeutta. Erityisesti hyvinvointioikeuden 

alalla EU-oikeus yltää jo melkeinpä kaikkeen jäsenvaltioiden toimintaan. Vaikka 

sosiaaliturvajärjestelmät sinällään ovatkin unionin jäsenvaltioiden oman toimivallan 

alueita, ovat jäsenvaltiot silti velvollisia noudattamaan unionin oikeuteen sisältyviä 

periaatteita. 92  

 

Perusoikeuskirjan Yhteisvastuu-luvun 34 artiklassa määrätään sosiaaliturvasta ja 

toimeentuloturvasta: 

 
1. Unionin tunnustaa oikeuden sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin, joilla 

taataan suoja muun  muassa raskauden ja synnytyksen aikana ja sairauden, 

työtapaturman, hoidon tarpeen ja vanhuuden varalta sekä työpaikan 

menetyksen yhteydessä unionin oikeuden sekä kansallisten lain säädäntöjen ja 

käytäntöjen mukaisesti, ja se kunnioittaa tätä oikeutta.  

 

2. Jokaisella unionissa laillisesti asuvalla ja siellä laillisesti liikkuvalla on oikeus 

sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalisiin etuihin unionin oikeuden sekä kansallisten 

lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti.  

 

3. Yhteiskunnallisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseksi unioni tunnustaa 

oikeuden toimeen tuloturvaan ja asumisen tukeen tarkoituksena turvata 

ihmisarvoinen elämä jokaiselle, jolla ei ole riittävästi varoja, unionin oikeuden 

sekä kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti, ja se kunnioittaa 

tätä oikeutta.  

 

Lisäksi 35 artiklassa turvataan jokaiselle oikeus saada ehkäisevää terveydenhuoltoa 

ja sairaanhoitoa kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisin edellytyksin 

sekä taataan, että ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu varmistetaan unionin 

politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa. 

 

Arajärven mukaan perusoikeuskirjan 34 artiklalla on merkitystä siltä osin, kuin 

perusoikeuskirjalla on periaatevaikutusta. Kun unioni on perusoikeuskirjassa 

tunnustanut oikeuden sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin, niin ne asettuvat 

periaatteenakin merkittäviksi tekijöiksi ainakin säädösten tulkinnan osalta suhteessa 

unionin muuhun lainsäädäntöön. Unionin oikeutta on tulkittava siten, että sitä 

                                            
92 Arajärvi 2011, s. 64 – 65. 



 31 

sovellettaessa otetaan huomioon sosiaaliturvaetuudet ja –palvelut. Perusoikeuskirjan 

periaatevaikutetta heikentää kuitenkin se seikka, että perusoikeuskirja koskee vain 

unionin oikeutta ja perusoikeuskirjaa sovelletaan jäsenvaltioiden kansallisten 

lainsäädäntöjen sekä käytäntöjen mukaan. Vaikka EU:n tuomioistuimen 

tuomiokäytännön perusteella sosiaalisia oikeuksia sisältyy yhteisön oikeuden yleisiin 

periaatteisiin, niin siitä huolimatta sosiaaliset perusoikeudet yksilön perusoikeuksien 

turvana tai unionia tai sen jäsenvaltioita aktiivisiin toimiin velvoittavina oikeuksina on 

edelleen epäselvää. Arajärven mukaan ”sosiaalisten perusoikeuksien voima ja 

tehokkuus liittyvätkin paljolti siihen, missä määrin ne voivat tulevaisuudessa toimia 

hyväksyttävinä perusteina rajoittaa perustamissopimuksen määräyksiä tai poiketa 

niistä”.93 

 

Vaikka perusoikeuskirjan tarkoituksena oli pääasiassa koota yhteen kaikki Euroopan 

unionissa voimassaolevat perusoikeudet, on peruskirjalla kuitenkin muutakin 

merkitystä perusoikeuksien suojassa EU:ssa. Ensinnäkin peruskirjan lisäarvona 

voidaan pitää sitä, että aiemmin hajallaan olleet unionin perusoikeudet kirjoitettiin 

kootusti yksiin kansiin ja näin ikään kuin vahvistettiin perusoikeuksien suojaa94 

unionissa. Perusoikeuskirja on myös kansainvälisesti verrattuna varsin kattava 

asiakirja, sillä siinä on tunnustettu kutakuinkin kaikki nykyajan perus- ja 

ihmisoikeuskeskustelussa esillä olleet oikeudet, kuten esimerkiksi KP-oikeudet, TSS-

oikeudet kuin myös EU:n kansalaisia koskevat oikeudet.95  

 

Näiden seikkojen lisäksi perusoikeuskirjaan sisältyvät oikeudet on pääsääntöisesti 

tunnustettu kuuluvaksi jokaiselle. Tosin osa oikeuksista on sidottu unionin 

kansalaisuuteen. Tästä huolimatta peruskirjan myötä hälvennettiin ainakin jonkin 

verran sellaisia unionin perusoikeuksiin liitettyjä epäilyjä, että perusoikeudet 

kuuluisivat vain EU:n kansalaisille ja taloudellisille toimijoille sen sijaan, että oikeudet 

kuuluisivat yleisesti ja jakamattomasti kaikille yksilöille. Peruskirjan 20 artiklan 

määräyksessä nimenomaisesti kerrotaan kaikkien ihmisten olevan yhdenvertaisia 

lain edessä. Lisäksi 21 artiklan 1 kohtaan sisältyy kielto kaikenlaiseen syrjintään, 

mutta huomattavaa on, että määräyksen listauksesta puuttuu kielto syrjiä henkilön 
                                            
93 Arajärvi 2011, s. 65. 
94  Perusoikeuksien suojan vahvistamisella pyrittiin poistamaan jäsenvaltioiden tarvetta 
toimivallan säilyttämiseen itsellään sen arvioimiseksi, vastaako EU:n antama suoja 
perusoikeuksille jäsenvaltioiden omassa valtiosäännöissään turvattua suojan tasoa. Arajärvi 
2011, s. 64. 
95 Ojanen 2003, s. 143 – 144. 
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kansalaisuuden perusteella. Ojasen mukaan tämän vuoksi peruskirjassakaan ei ole 

täysin selvää perusoikeuksien kuuluminen jokaiselle ilman minkäänlaista henkilöön 

liittyvää seikkaa tai ominaisuutta. Artiklan 2 kohdassa on sen sijaan kielletty EU:n 

kansalaisten syrjintä. 21 artiklan alakohtien perusteella voi päätellä unionin 

kansalaisten olevan ”yhdenvertaisempia” kuin kolmansien maiden kansalaiset tai 

kansalaisuudettomat.96 

 

 

3.3. Euroopan sosiaalinen peruskirja 
 

Euroopan neuvoston piirissä vuonna 1961 laadittu Euroopan sosiaalinen peruskirja 

hyväksyttiin Suomessa vuonna 1991 ja saatettiin laintasoisesti voimaan samana 

vuonna. Sopimuksen korvasi uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja vuonna 

2002, jolloin se hyväksyttiin ja saatettiin voimaan lailla.97 UESP:n tavoitteena oli 

muokata Euroopan sosiaalinen peruskirja vastaamaan peruskirjan hyväksymisen 

jälkeen Euroopassa tapahtuneita sosiaalisia muutoksia, joten UESP:n lisättiin joitakin 

oikeuksia ja muutettiin toisten määräysten sisältöä. Sopimuksen sopimuspuolet 

hyväksyivät ottamaan tavoitteekseen sellaiset olosuhteet, joissa kaikille taataan 

peruskirjan mukaiset sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet ilman syrjintää.98 Peruskirja 

antaa kuitenkin sopimusvaltioille mahdollisuuden tietyissä, sopimuksen asettamissa 

rajoissa, valita ne velvoitteet, joihin sopimusvaltio sitoutuu. Peruskirja on siis niin 

sanottu menusopimus.99  

 

UESP:n 12 artiklan 1 – 3 kohdissa sopimusvaltiot sitoutuvat toteuttamaan oikeuden 

sosiaaliturvaan tehokkaalla tavalla, luomaan sosiaaliturvajärjestelmän ja pitämää 

järjestelmää yllä, pitämään sosiaaliturvajärjestelmänsä tyydyttävällä, vähintään 

Euroopan sosiaaliturvakoodin ratifioimisen edellyttämällä, tasolla sekä pyrkimään 

asteittain nostamaan sosiaaliturvajärjestelmän tasoa. 

 

Uudistetulla Euroopan sosiaalisen peruskirjan 13 artiklan 1 kohdalla on yhtymäkohtia 

Suomen perustuslain 19 §:n 1 momentin sääntelyyn. UESP 13 artiklan 1 kohdan 

määräyksen mukaan sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan, että jokaiselle, jolla ei 
                                            
96 Ojanen 2003, s. 143 – 145. 
97 Tuori – Kotkas 2016, s. 151. 
98 Ojanen – Scheinin 2011c, s. 886 – 887. 
99 Scheinin 2002b, s. 18. 
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ole riittäviä tuloja tai varoja ja joka ei pysty hankkimaan tällaisia tuloja tai varoja joko 

omin avuin tai muista lähteistä, etenkin sosiaaliturvajärjestelmän tarjoamista 

etuuksista, annetaan riittävää apua ja sairaustapauksissa kyseisen tilan vaatimaa 

hoitoa. UESP:n valvontakäytännössä on katsottu, että sopimuksessa tarkoitettu 

riittävä apu ja sairauden vaatima hoito on taattava yksilöille subjektiivisena 

oikeutena100. 

 

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja on keskeinen sosiaalisia ja terveyteen 

liittyviä ihmisoikeuksia turvaava sopimus. Sopimus perustuu vastavuoroisen 

tunnustamisen periaatteeseen, mikä tarkoittaa sitä, että sopimusvaltiot ovat 

pääsäännön mukaan sitoutuneet takaamaan sopimuksessa mainitut oikeudet 

ainoastaan toisten sopimusvaltioiden kansalaisille. Tämän lisäksi valtiot voivat 

asettaa oikeuksien turvaamiseksi erilaisia edellytyksiä, kuten esimerkiksi, että 

henkilön täytyy olla sopimusvaltion kansalainen ja oleskella sopimusvaltion alueella 

laillisesti (UESP 13 art. 4 kohta). Edellä mainittujen seikkojen vuoksi peruskirja on 

soveltamisalaltaan olennaisesti rajatumpi kuin TSS-sopimus. Lähtökohtaisesti 

sopimusvaltioiden alueella laittomasti oleskelevat ulkomaalaiset ja 

kansalaisuudettomat jäävät näin ollen UESP:n soveltamisalan ulkopuolelle.101  

 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea valvoo Euroopan sosiaalisen peruskirjan 

täytäntöönpanoa. Komitea on ratkaisukäytännössään jossain määrin lieventänyt 

UESP:n sanamuodon mukaista tulkintaa siitä, että esimerkiksi sopimusvaltioiden 

alueella laittomasti oleskelevat muut kuin Euroopan neuvoston valtioiden kansalaiset 

eivät kuuluisi peruskirjan soveltamisalaan. Komitea antoi vuonna 2004 päätöksen 

asiassa FIDH v. France, joka käsitteli muun ohella kyseistä seikkaa. Ranskan 

lainsäädäntö mahdollisti ilman oleskelulupaa oleskelevien henkilöiden pääsyn 

terveyspalveluiden piiriin vasta tietyn mittaisen maassa oleskeluajan jälkeen.  

Päätöksessään komitea muun ohella totesi, että edellä mainittu lainsäädäntö oli 

alaikäisten lasten osalta sosiaalisen peruskirjan artiklan 17 vastainen. Sen sijaan 

kyseistä rajoitusta ei pidetty yhtä ongelmallisena täysi-ikäisten henkilöiden kohdalla. 

Komitea kuitenkin perusteluissaan painotti, että peruskirjassa tunnustettujen 

                                            
100 Tuori 2011, s. 726 – 727. 
101 Nykänen 2013, s. 52 – 53. 
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oikeuksien rajoituksia on tulkittava suppeasti niin, että oikeuden ydinsisältö säilyy 

ehjänä ja peruskirjan yleinen tarkoitus toteutuu.102  

 

FIDH:n perustelujen myötä Nykänen toteaa, että soveltamisrajoituksista huolimatta 

peruskirjalla taataan oikeuksien vähimmäistaso myös sopimusvaltioiden alueella 

oleskeleville muille kuin sopimusvaltion kansalaisille sekä sopimusvaltioiden alueella 

laittomasti oleskeleville henkilöille. Näin voidaan katsoa olevan UESP:n 

soveltamisalan nimenomaisista rajoituksista huolimatta.103 

 

 

3.4. Muut sopimukset 
 
 

Edellä mainittujen sopimusten lisäksi myös Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen 

sisältyy sosiaaliturvaan liittyviä tavoitteita. SEU 3 artiklassa mainitaan unionin 

yhteisenä päämääränä muun muassa sosiaalinen edistys, sosiaalinen suojeleminen 

ja elintason ja elämänlaadun nousu. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 9 artiklassa unioni velvoitetaan ottamaan politiikkansa ja toimintansa 

määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon muun ohella riittävän sosiaalisen suojelun 

takaamisen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumisen. Lisäksi 18 artiklan mukaan kaikki 

syrjintä, joka perustuu kansalaisuuteen, on kiellettyä unionin perustamissopimusten 

soveltamisalalla. Tosin sosiaalisella suojelulla ja sosiaaliturvalla tarkoitetaan EU:n 

oikeuden yhteydessä pääasiassa työsuhteeseen liittyviä etuuksia104. 

 

Vaikka unioninoikeus ei vaikuta välittömästi jäsenvaltioiden toimivaltaa säännellä 

omista sosiaaliturvajärjestelmistään eikä järjestelmiä ole unionissa yhdenmukaistettu, 

niin siitä huolimatta EU:n perustamissopimuksissa turvatuilla perusvapauksilla on 

merkitystä kansallisen toimivallan määrittäjinä. Jäsenvaltiot määrittävät itse 

kansallisessa lainsäädännössään esimerkiksi sosiaaliturvaetuuksien 

myöntämisedellytykset ja etuuksien valikoiman sekä etuuksien tason. Lainsäädäntöä 

                                            
102 FIDH 8.9.2004, kohdat 29 ja 33 – 37. UESP:n 17 artikla käsittelee lasten ja nuorten 
oikeutta sosiaaliseen, oikeudelliseen ja taloudelliseen suojeluun. 
103 Nykänen 2013, s. 53. 
104 Arajärvi 2011, s. 68. 
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tehdessään ja soveltaessaan jäsenvaltioiden täytyy kuitenkin noudattaa 

unionioikeutta.105  

 

  

                                            
105 Arajärvi 2011, s. 69 – 70. 
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4. SOSIAALITURVA PERUSOIKEUTENA (PL 19 §) 
 

4.1. Yleistä perusoikeuksista 
 

Perusoikeussääntelyn lähtökohtana on ollut yksilön vapauspiirin suojaaminen 

valtiovallan taholta tulevilta puuttumisilta.106 Perusoikeudet voidaan määritellä joko 

aineellisesti tai muodollisesti. Aineellisen määritelmän mukaan ne ovat 

perustuslaissa yksilöille taattuja perusarvoja, jotka vaikuttavat yksilöiden hyväksi 

julkisen toiminnan eri lohkoilla ja sitä kautta säteilevät koko yhteiskuntaan ja näin 

myös yksityisten ihmisten oloihin. Muodollisen määritelmän mukaan perusoikeudet 

ovat perustuslaissa säädettyjä, yksilöille kuuluvia oikeuksia. Koska perusoikeudet on 

turvattu perustuslain tasolla, liittyy niihin erityinen pysyvyys ja oikeudellinen 

luonne.107  

 

Toisaalta Karapuu on määritellyt perusoikeudet hyvin yksiselitteisellä ja 

yksinkertaisella tavalla: ”perusoikeudet ovat perustuslain perusoikeusluvussa 

turvattuja yksilön oikeuksia” tai ”perusoikeudet ovat perustuslailla turvattuja yksilön 

perustavanlaatuisia oikeuksia”. Karapuun mukaan perusoikeuksiin liittyvässä 

käsitemäärittelyssä tulisikin pyrkiä mahdollisimman suureen yksinkertaisuuteen ja 

välttää epätäsmällisiä määrittelytapoja. 108 

 

Hallbergin mukaan vain perustavanlaatuiset109  ja erityisen tärkeät oikeudet ovat 

perusoikeuksia. Lisäksi perusoikeuksille ominaista on korotettu muodollinen 

lainvoima eli perusoikeuksien muuttaminen tai niistä poikkeaminen voidaan tehdä 

vain vaikeutetussa lainsäätämisjärjestyksessä. Perusoikeudet on turvattu tavallista 

lakia hierarkkisesti korkeampitasoisessa perustuslaissa ja ne ovat merkityksellisiä 

koko oikeusjärjestyksen arvoperustana. 110 

 

                                            
106 HE 309/1993 vp, s. 25. 
107 Jyränki – Husa 2012, s. 373; Ojanen 2009, s. 2 – 3. Perustuslailla on korotettu lainvoima, 
joka tarkoittaa sitä, että perustuslainsäätämisjärjestyksestä johtuen perustuslain 
kumoaminen tai sen muuttaminen on huomattavan paljon vaikeampaa kuin niin sanottujen 
tavallisten lakien.  
108 Karapuu 2011, s. 63 – 65. 
109 Arkikielessä ilmaisulla ”perusoikeus” tarkoitetaan usein samaa kuin ”perustavanlaatuinen 
oikeus”, mutta käsitteen määrittely tämän kautta on ongelmallista ja jää epämääräiseksi, 
koska eri ihmisille eri oikeudet voivat olla perustavanlaatuisia. Karapuu 2011, s. 63. 
110 Hallberg 2011, 29. 
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Kuten muutkin perustuslainsäännökset, myös perusoikeudet ovat sitovia 

oikeussääntöjä. Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 

toteutuminen (PL 22 §). Kyseisen pykälän yhteydessä julkisella vallalla tarkoitetaan 

ensisijaisesti valtiota, mutta myös muita julkisoikeudellisia yhteisöjä, kuten 

esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät ja Ahvenanmaan maakunta.111 Scheinin mukaan 

perustuslain 22 §:n voidaan katsoa olevan askel monismin suuntaan, sillä sen lisäksi, 

että kansainväliset sopimukset yleisesti inkorporoidaan osaksi valtionsisäistä 

oikeusjärjestelmää, kattaa kyseinen säännös Suomen kansainväliset 

ihmisoikeusvelvoitteet kokonaan riippumatta niiden kansallisesta 

voimaansaattamismuodosta. Tämän voidaan katsoa lieventävän vaikutuksia sen 

välillä, onko kansainvälinen sopimus inkorporoitu lain- vai asetuksentasoisesti. 

Perustuslain 22 §:n perusteella normihierarkkisesta tasosta riippumatta julkisen 

vallan on turvattava ihmisoikeuksien toteutuminen.112 

 

Perusoikeuksia on mahdollista ryhmitellä eri tavoin joko oikeuksien sisällön tai 

vaikutusten perusteella. Perusoikeuksien ryhmittelyllä ei tosin ole minkäänlaista 

oikeudellista merkitystä. 113  Oikeuskirjallisuudessa on yleisesti käytetty 

seuraavanlaista ryhmittelyä: 1. osallistumisoikeudet, 2. vapausoikeudet ja 

oikeusturva, 3. yhdenvertaisuusoikeudet ja 4. taloudelliset, sosiaaliset ja 

sivistykselliset oikeudet eli TSS-oikeudet, joita voidaan nimittää myös 

hyvinvointioikeuksiksi. 114  Perusoikeuksia on myös jaoteltu kolmeen sukupolveen: 

ensimmäiseen ja vanhimpaan sukupolveen kuuluvat niin sanotut vapausoikeudet 

(esimerkiksi henkilökohtainen vapaus ja koskemattomuus), toisen polven 

muodostavat pääasiassa toisen maailmansodan jälkeen kehittyneet TSS-oikeudet, 

jotka edellyttävät julkiselta vallalta myös aktiivisia toimia oikeuksien toteuttamiseksi. 

Kolmantena perusoikeuksien sukupolvena pidetään niin sanottuja kollektiivisia 

oikeuksia, joihin luetaan kuuluvaksi esimerkiksi oikeus rauhaan ja erilaiset 

                                            
111 Jyränki – Husa 2012, s. 373. 
112  Scheinin 2002a, s. 3 – 5. Oikeuskirjallisuudessa on perinteisesti katsottu, että 
kansainvälisten normien asema valtionsisäisessä oikeusjärjestelmässä määrittyy sen 
mukaan, onko sopimus saatettu voimaan lailla vai asetuksella. Perustuslakivaliokunta on 
antanut kannalle tukensa EIS:n yhteydessä antamassa lausunnossaan (PeVL 2/1990 vp). 
Lausunnossa valiokunta totesi lisäksi, että kaikki yksilön oikeusasemaan keskeisesti 
vaikuttava sääntely, eli myös yksilön oikeuksia ja vapauksia koskevat sopimusmääräykset, 
on toteutettava lain tasolla. Näin ollen ainakin kaikki lailla inkorporoitujen 
ihmisoikeussopimusten ihmisoikeusmääräykset kuuluvat lainsäädännön alaan. PL 80 §:n 
mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista. 
113 Hallberg 2011, s. 39. 
114 Jyränki – Husa 2012, s. 373 – 374. 



 38 

vähemmistöoikeudet. 115 Tutkielman aiheen vuoksi keskitytään nimenomaan TSS-

oikeuksiin ja erityisesti oikeuteen sosiaaliturvaan. 

 

Oikeutta sosiaaliturvaan ei oltu vahvistettu perusoikeudeksi vuoden 1919 

hallitusmuodossa. 1970-luvulta lähtien keskeisimpänä valtiosäännön ongelmana 

nähtiin se, että ”aidot” sosiaaliset perusoikeudet puuttuivat perustuslaista. Myös 

valtiosääntövertailussa asiaa pidettiin huomattavana puutteena, etenkin kun muissa 

perustuslaeissa otettiin yhä useammin mukaan yksityiskohtainen taloudellisten, 

sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien järjestelmä sekä myöhemmin edellä 

mainittuja oikeuksia toteuttavien ihmisoikeusjärjestelmien laajentuminen, kuten 

Euroopan sosiaalinen peruskirja 1991 ja sen uudistaminen 1996. Viimeisimmäksi 

TSS-oikeuksien puuttumista kansallisesta perustuslaista pidettiin epäkohtana, kun 

Suomi liittyi ensiksi Euroopan neuvostoon ja sittemmin Euroopan unioniin. 

Useimmissa muissa jäsenvaltioissa valtiosääntöön sisältyi TSS-oikeusjärjestelmä. 

Suomessa TSS-oikeuksien puuttumista perustuslaista oli perusteltu muun muassa 

sillä, että TSS-oikeuksien koettiin jäävän ohjelmanluonteisiksi tai muuten 

tehottomiksi, mikä heikentäisi perustuslain legitimiteettiä. Toisaalta korostettiin sitä, 

että Suomen sosiaaliturva on huipputasoa, eivätkä TSS-perusoikeudet vahvistaisi 

olemassa olevaa, korkeaa, sosiaaliturvan tasoa.116  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
115 Hallberg  2011, s. 39. 
116 Saraviita 2011, s. 264 – 266. 
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4.2. Vuoden 1995 perusoikeusuudistus 
 

Suomen Hallitusmuotoon  elokuussa 1995 voimaan tulleessa 

perusoikeusuudistuksessa uudistettiin suomalainen perusoikeussäännöstö 

kokonaisuudessaan. Tavoitteena oli muun muassa laajentaa perusoikeuksien 

suojaamaa henkilöpiiriä sekä perusoikeusturvan piirin sisältöä. 117  Hallitusmuodon 

alkuperäiseen II lukuun ei sisältynyt ollenkaan säännöksiä henkilöiden sosiaalisista 

perusoikeuksista. Vuonna 1972 hallitusmuotoon lisättiin säännös (592/1972), jossa 

valtiovallalle säädettiin velvollisuus järjestää Suomen kansalaisille tarvittaessa 

mahdollisuus tehdä työtä, ellei laissa ollut toisin säädetty. Edellä mainittuun liitettiin 

eduskunnan perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä myöhemmin sosiaalisille 

oikeuksille tyypillisiä oikeusvaikutuksia, kuten valtiovallan velvollisuus huolehtia 

työttömyysturvasta silloin, kun työnteon mahdollisuutta ei kyetä järjestämään.118 

 

Vuoden 1919 hallitusmuodon perusoikeusjärjestelmässä turvattiin vain valtion omien 

kansalaisten perusoikeudet. Termillä ”kansalaisoikeus” ja ”kansalaisvapaus” 

tarkoitettiin sellaista oikeutta, joka kuuluu yksilöille sillä perusteella, että he ovat tietyn 

valtion kansalaisia.119 Toisen maailmansodan jälkeen perus- ja ihmisoikeusajattelun 

lähtökohdaksi tuli kansainvälisten ihmisoikeussopimusten sisältämien 

ihmisoikeuksien pääsääntöinen takaaminen kaikille valtion oikeuspiiriin kuuluville 

henkilöille, olivatpa he kyseisen valtion kansalaisia tai eivät. Hallitusmuodon 

muutoksen esitöissä annetaan esimerkkinä tällaisista kansainvälisistä sopimuksista 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus, jossa ainoastaan 

poliittiset oikeudet on kytketty kansalaisuuteen.120  

 

Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen myötä perusoikeussuoja laajennettiin 

koskemaan pääsääntöisesti kaikkia Suomen alueella oleskelevia ihmisiä, niin valtion 

omia kansalaisia kuin myös muiden valtioiden kansalaisia sekä kansalaisuudettomia 

                                            
117 Hallberg 2011, s. 33. 
118 Tuori 2011, s. 713. 
119 Karapuu 2011, s. 66. Ennen vuoden 1995 perusoikeusuudistusta hallitusmuodon II luku 
oli otsikoitu nimellä ”Suomen kansalaisten yleiset oikeudet ja oikeusturva”, mutta uudistuksen 
jälkeen, ja myös nykyisin, vastaavan luvun otsikko on ”Perusoikeudet”. Kansalaisoikeus-
käsitettä ei voi käyttää perusoikeuden synonyyminä, sillä nykyisin ko. oikeudet koskevat 
pääsääntöisesti kaikkia valtion oikeudenkäyttöpiirissä olevia henkilöitä. 
120 HE 309/1993 vp, s. 21 – 22. 
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henkilöitä. 121  Perusoikeusuudistuksen esitöissä mainittiin perusteluina 

perusoikeussuojan laajentamiselle kansainvälinen kehitys sekä kansainvälisen 

vuorovaikutuksen lisääntyminen. Kansalaisuusvaatimuksesta kiinnipitäminen nähtiin 

ongelmallisena, koska kansainväliset ihmisoikeussopimukset turvasivat jo 

lainmuutoksen hetkelläkin samansisältöisiä oikeuksia ulkomaalaisille. Myös tuolloin 

vireillä olevat Euroopan yhdentymisratkaisut puolsivat perusoikeuksien henkilöitä 

koskevan soveltamisalan laajentamista. Pelkästään Euroopan talousalueen 

laajentuminen tuli merkitsemään sitä, että Suomen oli kohdeltava Euroopan 

talousalueen kansalaisia yhdenvertaisesti Suomen kansalaisten kanssa sopimuksen 

tarkoittamilla aloilla. 122  Henkilöpiirin laajennus ilmaistiin uudistetussa 

hallitusmuodossa sanoilla jokainen tai ketään. 123  Valtion ”oikeudenkäyttöpiirillä” 

tarkoitetaan, että perusoikeuksien soveltamisala kattaa koko Suomeen kuuluvan 

maantieteellisen alueen. Maantieteellisen alueen lisäksi se kattaa ne ulkomailla 

sijaitsevat alueet, jotka kuuluvat Suomen oikeudenkäyttöpiiriin, kuten Suomen 

edustustot ulkomailla.124 

 

Muutoinkin vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa lähennyttiin monessa kohtaa 

kansainvälisiä sopimuksia niin perusoikeuksien muotoilun kuin myös sisällön osalta. 

Hyvinvointioikeuksien laaja sisällyttäminen hallitusmuotoon oli erityisen suuri muutos 

vanhaan perusoikeusjärjestelmään nähden. Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksella 

lisättiin perus- ja ihmisoikeuksien painoarvoa, mikä heijastui ensisijassa erityisesti 

lainvalmisteluun ja –säädäntöön. 125  Kuitenkaan perusoikeusuudistuksen 

tarkoituksena ei ollut toimeenpanna kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita, vaan sillä 

pyrittiin lähentämään toisiinsa kansallista perusoikeusjärjestelmää ja kansainvälisiä 

ihmisoikeusvelvoitteita.126 

 

Perusoikeusuudistuksessa hallitusmuotoon lisätyt TSS-oikeudet olivat ongelmallisia 

niin säädösvalmistelijoiden kuin erikoisvaliokuntien ja eduskunnan osalta, ja 

                                            
121 Saraviita 2011, s. 124 – 125. Perusoikeusuudistuksessa luovuttiin eräin poikkeuksin 
perusoikeussuojan kytkennästä Suomen kansalaisuuteen. Hallituksen esityksessä tällaisiksi 
poikkeuksiksi mainitaan vaalioikeudet ja oikeus oleskella maassa ja että muita, kuin edellä 
nimenomaisesti mainittuja oikeuksia, ei enää rajoitettaisi henkilön kansalaisuuden 
perusteella. HE 309/1993 vp, s. 22 – 23. 
122 HE 309/1993 vp, s. 21 – 22. 
123 Jyränki – Husa 2012, s. 379. 
124 Viljanen 2011, s. 133. 
125 Jyränki – Husa 2012, s. 376. 
126 Jyränki – Husa 2012, s. 379. 
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hallitusmuotoon mukaan otetut sosiaaliset perusoikeudet ovatkin pitkällisten 

neuvottelujen ja kompromissien tulos. Lisäksi TSS-oikeusluettelo karsiutui 1990-

luvun laman myötä siitä, minkälaiseksi perusoikeuskomitea oli sitä alun perin 

esittänyt.127 Uudistuksen aikaa vallinnut huono taloudellinen tilanne ja siihen liittyvät 

TSS-oikeudet näkyvät hallituksen esityksessä, jossa muun ohella todetaan, että 

useat ehdotetuista perusoikeuksista ovat ”riippuvaisia käytettävistä taloudellisista 

voimavaroista”. Erityisesti taloudelliset voimavarat koskevat taloudellisia, sosiaalisia 

ja sivistyksellisiä oikeuksia. Hallituksen esityksen mukaa ”perusoikeussäännösten 

vaikutus näkyy eduskunnan päättäessä talousarvioin sisällöstä ensisijassa 

käytettävissä olevien taloudellisten voimavarojen kohdentamisessa”. TSS-oikeuksien 

kohdalla vielä korostetaan, että kysymys näiden oikeuksien ”toteuttamisen 

edellyttämistä voimavaroista ratkaistaan normaalisti kunkin lainsäädäntöhankkeen 

yhteydessä”.128 

 

Uudistetun hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentin perusteella jokaisella, joka ei kykene 

hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään 

toimeentuloon ja huolenpitoon. Tämä välttämättömän toimeentulon turvaava 

sosiaalinen perusoikeus oli ja on yhä tarkoitettu toissijaiseksi itse hankittuun 

toimeentuloon nähden ja sen onkin tarkoitus tulla sovellettavaksi vain silloin, jos 

henkilö ei itse tai perheenjäsenensä työn kautta pysty turvaamaan riittävää 

toimeentuloaan.129 

 

Hallituksen esityksessä ei ole suoranaisesti mainittu sosiaalisten oikeuksien 

rajoittamisesta koskemaan vain Suomen kansalaisia, mutta sen sijaan on nostettu 

esiin kysymys taloudellisista voimavaroista ja niiden asettamista rajoitteista eräiden 

sosiaalisten oikeuksien kohdalla. Näiden taloudellisten voimavarojen turvaamisen 

vuoksi on todettu, että voi olla välttämätöntä, että ”mahdollisuus näihin oikeuksiin 

sisältyvien etuuksien rajaamiseen määrätyillä perusteilla säilyisi edelleen”. Esitöissä 

olikin ehdotettu, että juuri hallitusmuodon 15 a §:n etuuksien saamisen tai 

määräytymiseksi asetettaisiin lailla perusteeksi joko Suomessa työskentely tai 

asuminen. Edellä mainittu mahdollisuus perusoikeuksien rajaukseen koskisi henkilön 

oikeutta perustoimeentulon turvaan, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja asuntoon. 

Esitöissä kuitenkin korostettiin, ettei rajaamisen perusteena olisi henkilön 
                                            
127 Saraviita 2011, s. 266.  
128 HE 309/1993 vp, s 35. 
129 Sakslin 1996, s. 886. 
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kansalaisuus tai kansalaisuudettomuus, vaan se, miten kiinteä yhteys hänellä olisi 

Suomeen joko asumisen tai työskentelyn välityksellä.130  

 

Uudistuksessa perusoikeudet kirjoitettiin lakiin hyvin laajasti ja niiden 

toteuttamisvelvoite tunnustettiin hyvin laajassa yhteisymmärryksessä kaikilta osin 

yhtäläiseksi. Muutoinkin perusoikeusuudistuksen myötä valtiosääntöajattelussa 

alettiin korostaa yhä enemmän perusoikeuksien merkitystä koko oikeusjärjestykselle. 

Nämä olivat hyvin merkittäviä muutoksia suomalaisen valtiosäännön kehityksessä.131 

Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen jälkeen kansallisiin perusoikeuksiin kuuluu 

myös sellaisia perusoikeuksia, joiden olemassaolosta ihmisoikeuksina ei ole päästy 

kansainvälisellä tasolla yksimielisyyteen. Esimerkkinä Ojanen mainitsee TSS-

oikeudet, joiden suoja kotimaisessa perusoikeusjärjestelmässä menee monin tavoin 

pidemmälle kuin vastaava suoja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.132 

 

Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen jäljiltä perusoikeusjärjestelmämme vastaa 

niitä kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Osittain 

perusoikeussuojamme menee jopa kansainvälisiä sopimusvelvoitteita pidemmälle, 

korostaen kansallisen oikeuskulttuurimme erityispiirteitä.133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
130 HE 309/1993 vp, s. 22 – 23. Sakslin on myös artikkelissaan pohtinut sitä, koskeeko vanha 
perusoikeusparadigma, jonka mukaan sosiaaliset perusoikeudet eivät voi olla oikeudellisesti 
sitovia valtion aktiivisuusedellytyksen ja taloudellisten voimavarojen takia, myös 
perusoikeusuudistuksen jälkeistä aikaa. Sakslin 1996, s. 888. 
131 Jyränki – Husa 2012, s. 52 – 53. 
132 Ojanen 2009, s. 50. 
133 Hallberg 2011, s. 35. 
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4.3. Suomen perustuslaki ja perusoikeudet 
 

Perustuslaki on kansallisessa normihierarkiassa muodolliselta asemaltaan 

oikeusjärjestyksen ylimmällä asteella. Perustuslaissa määritellään valtion oikeus- ja 

yhteiskuntajärjestyksen perusteet.134 Suomen perustuslaki tuli voimaan 1.2.2000 ja 

kumosi samalla edelliset neljä perustuslakia: vuonna 1919 annettu Suomen 

Hallitusmuoto, vuonna 1928 annettu valtiopäiväjärjestys (7/1928), vuonna 1922 

annettu laki valtakunnanoikeudesta (273/1922) ja vuonna 1922 annettu laki 

eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvoston jäsenten ja oikeuskanslerin sekä 

eduskunnan oikeusasiamiehen virkatointen lainmukaisuutta (274/1922; nimike 

muutettu 1222/1990). Uuden perustuslain tavoitteena oli yhtenäistä ja ajanmukaistaa 

Suomen perustuslait. Tarkoitus ei kuitenkaan ollut muuttaa Suomen valtiosäännön 

perusteita, vaan olemassa olevista perusteista lähtien korjata ja huoltaa 

valtiosääntöä.135 

 

Vuoden 2000 perustuslaki sijoittui siis Suomen valtiosääntöperinteeseen, eikä se 

merkinnyt kovin perusteellista muutosta aiempiin perustuslakeihin nähden tai niiden 

pohjalta käytännössä vakiintuneeseen järjestelmään. Perustuslain esitöissä 

korostettiin jatkuvuutta. Suomen perustuslaki haluttiin yhtenäistää ja laatia kieleltään 

nykyaikaiseksi. Uusi perustuslaki valmisteltiin huomattavasti perusteellisemmin kuin 

vuoden 1919 hallitusmuoto, jonka esitöihin ei juurikaan kirjattu perusteluita. Vuoden 

2000 perustuslain esitöihin sen sijaan koottiin laaja valmisteluaineisto, jossa 

jokaisesta perustuslain pykälästä kirjoitettiin yksityiskohtaisia ohjeita laintulkinnan 

varalle. Pykäläkohtaisia tulkintasuosituksia kirjoitettiin komiteoissa, hallituksen 

esityksessä sekä perustuslakivaliokunnan antamassa mietinnössä. Perusteellisen 

valmisteluaineiston ansiosta Suomen perustuslain tulkinnassa on käytettävissä 

yksityiskohtaisia tietoja siitä, mikä on ollut lainsäätäjän tahto uutta perustuslakia 

sovellettaessa.136 

 

Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen jälkeen säädetyt perusoikeudet siirrettiin 

uuteen perustuslakiin sisällöltään samanlaisina, sillä muutostarpeita 

perusoikeusuudistuksen jäljiltä ei nähty. Ainoastaan säännösten numerointi muuttui 

ja perusoikeussäännöksiin lisättiin otsikot. Esitöiden mukaan otsikoille ei ole tarkoitus 

                                            
134 Karapuu 2011, s. 65. 
135 HE 1/1998 vp, s. 1 ja 7. 
136 Saraviita 2011, s. 1 – 2. 
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antaa itsenäistä oikeudellista merkitystä, esimerkiksi määriteltäessä säännösten 

soveltamisalaa, vaan otsikoiden tarkoituksena oli lisätä hallitusmuodon (perustuslain) 

luotettavuutta ja hallittavuutta. 137  Perustuslain esitöissä viitattiin vuoden 1995 

perusoikeusuudistuksen esitöihin  perustuslakien perusoikeussäännösten 

muuttamisesta (HE 309/1993 vp) ja perustuslakivaliokunnan hallituksen esityksen 

johdosta antamaan mietintöön (PeVM 25/1994 vp). Hallituksen esityksen mukaan 

säännösten tulkinnassa voidaan nojautua perusoikeusuudistuksen jälkeiseen 

perusoikeuksien tulkintakäytäntöön. 138  Antamassaan mietinnössä 

perustuslakivaliokunta vahvisti edellä hallituksen esityksessä mainitun säännösten 

tulkinnan.139  Näin ollen perusoikeusuudistuksen ja Suomen perustuslain välisenä 

aikana kertynyt tulkinta-aineisto siirtyi koskemaan uuden perustuslain 

perusoikeussäännöksiä sellaisenaan.140 

 

Aikaisemmin perusoikeuksiin vedottiin lähinnä lainsäätämismenettelyissä, mutta 

vähitellen perusoikeuksia on alettu soveltaa enemmän käytännön hallintotoiminnassa 

ja tuomioistuimissa. Suora viittaaminen perus- ja ihmisoikeuksiin tuomioistuinten 

ratkaisuissa on yleistynyt huomattavasti vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen 

jälkeen sekä nykyisen perustuslain myötä. Myös yksityisen ihmisen on mahdollista 

entistä useammin vedota suoraan perusoikeuksiinsa. 141  PL 106 §:n perusteella 

tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle, jos tuomioistuimen 

käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä 

ristiriidassa perustuslain kanssa.142  

 

Perusoikeudet ovat luonteeltaan yleisiä eli perusoikeudet kuuluvat periaatteessa 

kaikille ihmisille yhdenvertaisesti. Suomalainen perusoikeussäännöstö on siten 

pääosin neutraali henkilöiden kansalaisuuteen nähden. Perusoikeuksien yleisyys ja 

yhdenvertaisuus ilmenee suoraan perustuslain perusoikeussäännöksissä käytetystä 

kirjoitustavasta. 143  Perustuslain perusoikeussuoja on turvattu sananmukaisesti 

                                            
137 HE 1/1998 vp, s. 78; Saraviita 2011, s. 115 – 116. 
138 HE 1/1998 vp, s. 78. 
139 PeVM 10/1998 vp, s. 12 – 13. 
140 HE 1/1998 vp, s. 78; Saraviita 2011, s. 115 – 116. 
141 Hallberg 2011, s. 30. 
142 Tätä kutsutaan niin sanotuksi abrogaatiovaikutukseksi eli syrjäyttäväksi vaikutukseksi. 
Karapuu 2011, s. 88. 
143 Viljanen 2011, s. 89 – 95. Suomalainen perusoikeusjärjestelmä eroaa esimerkiksi Ruotsin 
hallitusmuodosta, johon perusoikeussäännökset on kirjoitettu kuulumaan nimenomaan 
Ruotsin kansalaisille ja ainoastaan erillisissä pykälissä on mainittu, miltä osin ulkomaalaiset 
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jokaiselle. ”Jokaisella” tarkoitetaan luonnollista henkilöä eli ihmisyksilöä, joka 

yleiskielen mukaan viittaa fyysisiin henkilöihin. Pääsäännön mukaan 

perusoikeussuojaa ei voi rajoittaa kansalaisuuden perusteella tai esimerkiksi 

sukupuolen tai henkilön iän mukaan. Perusoikeussuoja kuuluu luonnollisille 

henkilöille heidän elinaikanaan, eli suoja alkaa täysimääräisesti, kun ihminen syntyy 

ja päättyy kuolemaan. 144  Luonnollisten henkilöiden perusoikeussuoja koskee 

pääasiassa Suomen lainkäyttöpiirissä (oikeudenkäyttöpiirissä) olevia ihmisiä.145 

 

 

4.4. Oikeus sosiaaliturvaan 
 

Sosiaaliset oikeudet ovat määritelmältään julkiseen valtaan kohdistuvia oikeuksia, 

jotka koskevat sosiaalisia etuuksia. Tällaisia etuuksia ovat sekä rahamääräiset 

toimeentuloturvan etuudet että sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut. Sosiaaliset 

oikeudet ovat TSS-oikeuksien yksi alaryhmä. Sosiaaliset oikeudet sisältävät julkista 

valtaa velvoittavia positiivisia oikeusvaikutuksia eli julkiselta vallalta edellytetään 

aktiivia toimia, kuten sosiaalisten etuuksien tarjoamista, jotta oikeudet toteutuvat. 

TSS-oikeuksia voidaan luonnehtia yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta edistäviksi 

oikeuksiksi. Sosiaalisilla oikeuksilla voidaan taata yksilöille sellaiset olosuhteet, että 

he voivat käyttää myös henkilökohtaisia vapaus- ja poliittisia oikeuksiaan.146 

 

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on pitkälle kehittynyt. Lisäksi liittyessään useisiin 

kansainvälisiin sopimuksiin Suomi on sitoutunut ylläpitämään ja kehittämään maansa 

sosiaaliturvaa.147  Sosiaalisista perusoikeuksista säädetään perustuslain 19 §:ssä. 

Pykälä on otsikoitu nimellä ”oikeus sosiaaliturvaan”. Tutkielmassa keskitytään 

lainkohdan 1 momenttiin, jonka mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan 

ihmisarvoisen elämän edellyttämään turvaa, on oikeus välttämättömään 

toimeentuloon ja huolenpitoon. Kyseinen perustuslainkohta turvaa jokaiselle niin 

sanotun eksistenssiminimin eli ihmisarvoisen elämän edellyttämän vähimmäistason. 

Oikeudella sosiaaliturvaan voidaan katsoa olevan läheinen kytkentä PL 7 §:ään, joka 

                                                                                                                                        
nauttivat samoja perusoikeuksia Ruotsin kansalaisten kanssa. Ks. Kungörelse (1974:152) 
om beslutad ny regeringsform 2 kap. 25 §. 
144 HE 309/1993 vp, s. 23 – 24. 
145 Saraviita 2011, s. 125. 
146 Tuori 2011, s. 711 – 712. 
147 Hallberg 2011, s. 53. 
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koskee jokaisen oikeutta elämään sekä PL 1 §:n 2 momenttiin, jossa turvataan 

ihmisarvon loukkaamattomuus.148  

 

Perustuslain 19 §:n 1 momentin mukainen perusoikeus on subjektiivinen perusoikeus 

eli se on suoraan tuomioistuimessa toteutettavissa oleva oikeus. Edellytyksenä 

kyseisen oikeuden syntymiselle on, ettei henkilö kykene hankkimaan ihmisarvoisen 

elämän edellyttämää turvaa millään muulla tavalla, esimerkiksi 

sosiaaliturvajärjestelmistä tai muilta henkilöiltä. 149 Saraviita toteaa, että kyseessä 

olevalla perusoikeudella näyttää olevan ”lähes poikkeuksettoman perusoikeuden 

luonne”. 150 Lainsäätäjän velvollisuus on turvata yksilöille riittävät tosiasialliset 

mahdollisuudet päästä PL 19 §:n 1 momentin mukaisiin oikeuksiinsa 

toimeentulotukea tai vastaavaa etuusjärjestelmää koskevalla lainsäädännöllä. 

Perustuslaissa turvattu oikeus eksistenssiminimiin on luonteeltaan viimesijainen 

oikeus ja yksittäisissä tapauksissa kyseisessä perusoikeussäännöksessä tarkoitetun 

avun saamisedellytykset on tarpeen mukaan selvitettävä yksilöllisellä 

tarveharkinnalla.151 

 

 

Perustuslain 19 § vastaa sisällöltään hallitusmuodon 15 a §:ää. Vaikka perustuslain 

mukaan perusoikeudet kuuluvat jokaiselle, on kuitenkin vuoden 1995 

perusoikeusuudistuksen esitöissä todettu seuraavaa: 

 

”Muita kuin edellä mainittuja perusoikeuksia ei sen sijaan rajattaisi enää 

kansalaisuuden perusteella. Toisaalta eräiden sosiaalisten oikeuksien kohdalla 

tulee korostetusti esiin kysymys taloudellisten voimavarojen asettamista 

edellytyksistä. Siten saattaa olla välttämätöntä, että mahdollisuus näihin 

oikeuksiin sisältyvien etuuksien rajaamiseen määrätyillä perusteilla säilyisi 

edelleen. Tämän vuoksi ehdotetaan, että eräiden 15 a §:ssä turvattujen 

etuuksien saamisen tai määräytymisen perusteeksi voidaan lailla asettaa 

Suomessa työskentely tai asuminen (15 a § 5 mom.). Tämä etuuksien 

rajaamismahdollisuus koskisi oikeutta perustoimeentulon turvaan, oikeutta 

sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä oikeutta asuntoon. Rajaamisperusteena ei 

tällöin kuitenkaan olisi henkilön kansalaisuus sinänsä, vaan ratkaisevaa olisi, 

                                            
148 Ojanen 2009, s. 17. 
149 HE 309/1993 vp, s. 69.  
150 Saraviita 2011, s. 267. 
151 Arajärvi 2011, s. 52. 
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miten kiinteä yhteys hänellä olisi Suomeen asumisen tai työpaikan 

välityksellä.”152 

 

Edellä mainitusti perusoikeusuudistuksen esitöissä ehdotettiin nimenomaista 

säännöstä, jonka mukaan määrättyjen sosiaalisten etuuksien saamiseksi olisi voitu 

lailla asettaa Suomessa työskentely tai asuminen.153 Ehdotettu lainkohta kuitenkin 

poistettiin lakiehdotuksesta eduskuntakäsittelyn aikana, koska perustuslakivaliokunta 

piti sitä tarpeettomana ja epäasianmukaisena niin, että säännös voisi johtaa 

virheellisiin vastakohtaispäätelmiin. 154  Viljasen mukaan voidaan päätellä, että 

esimerkiksi juuri sosiaalisiin oikeuksiin liittyvät etuudet voidaan lailla säätää 

riippuvaiseksi henkilön oleskelusta tai työskentelystä Suomessa ja oleskelun tai 

työskentelyn kestosta. Näissä tapauksissa määräytymisen kriteerinä ei kuitenkaan 

olisi henkilön kansalaisuus, vaan kuinka kiinteä yhteys henkilöllä on Suomeen joko 

asumisen tai työskentelyn välityksellä.155 

 

Toisaalta, perusoikeusuudistuksen esitöissä on korostettu, että oikeus 

välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon on ”kirjoitettu niin sanotun 

subjektiivisen oikeuden muotoon eli välittömästi toteutettavana yksilöllisenä 

oikeutena”. Esitöissä painotetaan, että kyseinen oikeus ”turvaa vain kaikkein 

heikommassa asemassa oleville eräänlaisen vähimmäissuojan, joka yhteiskunnan on 

kaikissa olosuhteissa pystyttävä takaamaan. Säännös on siten toissijainen, että se 

tulee sovellettavaksi vain henkilön jäädessä muutoin vaille kaikkein välttämättömintä 

sosiaaliturvaa.” 156  Säännöksessä tarkoitettu muu toimeentulolähde voi olla 

esimerkiksi henkilön aviopuolisoltaan tai vanhemmiltaan saama toimeentulo 157 . 

Hallituksen esityksessä korostetaan vielä pykäläkohtaisissa perusteluissa, että 

oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon on kaikilla. 158 

 

Edellä mainitun lisäksi perustuslakivaliokunta on toimeentulotukilain ja 

sosiaalihuoltolain hallituksen esitykseen liittyvässä lausunnossaan todennut, että 

hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentin (eli nykyisin PL 19 §:n 1 momentin) 

                                            
152 HE 309/1993 vp, s. 23. 
153 HE 309/1993 vp, s. 23. 
154 PeVM 25/1994 vp, s. 10 – 11. 
155 Viljanen 2011, s. 95. 
156 HE 309/1993 vp, s. 35 ja 69. 
157 PeVL 31/1997 vp, s. 2. 
158 HE 309/1993 vp, s. 35 ja 69. 
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perusoikeussäännös on laadittu muista taloudellisista ja sosiaalisista oikeuksista 

poiketen yksilöllisen, eli subjektiivisen, oikeuden muotoon. Perustuslakivaliokunta 

korostaa perusoikeuden koskevan kaikkia ja että oikeus on ehdoton.159 

 

Perusoikeusuudistuksen hallituksen esitykseen perusteluita ja huomioita sosiaalisten 

oikeuksien turvaamisen ja taloudellisten voimavarojen kohtaamisesta voidaan pitää 

hieman ristiriitaisina. Esitöissä mainitaan sosiaalisten perusoikeuksien rajaamisesta 

taloudellisten voimavarojen asettamien edellytysten perusteella, kuin myös aiemmin 

kerrotulla tavalla oli kiinnitetty huomiota TSS-oikeuksien riippuvaisuuteen valtion 

taloudellisista voimavaroista. Toisaalta PL 19 §:n 1 momentin mukainen turva on 

viimesijainen vähimmäisturva, joka kuuluu sananmukaisesti jokaiselle/kaikille. 

 

 

5.4.  PL 19 §:n 1 momentin oikeusvaikutuksia 
 

5.4.1 Heikennyskieltovaikutus 

 

Sosiaalisilla perusoikeuksilla on erilaisia oikeusvaikutuksia, joista oikeuden 

heikennyskielto on yksi. Heikennyskieltovaikutuksella tarkoitetaan, että julkista valtaa 

kielletään heikentämästä sosiaalisen oikeuden jo saavutettua tasoa. Lisäksi PL 19 § 

1 momentilla voidaan katsoa olevan jo aiemmin käsitelty subjektiivisen oikeuden 

perustava vaikutus eli perustuslain säännös perustaa välittömästi yksilölle 

subjektiivisen oikeuden sosiaaliseen etuuteen eli välttämättömään toimeentuloon ja 

huolenpitoon, jos henkilö ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää 

turvaa. Julkisen vallan velvollisuus on toteuttaa tämä subjektiivinen oikeus. Muita 

säännöksen oikeusvaikutuksia ovat tulkintavaikutus, jonka mukaan lakeja on 

tulkittava perusoikeusmyönteisellä tavalla sekä toimeksiantovaikutus, jolla julkiselle 

vallalle asetetaan velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin sosiaalisen oikeuden 

toteuttamiseksi. Useimmat vaikutuksista tosin koskevat PL 19 §:n 2 – 4 

momentteja.160 

 

Myös säännösten heikennyskieltovaikutuksella viitataan pykälän 2 – 4 momentteihin, 

mutta koska esimerkiksi perusoikeusuudistuksen esitöissä viitattiin valtion 

                                            
159 PeVL 31/1997 vp, s. 2. 
160 Tuori 2011, s. 716. 
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taloudellisiin olosuhteisiin harkitessa PL 19 §:n 1 momentin mukaisen oikeuden 

kuulumista jokaiselle, käsittelen heikennyskieltoa lyhyesti.  

 

Heikennyskielto on toimeksiantovaikutuksen kääntöpuoli. Kun 

perusoikeussäännöksessä edellytetään, että sosiaaliturvaa kehitetään tietylle tasolle, 

niin samalla säännös myös kieltää heikentämässä olemassa olevaa 

sosiaaliturvajärjestelmää määrätyn tason alapuolelle. Mikäli 

perusoikeussäännöksessä ei ole sidottu sosiaalisten oikeuksien toteuttamista tietylle 

tasolle, vaan edellytetään sosiaaliturvajärjestelmän jatkuvaa kehittämistä, niin silloin 

voidaan katsoa, että kaikki heikennykset saavutettuun tasoon nähden ovat 

kiellettyjä. 161  PL 19 §:n 1 momentti luo yksilölle subjektiivisen oikeuden 

välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon sekä ihmisarvoisen elämän tasoiseen 

sosiaaliturvaan. Näin ollen julkisen vallan on turvattava jokaiselle vähintään juuri tuon 

eksistenssiminimin tasoinen sosiaaliturva. 

 

Perusoikeuksia on kuitenkin mahdollista rajoittaa tiettyjen edellytysten täyttyessä. 

Rajoitusten on oltava tarkkarajaisia sekä riittävän täsmällisesti määriteltyjä, kuten 

myös hyväksyttäviä, suhteellisuusperiaatetta noudattavia ja välttämättömiä 

hyväksyttävän tavoitteen saavuttamiseksi. Perusoikeuden rajoitus ei saa ulottua 

perusoikeuden ydinalueelle, eikä rajoitus saa olla ristiriidassa Suomea velvoittavan 

kansainvälisen ihmisoikeusvelvoitteen kanssa. 162  Esitöiden mukaan sosiaalisten 

perusoikeuksien rajoittaminen ei saa merkitä olennaista puuttumista siihen 

suojattuun etuuspiiriin, josta on säännelty perusoikeussäännöksellä.163 

 

Olennaista heikennyskieltovaikutusta pohdittaessa on sen täsmentäminen, miten 

valtion taloudellinen tilanne ja siihen liittyvät julkisen talouden rahoitusvaikeudet 

oikeuttavat heikentämään perustuslaissa turvattu toimeentuloa ja huolenpitoa niin, 

että sitä on pidettävä sosiaalisten perusoikeuksien rajoituksena.164 Vuoden 1995 

perusoikeusuudistuksen yhteydessä laadituissa esitöissä on viitattu valtion 

taloudellisten olosuhteiden merkitykseen, kun perusoikeuksiin liittyvä sosiaaliturvaa 

kehitetään. Hallituksen esityksen ja perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaan 

sosiaaliturvaa täytyy suunnitella ja kehittää yhteiskunnan taloudellisten voimavarojen 

                                            
161 Arajärvi 2011, s. 47; Tuori 2011, s. 718 – 720. 
162 Tuori 2011, s. 718 – 720. 
163 HE 309/1993 vp, s. 71. 
164 Arajärvi 2011, s. 47; Tuori 2011, s. 718 – 720. 
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mukaan. 165  Esitöiden lausumiin on myöhemmin vedottu muun muassa kun 

perustuslakivaliokunta on arvioinut, onko jokin PL 19 §:n 2 momenttiin säännelty 

perustoimeentulon turvan heikennys ristiriidassa perustuslain kanssa. 

Perustuslakivaliokunta on todennut olevan johdonmukaista, että valtion taloudellinen 

tilanne otetaan huomioon määriteltäessä niitä etuuksia, joita rahoitetaan välittömästi 

julkisen vallan toimesta.166  

 

Heikennysten sallittavuutta arvioitaessa on lisäksi huomioitava se, minkälaisia 

velvoitteita kansainvälisissä sopimuksissa asetetaan. TSS-sopimuksen yleinen 

oikeuksien heikennyskielto on johdettu sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan 

määräyksestä, jonka mukaan jokainen sopimusvaltion sitoutuu täysimääräisesti 

käytettävissä olevien voimavarojen mukaan ryhtymään toimenpiteisiin kaikin 

soveltuvin keinoin ja varsinkin lainsäädäntötoimenpitein yleissopimuksessa 

tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi asteittain kokonaisuudessaan. Myös 

Euroopan sosiaalisen peruskirjan 12 artiklaan sisältyy samankaltainen 

kehittämisvelvoite, jonka perusteella valtiot ovat sitoutuneet pyrkimään siihen, että 

valtioiden sosiaaliturvajärjestelmä nostetaan asteittain korkeammalle tasolle. TSS-

sopimuksen 2 artiklan 2 kohdassa rajoitetaan määräyksen toimeksiantovaikutus 

käytettävissä oleviin voimavaroihin, minkä on hallituksen esityksessä katsottu 

merkitsevän sitä, että sopimusvelvoitteet täsmentyvät aina yhteiskunnallisten 

olosuhteiden mukaisesti.167  

 

Tuorin mukaan voidaan päätellä, että valtiota koskettava taloudellinen lama ja siitä 

johtuvat julkisen talouden rahoitusvaikeudet voivat olla tiettyyn rajaan saakka 

hyväksyttäviä rajoitusperusteita, joilla sosiaalisten perusoikeuksien 

heikennyskiellosta voitaisiin poiketa. Tuori kuitenkin korostaa, että ”TSS-oikeuksia 

koskevat säännökset tulee ymmärtää perustuslainsäätäjän tekemiksi 

priorisointiratkaisuiksi, jotka velvoittavat julkista valtaa, kun taloudellisia voimavaroja 

ja säästöjä kohdennetaan taloudellisesti vaikeissa olosuhteissa”. Priorisoinnin 

näkökohdasta arvioidaan sitä, ovat sosiaaliturvan leikkaukset välttämättömiä 

toteuttaa perusoikeuksien rajoitusedellytysten vaatimalla tavalla.168 

 

                                            
165 HE 309/1993 vp, s. 19, 71; PeVM 25/1994 vp, s. 3. 
166 PeVL 34/1996 vp, s. 1 – 3. 
167 HE 309/1993 vp, s. 31. 
168 Tuori 2011, s. 719 – 720. 
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5.4.2. Subjektiivisen oikeuden perustava vaikutus 

 

Pääsäännön mukaan perustuslakiin sisältyvät TSS-oikeussäännöt eivät itsessään 

perusta välittömiä subjektiivisia oikeuksia. Kuten edellä on todettu, niin PL 19 §:n 1 

momentti poikkeaa tästä. Perustuslain mukainen oikeus välttämättömään 

toimeentuloon ja huolenpitoon perustaa subjektiivisen oikeuden. Lähtökohtaisesti, 

etenkin etuuteen oikeutetun henkilön näkökulmasta katsottuna, kyseinen oikeus ei 

ole riippuvainen perustuslakia täydentävistä alemmanasteisista säännöksistä.169 

 

Henkilö, joka on välttämättömän toimeentulon ja/tai huolenpidon tarpeessa, voi sen 

sijaan perustaa tarpeensa suoraan perustuslain 19 §:n 1 momenttiin. Subjektiivisen 

oikeuden luonteesta huolimatta oikeus tarvitsee toteutuakseen perustuslakia 

alemmanasteisilla säännöksillä järjestettyjä etuuksia. 170  Alemmanasteisilla 

säädöksillä säännellään tukimuodoista, erilaisten tukien saamisedellytyksistä, tukien 

tarvehankinnasta ja menettelymuodoista.171 

 

 

5.4.3. Oikeuden viimesijaisuus 

 

Perustuslain 19 §:n 1 momentin subjektiivisena oikeutena yksilölle taattava 

välttämätön toimeentulo ja huolenpito, ei ole kuitenkaan ehdottomasti valtiovallan 

tarjottava kaikille Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille. Oikeuden 

saamisen ehtona on, ettei yksilö itse kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän 

edellyttämää turvaa. PL 19 §:n 1 momentin perusoikeus on siis toissijainen tai 

viimesijainen sosiaalinen turva. Ensisijaisesti henkilön tulisi hankkia 

eksistenssiminimin takaava toimeentulo muista lähteistä, kuten esimerkiksi omalla 

toiminnallaan työstä, muista sosiaalietuuksista tai muilta henkilöiltä. Perustuslain 

tarkoittaman sosiaalisen avun saamisedellytyksen  on selvitetään tapauskohtaisesti 

yksilöllisellä tarveharkinnalla.172 

 

                                            
169 Tuori 2011, s. 726 – 727. 
170 Tuori 2011, s. 726 – 727. 
171 PeVM 25/1994 vp, s. 10 
172 HE 309/1993 vp, s. 69. 
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Myös perustuslakivaliokunta on korostanut oikeuden viimesijaista luonnetta. 

Lausunnossaan valiokunta on jopa harkinnut, että toimeentulotukilakiin voisi ottaa 

säännöksen, jonka perusteella henkilön saamaa tukea voitaisiin alentaa, ellei 

alentamista olisi pidettävä kohtuuttomana, mikäli asianomainen henkilö olisi ilman 

perusteltua syytä kieltäytynyt esimerkiksi tarjotusta työstä. Valiokunnan lausunnon 

mukaan tällaisessa tapauksessa henkilön voidaan katsoa kyenneen itse hankkimaan 

perustuslain 19 §:n 1 momentissa tarkoitetun turvan sillä perusteella, että hänelle on 

tarjottu tosiasiallinen mahdollisuus siihen.173 Valiokunnan tarkoittama menettely voisi 

tulla kyseeseen vain, jos alennettavan etuuden taso on korkeampi, kuin perustuslain 

eksistenssiminimi. Eksistenssiminimiä matalammalle etuuden tasolle ei voitaisi 

mielestäni mennä kuvatunlaisessakaan tilanteessa.174 

  

                                            
173 PeVL 31/1997 vp, 4. 
174  Myöskään Arajärven mielestä välttämättömälle toimeentulolle ei voida asettaa edes 
periaatteellista toimeentulon hankkimisen kyvyn taikka halun saamisedellytystä, sillä 
kyseessä on viimesijainen etuus. Arajärvi 2002, s. 215. 
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5. VÄLTTÄMÄTÖN TOIMEENTULO JA HUOLENPITO (PL 19.1 §) 
 

5.1. Suomen sosiaaliturvajärjestelmä  
 

Sosiaalipolitiikalla pyritään heikommassa asemassa olevien henkilöiden suhteellisen 

aseman parantamiseen ja hyvinvointiyhteiskunnan kehittymisen myötä kyseinen 

pyrkimys on laajentunut koskemaan kaikkia maassa asuvia luonnollisia henkilöitä. 

Nykyisessä sosiaalipolitiikassa pyritään sekä kaikkien huomioimiseen 

(universaalisuus-näkökohta) että heikompien aseman suhteelliseen parantamiseen 

(residuaalinen näkökohta). Kansainvälinen ja kansallinen kokemus on kuitenkin 

osoittanut, että sosiaalipolitiikan painopisteen on syytä olla nimenomaan 

universaalisessa näkökohdassa eli koko väestöä koskevissa toimenpiteissä.175  

 

Universaalisella sosiaaliturvajärjestelmällä vastataan parhaiten juuri yhteiskunnan 

pienituloisimpien ja heikoimmassa asemassa olevien tarpeisiin. Yhteiskunnan 

kulloinenkin vauraus ja kehittyneisyys vaikuttaa aina sosiaaliturvan tasoon, jonka 

vuoksi sosiaaliturvan tasoa ei voida sitovasti määritellä tai sen kokonaisuutta 

tyhjentävällä tavalla selvittää. Sosiaaliturvan sisällöllisenä miniminä voidaan pitää 

pyrkimystä pitää väestö aina köyhyysrajan yläpuolella. Sosiaaliturvajärjestelmällä 

jaetaan yhteiskunnan voimavaroja pyrkien kokonaisetuun ja siihen, että inhimillinen 

elämänlaatu saataisiin turvattua kaikille. Tämän lisäksi hyvinvointiyhteiskunnassa 

sosiaalipolitiikalla pyritään lisäksi yhteiskunnan jäsenten turvallisuuden lisäämiseen 

erityisesti sosiaalisten riskitilanteisen toteutuessa ja pyrkimykseen antaa yksilöille 

mahdollisuus omiin valintoihin ja elämänhallintaan.176 

 

Palvelut muodostavat olennaisen osan Pohjoismaisessa sosiaaliturvajärjestelmässä. 

Alun perin sosiaalipalvelut (tai sosiaalihuolto) on luotu parantamaan sellaisten 

henkilöiden asemaa, jotka ovat ongelmallisissa elämäntilanteissa. Kehitys on mennyt 

kohti hyvinvointivaltiota, jossa sosiaalipalvelut kohdistuvat ainoastaan erityisryhmien 

sijaan koko väestöön. Sosiaalihuoltolaki (710/1982) toimii sosiaalipalveluiden 
                                            
175 Arajärvi 2011, s. 22. 
176 Arajärvi 2011, s. 22. Arajärven mukaan hyvinvointivaltion voidaan olettaa takaavan tietyn 
turvallisuuden sekä elintason ravitsemuksessa, kuin myös asumisessa, terveydenhuollossa, 
koulutuksessa ja tuloissa sosiaalisten riskitilanteiden varalta. Hyvinvointivaltion voidaan 
määritellä myös valtion menorakenteen kautta, jolloin olennaisinta on se toimeentulon 
riippumattomuus taloudellisista markkinoista. Hyvinvointivaltion käsitteeseen voi liittyä myös 
moraalisia tai jopa negatiivisia näkökohtia. s. 23 – 24. Ks. lisää hyvinvointivaltiosta esim. 
Tuori – Kotkas 2016, s. 81 – 91. 
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yleislakina. Toimeentuloturvan etuudet ovat rahamääräisiä suorituksia, joilla 

turvataan yksilöiden elämän edellytyksiä. Lähtökohtana kuitenkin on, että tulonsiirtoja 

tehdään ensisijassa sosiaalipoliittisin tavoittein. 177  Sosiaalihuolto on perinteisesti 

kohdistunut erityisen ongelmallisissa tilanteissa oleviin henkilöihin, kuten köyhiin ja 

juoppoihin, mutta sosiaalipalvelujen monipuolistumisen ja sen käyttäjäkunnan 

laajentumisen myötä sosiaalihuollon luonne on muuttunut. Siitä huolimatta 

sosiaalihuolto kattaa edelleen viimesijaisen ja yksilölliseen tarvearvioon perustuvan 

toimeentuloturvan sekä erityisryhmille suunnattuja palveluja, vaikka painopiste onkin 

siirtynyt yleisiin sosiaalipalveluihin.178 

 

Sosiaalihuoltolain 14 §:ssä sosiaalipalvelut on jaettu yleisiin ja erityisiin 

sosiaalipalveluihin. Toimeentulotuki luetaan mainitussa säännöksessä jälkimmäiseen 

eli erityisiin sosiaalipalveluihin mainitsemalla, että kunnallisina sosiaalipalveluina on 

huolehdittava myös toimeentulon antamisesta kunnassa oleskelevalle henkilölle siten 

kuin siitä erikseen säädetään. 179  Sosiaalihuoltolain ollessa yleislaki, säädetään 

toimeentulotuesta omassa erityislaissaan, toimeentulosta annetussa laissa 

(1412/1997, jäljempänä toimeentulolaki).  

 

Sosiaaliavustuksiksi kutsutaan tulonsiirtoja, joilla joko taataan henkilön toimeentulo 

tai tuetaan sitä. Sosiaaliavustukset perustuvat yleensä tarveharkintaan ja niitä 

rahoitetaan verovaroin. Henkilöille maksettavat vähimmäisetuudet ovat tyypillisesti 

universaaleja, eli ne kattavat kaikki valtion alueella asuvat yksilöt. Tällaisten 

etuuksien taso on yleensä määritelty sellaiseksi, että sillä taataan 

vähimmäistoimeentulo. Toimeentulotuki on tällainen viimesijainen 

toimeentulojärjestelmä, jonka tehtävänä on ”kattaa järjestelmän viimeisetkin aukot, 

joissa vaihtoehtona olisi henkilön jättäminen kaikkien turvajärjestelmien ulkopuolelle 

tai riittämättömälle toimeentulon tasolle”. Toimeentulotuki voidaan laskea kuuluvaksi 

sosiaaliavustuksiin tai sitä voidaan pitää myös kustannusten korvauksena, jolloin 

toimeentulotuella ”korvataan elämästä aiheutuneet kustannukset luomatta 

kuitenkaan mitään varsinaista vähimmäisetuusjärjestelmää”.180  

 

                                            
177 Arajärvi 2011, s. 1 – 6.  
178 Tuori – Kotkas 2016, s. 27. 
179 Tuori – Kotkas 2016, s. 28 – 29. 
180 Arajärvi 2011, s. 7 – 9. 
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Sosiaaliturvaa koskee universaalisuusperiaate, jonka mukaan sosiaalioikeudellisen 

lainsäädännön piiriin kuuluvat pääsääntöisesti kaikki Suomen oikeudenkäyttöpiirissä 

olevat henkilöt. Suomalaisella sosiaaliturvajärjestelmällä on pyritty siihen, ettei 

ketään ilman hyväksyttävää perustetta syrjittäisi. Tämä ei tosin kaikilta osin toteudu. 

Käytännön tasolla erilaiseen asemaa joutuvat sellaiset henkilöt, jotka eivät asu 

vakinaisesti Suomessa, vaan heihin sovelletaan ainoastaan subjektiivisena oikeutena 

turvattuja viimesijaisen turvan muotoja, joissa niissäkin voi Arajärven mukaan olla 

käytännössä toimenpiteenä henkilön palauttaminen kotimaahansa tai 

lähtömaahansa. Merkittävimmäksi tällaiseksi ryhmäksi mainitaan ulkomaalaiset ja 

etenkin turvapaikanhakijat. Turvapaikkaprosessin aikana turvapaikanhakijat ovat 

oikeutettuja sosiaalisiin etuuksiin ja oikeuksiin, mutta etuuksien ja palveluiden taso on 

selvästi suppeampi kuin Suomessa vakinaisesti asuville henkilöille oikeutetut 

tasot.181  

 

 

5.1.1. Henkilöllinen ulottuvuus 

 

Sosiaaliturvan henkilöllinen ulottuvuus voidaan jakaa yleisiin ja erityisiin edellytyksiin. 

Erityiset edellytykset tarkoittavat tietylle sosiaalietuudelle säädettyjä yksilöllisiä, 

asianomaista henkilöä koskevia henkilön ominaisuuksiin ja olosuhteisiin liittyviä 

ehtoja. Sen sijaan henkilön on täytettävä yleiset edellytykset, ennen kuin hän voi 

ylipäänsä kuulua kyseessä olevan sosiaalietuusjärjestelmän henkilölliseen 

soveltamisalaan.182  

 

Yleiset edellytykset voivat määräytyä useilla erilaisilla perusteilla, kuten 1. valtion 

oikeudenkäyttöpiirin kuulumisen periaatteella, joka kattaa kaikki valion 

oikeudenkäyttöpiiriin kuuluvat henkilöt heidän kansalaisuudestaan riippumatta, 2. 

kansalaisuusperiaatteella, 3. työskentelyperiaatteella, 4. asumisperiaatteella tai 5. 

oleskeluperiaatteella. Pääsääntöisesti perusoikeudet kuuluvat nykyisin kaikille 

Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille, lukuun ottamatta erikseen 

säädettyjä poikkeuksia.183  

                                            
181 Arajärvi  2011, s. 12. Esimerkiksi lapsilla ei välttämättä ole oikeutta perusopetukseen, 
koska he eivät ole minkään kunnan vakinaisia asukkaita. 
182 Tuori – Kotkas 2016, s. 352. 
183 Tuori – Kotkas 2016, s. 352. 
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5.1.2. Sosiaaliturvan asumisperusteisuus 

 

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on lähtökohtaisesti asumisperusteinen. Suomen 

liittyminen Euroopan unionin jäseneksi sekä eräiden kansainvälisten sopimusten 

myötä tuli välttämättömäksi määritellä mikä on Suomessa asumista. Tärkein 

määrittelyyn vaikuttava säännös on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 

sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (EY 883/2004). Asetuksessa 

määritellään, minkä valtion lainsäädäntöä sovelletaan unionin keskinäisissä 

suhteissa, kun työvoima liikkuu maasta toiseen. Kyseisen asetuksen selkiyttämiseksi 

laadittiin laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 

(1573/1993, SoveltamisalaL), jota sovelletaan melkein kaikkeen asumiseen 

perustuvaan toimentuloturvan lainsäädäntöön.184  

 

Soveltamisalalain 1 §:n perusteella kyseisen lain mukaan ratkaistaan, onko henkilöön 

sovellettava seuraavaa sosiaaliturvalainsäädäntöä: 1) kansaneläkelaki (568/2007), 

lapsilisälaki (796/1992), äitiysavustuslaki (477/1993), asumistukilaki (408/1975) ja 

vammaisetuuksista annettu laki (570/2007) sekä 2) eläkkeensaajan asumistuesta 

annettu laki (571/2007), rintamasotilaseläkelaki (119/1977), takuueläkkeestä annettu 

laki (703/2010) ja elatustukilaki (580/2008). 2 momentin mukaista lainsäädäntöä 

sovelletaan vain, jos henkilön katsotaan asuvan Suomessa vakinaisesti lain 3, 3 a tai 

4 §:n perusteella.  

 

Lähtökohtana soveltamisalanlain asumisperiaatteen toteuttamisessa on ollut henkilön 

tosiasiallinen asuminen. 185  Soveltamisalalain 3 §:n mukaan perussääntönä 

Suomessa asumiseen on, että sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan Suomessa 

asuvaan henkilöön, jolla on Suomessa varsinainen asunto ja koti ja joka jatkuvasti 

pääasiassa oleskelee Suomessa. Lain 3 a §:n mukaan, jos henkilön voidaan katsoa 

muuttaneen Suomeen vakinaisesti asumaan hänen olosuhteensa 

kokonaisuudessaan huomioon ottaen, niin siinä tapauksessa 

sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisen kannalta tällaisen henkilön voidaan katsoa 

asuvan vakinaisesti Suomessa heti maahantulosta lähtien. Kun tarkastellaan 

vakinaista Suomeen muuttamista, niin sitä tarkasteltaessa huomioidaan aiempi 
                                            
184 Arajärvi 2011, s. 13 – 14. 
185 Tuori – Kotkas 2016, s. 357. 
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vakinainen  asuminen Suomessa, suomalainen syntyperä, pakolaisuus, mahdollinen 

oleskelulupa Suomeen toissijaisen tai humanitaarisen 186  suojelun perusteella, 

Suomessa vakituisesti asuvan henkilön perheenjäsenyys sekä vähintään kahdeksi 

vuodeksi tehty työsopimus tai muut henkilön siteet Suomeen. Vakinaiseksi 

asumiseksi ei katsota sitä, jos henkilön muuttaa Suomeen pelkästään 

opiskelutarkoituksessa.  

 

Kun arvioidaan henkilön Suomeen liittyvien suhteiden kiinteyttä, huomioidaan 

henkilön tilanne kokonaisvaltaisesti, huomioiden esimerkiksi Suomessa tai toisessa 

maassa oleskelun tai asumisen kesto ja jatkuvuus sekä perhesiteet. Osoituksena 

kiinteistä siteistä Suomeen voidaan pitää esimerkiksi toistuvaa maassa oleskelua, 

asuntoa, työsuhdetta, työn luonnetta, työnantajan kotipaikkaa, työeläketurvan 

järjestämistä ja muita vastaavia asioita (7 a §).  

 

Turvapaikanhakijoiden osalta vakinaiseksi asumiseksi ei katsota sitä aikaa, kun 

henkilön turvapaikkaprosessi tai maasta poistamista koskeva asia on kesken, eikä 

niitä ole vielä lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. Lisäksi tilapäisen suojelun 

perusteella oleskeluluvan saaneen henkilön ei katsota asuvan vakinaisesti 

Suomessa. Mikäli henkilön ei ole katsottu muuttaneen Suomeen vakinaisesti 

asumaan hänen maahan tullessaan, mutta kyseisen edellytyksen todetaan täyttyvän 

myöhemmin, niin henkilöön sovelletaan sosiaaliturvalainsäädäntöä siitä lukien, kun 

hän täyttää edellytyksen (3 a §). Yhtenä edellytyksenä lain mukaan on, että henkilön 

maassa oleskelu, asuminen sekä työskentely on laillista ja henkilöllä tulee lisäksi olla 

pääsääntöisesti vähintään vuoden voimassa oleva oleskelulupa, jos kyseiseltä 

henkilöltä vaaditaan sellaista maassa oleskeluun (3 c §). 

 

Soveltamisalalakia noudatetaan vain, ellei mistään Suomea sitovista kansainvälisistä 

sopimuksista tai EU:n sosiaaliturva-asetuksesta muuta johdu (soveltamisalaL 1 § 3 

mom.) Soveltamisalalaki jää myös soveltamatta, jos sellaiseen henkilöön, joka 

täyttää laissa Suomessa asumiselle määritellyt kriteerit, sovelletaan Suomea sitovan 

kansainvälisen sopimuksen tai unionin sosiaaliturva-asetuksen perusteella jonkin 

muun valtion sosiaaliturvalainsäädäntöä (soveltamisalaL 9 §). 

                                            
186 Humanitaarisen suojelun perusteella myönnettävää oleskelulupaa koskevat säännökset 
kumottiin ulkomaalaislaista 16.5.2016, jolloin kumottiin muun muassa ulkomaalaislain 88 a §. 
Muutoksia sovellettiin myös aiemmin vireille tulleisiin kansainvälistä suojelua koskeviin 
hakemuksiin. HE 2/2016 vp, s. 16. 
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Edellä mainitun sijaan oikeus sosiaali- ja terveydenhuoltoon ratkeaa yleensä 

asumisperiaatteella. Oikeus edellä mainittuihin palveluihin on pääsääntöisesti 

sellaisilla henkilöillä, joilla on Suomessa kotikuntalain (201/1994) mukaan määrittyvä 

kotipaikka. Poikkeuksen pääsääntöön on muodostanut rajat ylittävästä 

terveydenhuollosta annettu laki (1201/2013), jonka 6 §:n nojalla toisessa EU-

valtiossa vakuutetulle henkilölle on kunnan järjestettävä terveydenhuollon palveluja 

samojen perusteiden mukaan, kuin Suomessa asuville henkilöille. Myös kuntien 

keskinäisen järjestämis- ja kustannusvastuun jakamisessa noudatetaan 

asumisperiaatetta, josta poikkeuksen sosiaalihuollon osalta muodostaa ainoastaan 

toimeentulotuki ja kiireellisissä tilanteissa annettava huolto, joihin sovelletaan 

oleskeluperiaatetta187. 

 

Kansaneläkelaitoksen eli Kelan nykyisin hoitamassa toimeentuloturvassa 

noudatetaan pääsääntöisesti asumisperiaatetta.188 

 

Henkilön kansalaisuus ei kuitenkaan vaikuta asumis- tai oleskeluperiaatteiden 

soveltamiseen, vaan esimerkiksi kunnassa asuva ulkomaalainen on oikeutettu 

samaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuin suomalaiset. Perustuslain 19 §:n 1 

momentin nojalla Suomessa tilapäisestikin oleskelevat ulkomaalaiset ovat 

oikeutettuja tarvittavaan toimeentulotukeen sekä kiireellisissä tapauksissa sosiaali- ja 

terveyspalveluihin.189 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
187 Tuori – Kotkas 2016, s. 260. 
188 Tuori – Kotkas 2016, s. 354. 
189 Tuori – Kotkas 2016, s. 261. 



 59 

5.2. PL 19.1 §:n sosiaaliturvan taso  
 

Perustuslain 19 §:n 1 momentilla on yhtymäkohtia eräisiin kansainvälisiin 

ihmisoikeussopimuksiin, kuten TSS-sopimuksen 11 artiklaan, jolla taataan jokaiselle 

oikeus saada itselleen ja perheelleen tyydyttävä elintaso, joka käsittää riittävän 

ravinnon, vaatetuksen ja sopivan asunnon. Perustuslain takaaman oikeuden läheisin 

liityntäkohta on kuitenkin Euroopan sosiaalisen peruskirjan 13 artiklan 1 kohta, jonka 

mukaan sopimusosapuolet ovat sitoutuneet varmistamaan, että jokaiselle henkilölle, 

jolla ei ole riittäviä tuloja tai varoja ja joka ei pysty sellaisia omin avuin tai muista 

lähteistä, erityisesti sosiaaliturvajärjestelmän tarjoamista etuuksista, hankkimaan, 

turvataan riittävä apu tai sairaustapauksissa tilan vaatima hoito. Kyseisen artiklan 

tarkoittama oikeus on nostettu perustuslain tasolle 19 §:n 1 momentissa.190 

 

Perustuslain 19 §:n 1 momentin mukaisen välttämättömän toimeentulon ja 

huolenpidon edellytyksenä on se, ettei henkilö kykene itse omalla toiminnallaan 

hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa. Lainkohdassa tarkoitetun 

välttämättömän avun saamisen edellytykset täytyy selvittää yksityiskohtaisella 

tarveharkinnalla. Näin voidaan varmistaa sellainen tulotaso ja palvelut, joilla 

perusoikeuden takaamaa eksistenssiminimi saavutetaan. Tähän tukeen kuuluu 

esimerkiksi välttämättömän ravinnon ja asumisen järjestäminen, joilla turvataan 

henkilön elinkyvyn säilyminen ja terveys. Hallituksen esityksessä viitattiin silloin 

voimassa olleen sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaiseen toimeentulotukeen.191 

 

Saraviidan mukaan perusoikeutta ei kuitenkaan ole tarkoitettu sidottavaksi mihinkään 

yksittäisiin sosiaaliturvajärjestelmiin Eksistenssiminimin tasoa ole esimerkiksi sidottu 

vuoden 1995 tasoon, jolloin kyseinen perusoikeus lisättiin hallitusmuotoon.192 Sen 

sijaan oikeuden sisällön täsmentäminen esimerkiksi johonkin tiettyyn 

rahamääräiseen suoritukseen on hyvin vaikeaa.193 

 

Perustuslain 19 §:n 1 momentin mukainen sosiaaliturvan taso on sidoksissa 

”ihmisarvoisen elämän edellyttämään turvaan” sekä ”välttämättömään toimeentuloon 

ja huolenpitoon”. Se, minkälaista elintasoa pidetään ihmisarvoisen elämän 

                                            
190 Tuori – Kotkas 2016, s. 261 – 262. 
191 HE 309/1993 vp, 69. 
192 Saraviita 2011, s. 268. 
193 Tuori 2011, s. 729 – 730. 
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edellyttämä tasona, on kulttuurisidonnaista ja muuttuu, kun kulttuurilliset tottumukset 

muuttuvat. Näin ollen perustuslaissa vaaditun etuuden tason määritteleminen 

yksiselitteisesti on hyvin ongelmallista. Hallituksen esityksestä voidaan päätellä, että 

kyseessä on sellainen sosiaaliturvan taso, jolla turvataan ihmiselämän biologiset 

vähimmäisedellytykset. Näin ollen eksistenssiminimi tarkoittaisi pelkästään ihmiselle 

välttämätöntä ravintoa, vaatetusta ja asuntoa. Toisaalta säännöksessä viitataan 

laajemmin ihmisen elinolosuhteisiin eli ihmisarvoiseen elämään. Tuorin mukaan, kun 

verrataan PL 19 § 1 momentin esitöissä käytettyjä ilmaisua eksistenssiminimi, itse 

säädöksessä mainittuun ihmisarvoiseen elämään, on olemassa kaksi erilaista 

tulkintamahdollisuutta siitä, mikä on tarkoitettu sosiaaliturvan taso. 194 

 

Perustuslain esitöissä käytetyn ilmaisun ”eksistenssiminimi” tai ”elämän 

vähimmäisedellytykset” ja perustuslain sanamuodon ”ihmisarvoisen elämän 

edellytykset” perusteella voidaan tulkita PL 19 §:n 1 momenttia suppeasti. Lisäksi 

esitöissä korostettiin säännöksellä olevan läheinen kytkentä eri säännöksen 

oikeuteen elämään. Näillä perusteilla säännöksen voidaan katsoa tarkoittavan vain 

ihmiselämän biologisen jatkuvuuden minimiehtoja, joihin sisältyvät edellä mainitut 

ravinto, vaatetus ja asunto. 195  

 

Tuorin mukaan perustuslain säännöksessä mainitun tason laajempi tulkinta on 

mahdollista. Perusteena laajemmalle tulkinnalle Tuori viittaa ensinnäkin kyseessä 

olevan perustuslain säännöksen syntyhistoriaan. 196  Perustuslakiuudistuksen 

valmistelussa oli perusoikeuskomitean ehdotuksessa säännöksen ensimmäisessä 

momentissa säädelty muun muassa oikeutta elämään ja pykälän toisessa 

momentissa käsiteltiin oikeutta välttämättömään toimeentuloon ja muuhun 

huolenpitoon. 197  Sen sijaan hallituksen esityksessä oikeus välttämättömään 

toimeentuloon ja huolenpitoon oli otettu osaksi muita sosiaalisia perusoikeuksia 

koskevaa pykälää (HM 15 a § eli nykyisin PL 19 §). Perustuslakivaliokunnan 

mietinnön mukaan tällainen lakisystemaattinen valinta oletuksen mukaan korostaisi 

                                            
194 Saraviita 2011, s. 268; Tuori 2011, s. 729 – 730. 
195 Tuori 2011, s. 729 – 730. Tuorin mukaan perustuslakivaliokunnan lausunnosta (PeVL 
31/1997 vp) on pääteltävissä, että valiokunta on omaksunut perusoikeussäännöksen 
suppean tulkinnan viittaamalla eksistenssiminimiin eli ihmisarvoisen elämän edellytysten 
vähimmäistasoon. Kun toimeentulotukijärjestelmällä pyritään sosiaalisesti hyväksyttävään 
elintasoon, menee kyseinen taso valiokunnan mielestä laajemmalle kuin ihmisarvoisen 
elämän edellyttämä turva. 
196 Tuori 2011, s. 729 – 730. 
197 Tuori 2011, s. 729 – 730 viitteineen. 



 61 

säännöksen sisältöä ja selkeyttäisi tukimuotojen keskinäistä suhdetta. Mietinnössään 

valiokunta samalla torjui valtionvarainvaliokunnan sekä sosiaali- ja 

terveysvaliokunnan tekemän ehdotuksen, jonka perusteella eksistenssiminimiä 

koskeva säännös olisi kuitenkin siirretty oikeudesta elämään koskevaan pykälään.198 

 

Toiseksi laajemman tulkinnan tueksi voidaan Tuorin mukaan vedota itse 

perusoikeussäännöksen sanamuotoon, jossa ”oikeutta välttämättömään 

toimeentuloon ja huolenpitoon ei sidota vain elämän, vaan ihmisarvoisen elämän 

turvaan”. Ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan voidaan katsoa olevan 

enemmän, kuin ihmisyksilön biologisen selviämisen vaatima turva. Myöskin aiemmin 

mainitut kulttuurilliset arvot ja tottumukset vaikuttavat siihen, mitä kulloisessakin 

tilanteessa, ja yhteiskunnassa, pidetään ihmisarvoisena elämänä.199  

 

Määriteltäessä PL 19 §:n 1 momentin mukaista sosiaaliturvan tasoa, voidaan sitä 

verrata saman perustuslain pykälän toisen momentin sisältämään sosiaaliturvaan. PL 

19 §:n 2 momentissa taataan lailla jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan 

työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen 

syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Kun 1 momentissa on kyse 

sosiaaliturvan myöntämisestä yksilökohtaisen tarveharkinnan perusteella, niin 2 

momentissa turvataan henkilöiden perustoimeentulon turva nimenomaan 

momentissa luetelluissa elämäntilanteissa, joiden voidaan katsoa olevan sosiaalisia 

riskitilanteita. Perustuslakivaliokunta on omaksunut tulkintasäännön, jonka mukaan 

edellä mainitun ”perustoimeentulon turvan” minimitason on oltava korkeampi kuin 1 

momentissa ja siihen viittaavassa lainsäädännössä. 2 momentin tarkoituksena on 

turvata oikeus turvalliseen elämään tietyissä sosiaalisissa riskitilanteissa riippumatta 

henkilön elämäntilanteesta ja se merkitsee pidemmälle menevää sosiaaliturvan 

tasoa, kuin ihmisarvoinen elämä tai välttämätön toimeentulo ja huolenpito eli niin 

sanottu eksistenssiminimi.200  

 

Lainvalmisteluasiakirjoissa ei ole esitetty syytä sille, miksi PL 19 §:n 2 momentissa 

tarkoitettu turva merkitsee pidemmälle menevää taikka parempaa turvan tasoa kuin 1 

momentissa tarkoitettu eksistenssiminimi. Myöskään tarkkaa mittapuuta 2 momentin 

                                            
198 PeVM 25/1994 vp, s. 10. 
199 Tuori 2011, s. 729 – 730. 
200 HE 309/1993 vp, s. 70; PeVM 25/1994 vp, s. 10; PeVL 33/2004 vp, s. 2. 
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mukaisesta sosiaaliturvan tasosta suhteessa 1 momentin tasoon ei ole tuotu esille.201 

Sen sijaan ihmisarvoisen elämän edellyttämä turva on välttämättömän toimeentulon 

mittapuu. Arajärven mukaan turvan erilaisina tasoina voidaan pitää elämän 

edellyttämää suojaa, joka turvataan PL 7 §:ssä, ihmisarvoisen elämän edellyttämää 

turvaa 19 §:n 1 momentin mukaisesti taikka PL 19 §:n 2 momentin 

perustoimeentulon turvaa.202 

Voitaneen todeta, että eksistenssiminimi tai ihmisarvoisen elämän edellyttämä turva 

sijoittuu jonnekin ihmisyksilön vaatiman biologisen selviämisen ja 2 momentissa 

tarkoitetun perustoimeentulon turvan välimaastoon. 

 

Sosiaalihuoltolaissa säädetään toimeentulon tasosta, jolla turvataan ihmisarvoisen 

elämän edellytykset. Lain 12 §:n mukaan jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä 

on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat 

sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja 

toimeentuloon vaarannu.  

 

Perustuslakivaliokunta on katsonut lausuntokäytännössään, että toimeentulotukea 

voidaan pitää ihmisarvoisen elämän edellyttämän toimeentulon ja huolenpidon 

takeena siltä osin, kun toimeentuloturvaa annetaan rahamääräisenä suorituksena. 

Valiokunta on lisäksi todennut, että PL 19 §:n 1 momentin mukaisen oikeuden 

perustavanlaatuisen luonteen vuoksi, sekä julkiselle vallalle PL 22 §:ssä asetetusta 

perusoikeuksien turvaamisvelvoitteesta johtuen, lainsäätäjän on taattava yksilöille 

riittävät ja tosiasialliset mahdollisuudet päästä oikeuksiinsa. Oikeus on järjestettävä 

toimeentulotukijärjestelmää tai sitä vastaavaa järjestelmää koskevalla 

lainsäädännöllä. Perustuslakivaliokunta on lausunnoissaan edellyttänyt, että 

toimeentulotukijärjestelmän on oltava riittävän kattava ja sitä koskevien 

lainsäännösten on oltava riittävän täsmällisiä.203 

 

Toimeentulotukijärjestelmällä on siis oleellinen merkitys ihmisarvoisen elämän 

edellytysten turvaamisessa ja välttämättömässä toimeentulossa. Vaikka 

toimeentulotuki ja PL 19 §:n 1 momentti ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa, ei niitä 

kuitenkaan voi samaistaa. PL 19 § 1 momentti on suoraan sovellettavaa oikeutta, 

joten säännöksen mukainen sosiaalinen oikeus on turvattava, vaikka oikeutta 
                                            
201 Saraviita 2011, s. 270. 
202 Arajärvi 2011, s. 242 – 243. 
203 PeVL 31/1997 vp, s. 2 – 3. Ks. myös HE 217/1997 vp, s. 11. 
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käytännössä toteuttava toimeentulotukijärjestelmä lakkautettaisiin joko kokonaan tai 

osittain.204 

 

Toisaalta perustuslakivaliokunta on lausunut, että koska toimeentulotukijärjestelmällä 

pyritään turvaamaan sosiaalisesti hyväksyttävä elintaso, voi se useimmissa 

tapauksissa mennä pidemmälle kuin eksistenssiminimin turvaava taso. 

Toimeentulotuen perusosa kattaa yksilöiden menoja laajemmin, kuin ihmisarvoisen 

elämisen edellyttämä välttämätön toimeentulo vaatisi. Näin ollen toimeentulotuen 

tasoa ei voida perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella ymmärtää 

perustuslaissa tarkoitetuksi vähimmäistasoksi. Perustuslakivaliokunta ehdottikin 

toimeentulotuesta annetun lain 1 §:n 1 momentin muotoiluksi, että toimeentulotuen 

avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään 

välttämätön toimeentulo. Momentin alkuperäisen muotoilun mukaan 

toimeentulotuella turvataan henkilön ja perheen välttämätön toimeentulo.205 

 

Toimeentulotukilain 1 §:ää koskevissa esitöissä on todettu toimeentulotuen olevan se 

keskeinen etuus, jolla pyritään tavallisen lainsäädännön tasolla turvaamaan 

perustuslaissa edellytetty ihmisarvoisen elämän edellyttämä turva, mutta mainitun 

peruslaillisen edellytyksen lisäksi toimeentulotuen tarkoitus on edistää henkilöiden 

itsenäistä selviämistä. Näin ollen toimeentulotuella perustellaan olevan 

eksistenssiminimin turvaamista laajemmalle menevä tehtävä. Sen sijaan, että 

toimeentulotuki pyrkisi ainoastaan pitämään yksilöitä hengissä, se antaa myös heille 

mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan.206 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
204 PeVL 31/1997 vp, s. 2. 
205 PeVL 31/1997 vp, s. 2 – 3, 5. 
206 HE 217/1997 vp, s. 17. 
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5.3. Toimeentulotukijärjestelmä 
 

Toimeentulotukea pidetään edellä kerrotusti PL 19 §:n 1 momentin mukaisen 

ihmisarvoisen elämän edellyttämän välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon 

takeena siltä osin, kuin toimeentulotukea annetaan rahamääräisenä suorituksena.207 

Toimeentulotuella on pyritty takaamaan yksilöille sosiaalisesti hyväksyttävä 

elintaso. 208  Toimeentulotukijärjestelmä on osa kunnallista sosiaalihuoltoa, jota 

sääntelee 1.4.2015 voiman tullut sosiaalihuoltolaki. Aiemmin toimeentulotuen 

myöntämisestä oli vastuussa henkilön oleskelukunta, mutta 1.1.2017 voimaan tullen 

lainmuutoksen myötä tuen myöntämisestä vastaa Kansaneläkelaitos 

(toimeentulotukilaki 14 §). 

 

Toimeentulotukilain tehtävät käyvät ilmi toimeentulotukilain 1 §:n 1 momentista, jonka 

mukaan toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, 

jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä 

selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen 

elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotukijärjestelmä on 

tärkein etuusjärjestelmä, jolla turvataan käytännössä PL 19 §:n 1 momentin mukaista 

oikeutta, mutta järjestelmällä on kuitenkin laissa ilmenevällä tavalla muitakin 

tehtäviä209. 

 

Toimeentulotuki on tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja muihin 

toimeentuloturvan muotoihin tai joilla muut etuudet osoittautuvat riittämättömiksi, 

joten kyseessä on viimesijainen ja aina tarveperusteinen etuus. 210 

Toimeentulotukilain 2 §:n 1 momentin perusteella jokaisella on oikeus saada 

toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentulotukea 

ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, 

muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön 

huolenpidolla tai muulla tavalla. 

 

Toimeentulotuki määräytyy laissa määriteltyjen menojen ja käytettävissä olevien 

tulojen ja varojen erotuksen perusteella (toimeentulotukilaki 6 §). Toimeentulotuki 
                                            
207  Arajärvi 2011, s. 52. Toimeentulotuki turvaa välttämätöntä huolenpitoa silloin, jos 
huolenpito edellyttää rahallista tukea. Arajärvi 2011, s. 243. 
208 PeVL 31/1997 vp, s. 2 – 3. 
209 Tuori 2011, s. 730. 
210 Tuori – Kotkas 2016, s. 29 – 30. 
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jakautuu perusosaan ja lisäosaan eli niin sanottuun täydentävään toimeentulotukeen 

(toimeentulotukilaki 7 §).  Perusosa, joka määräytyy toimeentulotukilain 9 §:ssä 

määritellyillä perusteilla, katetaan  muun muassa ravintomenot, vaatemenot, vähäiset 

terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, 

paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, puhelimen ja tietoliikenteen 

käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat muut 

henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot 

(toimeentulotukilaki 7 a – 7 b §). 

 

 

5.4. Välttämättömän huolenpidon takaaminen 
 

Perustuslain 19 §:n 1 momentin mukainen jokaisen oikeus välttämättömään 

huolenpitoon voi sisältää esimerkiksi kiireellisen sairaanhoidon, ravintoa, vaatetusta 

ja asumisen järjestämistä.211 Toimeentuloturvalla taataan vähintään PL 19 §:n 1 

momentin mukainen välttämätön toimeentulo, mutta säännöksen tarkoittama 

välttämätön huolenpito edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluita.212  

 

Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen esitöissä huolenpidon osalta viitattiin 

terveydenhuoltoon kiireisissä tilanteissa, jolloin kansanterveyslaki (66/1972) ja 

erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) turvaavat perustuslain mukaisen subjektiivisen 

oikeuden. Mainittujen säädösten lisäksi hallituksen esityksessä mainittiin lasten, 

vanhusten, vammaisten ja kehitysvammaisten huolto tukijärjestelminä, jotka 

turvaavat ihmisarvoisen elämän perusedellytyksiä. Tuorin mukaan PL 19 §:n 1 

momentin säännöksellä voi olla itsenäistä merkitystä niissä tilanteissa, joissa 

tavallisissa laissa ei ole määritelty joitakin ihmisarvoisen elämän edellytysten 

turvaamiseksi välttämättömiä palveluita subjektiivisena oikeutena.213 

 

Apulaisoikeusasiamies on katsonut vuonna 2001 tekemässään ratkaisussa, että 

perustuslaissa taattu ihmisarvoisen elämän edellyttämä turva voi edellyttää sitä, että 

kunnan täytyy järjestää kiireellistä asumista tai asumisolosuhteita koskeva ratkaisu 

joko toimeentulotuen avulla tai esimerkiksi sosiaalihuoltolain 22 §:n mukaisia 

                                            
211 EOA 2001, s. 57. 
212 Tuori 2011, s. 731. 
213 HE 309/1993 vp, s. 69; Tuori 2011, s. 731. 
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asumispalveluita järjestämällä. Tällainen velvollisuus kunnalle voi syntyä esimerkiksi 

jos henkilöllä ei ole vakinaista asuntoa tai muuten henkilön olosuhteet edellyttävät 

kiireellisen majoituksen järjestämistä.214 

 

Perustuslain 19 §:n 1 momentissa mainittu välttämätön toimeentulo ja huolenpito 

tulee turvata jokaiselle Suomessa oleskelevalle henkilölle yhdenvertaisesti ja ilman 

syrjintää. Potilaan asemasta ja oikeuksista annettu laki (785/1992) perustuu samaan 

periaatteeseen, tosin kyseisen lain 3 §:n 1 momentin mukaan jokaisella Suomessa 

pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus ilman syrjintää hänen terveydentilansa 

edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon sellaisten voimavarojen mukaan, joita on 

kulloinkin terveydenhuollossa käytettävissä. Saman pykälän mukaan tilapäisesti 

maassa oleskelevien henkilöiden osalta oikeudesta hoitoon on voimassa, mitä 

asiasta on erikseen säädetty taikka valtioiden kesken sovittu.  

 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan jokaisella, myös siis tilapäisesti maassa 

oleskelevilla, on oleskelun luonteesta, perusteesta ja jatkuvuudesta riippumatta aina 

oikeus saada tarvitsemansa kiireellinen sairaanhoito julkisessa terveydenhuollossa. 

Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan sellaista välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida 

lykätä ilman, että sairaus pahenee tai vamma vaikeutuu. Pääsääntöisesti Suomessa 

tilapäisesti oleskelevilla ei ole oikeutta muunlaiseen hoitoon. Tosin tällaisilta 

tilapäisesti maassa oleskelevilta henkilöiltä voidaan periä sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaisesti maksu 

hänen saamastaan kiireellisestä hoidosta palvelusta aiheutuneiden todellisten 

kustannusten mukaan.215 

 

  

                                            
214 EOA 2001, s. 171 – 173. 
215 Kuusio ym. 2017, 2 Maahanmuuttajien oikeus terveyspalveluihin. 



 67 

6. ONKO JOKAISELLA OIKEUS SOSIAALITURVAAN? 
 

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on pääsääntöisesti  asumisperusteinen. Suomeen 

tulevien ulkomaalaisten kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti Suomeen 

pysyvässä asumistarkoituksessa tulevilla ulkomaalaisilla on heti oleskeluluvan 

saamisen jälkeen oikeus erilaisiin sosiaalipalveluihin ja –etuuksiin, kuten myös 

terveydenhuollon palveluihin. Tällaiset henkilöt voivat olla esimerkiksi 

kiintiöpakolaisina Suomeen tulevia tai pysyväisluonteisen työn perusteella maahan 

muuttavia ja oleskeluluvan saaneita ulkomaalaisia. 216  Asumisperusteisesta 

sosiaaliturvasta johtuu, että Suomessa oikeudellisesti tilapäisesti oleskelevat 

ulkomaalaiset pääsevät sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sosiaalisten etuuksien piiriin 

vain rajallisesti. Tällaisia henkilöitä voivat olla muun muassa maassa tilapäisellä 

oleskeluluvalla oleskelevat taikka kolmansien maiden kansalaiset (tai 

kansalaisuudettomat), jotka ovat maassa ilman viisumia/oleskelulupaa. Merkitystä ei 

ole sillä, vaikka kyseiset henkilöt oleskelisivat Suomessa tosiasiallisesti tilapäisyyttä 

pidempään. Tällainen sosiaaliturvan ulkopuolelle jääminen sulkee ulkopuolelleen 

sellaisia maassa tosiasiallisesti pysyväisluonteisesti oleskelevia ihmisiä, joille 

Nykäsen mukaan kuuluisi sosiaaliset ihmisoikeudet.217 

 

Jos ulkomaalainen tai kansalaisuudeton henkilö oleskelee Suomessa tilapäisesti tai 

luvatta eli niin sanotusti paperittomana, ei tällaisella henkilöllä ole pääsääntöisesti 

oikeutta saada kotikuntaa, eikä täten myöskään kiireellistä sairaanhoitoa pidemmälle 

menevää terveydenhoitoa. Täytyy lisäksi muistaa, että kiireellisestäkin hoidosta 

voidaan lain perusteella periä hoidon todellisten kustannusten mukaan määrittyvä 

asiakasmaksu, mikä voi muodostua summaltaan hyvinkin suureksi, riippuen toki 

saadusta hoidosta. Tällaisissa tilanteissa paperittomuus rajoittaa olennaisesti 

esimerkiksi terveyspalveluihin pääsyä. Myös toimeentulotuen myöntämisessä on ollut 

suurta kuntakohtaista vaihtelua218. 

 

Perustuslain 1 §:n mukaan valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja 

yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. PL 
                                            
216 Nykänen 2013, s. 47. 
217 Nykänen 2013, s. 47 – 48. Nykänen toteaa, että oikeudellisesti ei-pysyväisluonteisesti 
maassa oleskelevien ihmisten ryhmä on varsin moninainen. Siihen kuuluu esimerkiksi 
opiskelijoita, alle kaksi vuotta Suomessa työskentelevät, paperittomat siirtolaiset. Kyse ei siis 
ole ainoastaan niin sanotuista paperittomista. 
218 Esim. Aamulehti 18.12.2017 ja Ylen uutiset 28.12.2016. 
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1 §:n voidaan katsoa kuvastavan Suomen valtiosäännön ja yhteiskunnan 

perustavanlaatuisia arvoja. Ihmisarvon loukkaamattomuuden vaatimus on 

riippumaton esimerkiksi valtion tahdosta tai oikeusjärjestyksestä ja sillä katsotaan 

ilmaistavan yhteiskunnan yleisinhimillistä perustaa. Käsitteellä viitataan lisäksi 

kaikkien ihmisyksilöiden (periaatteelliseen) yhdenvertaisuuteen.219 Scheinin mukaan 

PL 1 §:n mukaista ihmisarvon loukkaamattomuuden vaatimusta koskevat 

sosiaaliturvan säännöksistä erityisesti ne säännökset, joilla pyritään takaamaan 

jokaiselle välttämätön toimeentulo ja huolenpito. 220  Jokaisella on lisäksi oikeus 

elämään (PL 7 §). Perustuslain 19 § 1 momentti on sosiaaliturvan viimesijaisin taso, 

jolla kiinnitytään ihmisyyden perustaan ja inhimilliseen kohteluun. Näin ollen 

sosiaaliturvaa voidaan soveltaa tavalla, joka loukkaa ihmisarvoa.221 

 

Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia, eikä ketään saa ilman 

hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, 

uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun 

henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yksilöiden asettaminen eri asemaan ilman 

hyväksyttävää perustetta on kiellettyä myös muiden henkilöihin liittyvien syiden 

perusteella. Kyseiseen yhdenvertaisuusperiaatteeseen sisältyy vaatimus henkilöiden 

samanlaisesta kohtelusta samanlaisissa tapauksissa. Näin ollen viranomaisten tulee 

soveltaa lakia niin, ettei soveltaessa tehdä mitään muita eroja kuin mitä laista 

ilmenee. Yhdenvertaisuusperiaatetta täydentää syrjinnän kielto, joka sisältyy muun 

muassa YK:n KP-sopimukseen ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Näiden lisäksi 

Suomi on ratifioinut monia syrjinnän vastaisia erityissopimuksia.222   

 

PL 6 §:n 2 momentissa mainituissa kielletyissä syrjintäperusteissa ei mainita 

kansalaisuutta, mutta esimerkiksi rotu ja ihonväri. Luetteloa ei toisaalta ole 

tyhjentävä, vaan se on tarkoitettu esimerkkiluetteloksi, jossa mainittuihin 

erotteluperusteisiin rinnastettavat muut henkilöön liittyvät syyt ovat myös kiellettyjä. 

Viljasen mukaan näin ollen voidaan todeta, että PL 6 §:n 2 momentin perusteella 

kielletään myös kansalaisuuden perusteella tapahtuva henkilöiden laittaminen eri 

asemaan ilman hyväksyttävää syytä. Jotta ulkomaalainen voidaan asettaa eri 

                                            
219 HE 309/1993 vp, s. 42. 
220 Ojanen – Scheinin 2011b, s. 219–222. 
221 Arajärvi 2011, s. 19. 
222 Hallberg 2011, s. 42. 
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asemaan Suomen kansalaiseen nähden, vaaditaan asiassa objektiivisia 

hyväksyttäviä perusteita.223 

 

Yhdenvertaisen kohtelun vaatimus voidaan johtaa lisäksi PL 1 §:n 

oikeudenmukaisuuden edistämisestä yhteiskunnassa. Kuten edellä todettiin, 

tarkoittaa yhdenvertaisuus myös sitä, että erilaisissa tapauksissa yksilöitä on 

kohdeltava myös erilailla, joten toisin kuin oikeudenmukaisuudesta, niin 

yhdenvertaisuudesta voidaan poiketa hyväksyttävästä syystä. Arajärven mukaan 

hyväksyttävän syyn, jolla henkilöitä voidaan kohdella erillä tavalla, täytyy olla 

sellainen syy, joka johtaa oikeudenmukaisuuden lisääntymiseen. Arajärvi toteaa, että 

perustuslaissa vaadittu oikeudenmukaisuus asetetaan tavallaan ensimmäisen kerran 

koetteelle yhdenvertaisuudessa ja tasa-arvoisuudessa ja toisen kerran sellaisissa 

hyväksyttävissä syissä, joilla voidaan poiketa yhdenvertaisuudesta tai syrjinnän 

kiellosta.224 

 

Perustuslain 22 § velvoittaa julkisen vallan turvaamaan perusoikeuksien ja 

ihmisoikeuksien toteutumisen. Kyseinen säännös voi tulla sovellettavaksi vain jonkun 

toisen perusoikeussäännöksen kanssa.225 Saraviita toteaa sääntelyn olevan osittain 

päällekkäistä, sillä monet yksittäisistä perusoikeussäännöksistä sisältävät itsessään 

julkiseen valtaan kohdistetun turvaamisvelvoitteen, joka on kirjoitettu 

pykälätekstiin.226 Julkisen vallan tahoista valtio on se taho, joka on ensisijaisesti 

velvoitettu toteuttamaan perusoikeussäännöksiä. Valtio voi vapautua vastuustaan 

vain siirtämällä perusoikeuksien toteuttamistehtäviä muille oikeussubjekteille, kuten 

esimerkiksi kunnille, tehtäväksi. Tällöin valtion täytyy huolehtia esimerkiksi 

lainsäädännöllisin ja taloudellisin keinoin, että tällä muulla taholla on riittävät 

edellytykset selviytyä perusoikeuksien toteutuksesta.227 

 

Perusoikeudet kuuluvat kaikille Suomen lainkäyttöpiirissä oleville luonnollisille 

henkilöille. Myös edellä tutkielmassa läpikäytyjen kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten ja osittain myös eurooppalaisen sääntelyn pääsääntönä on 

perus- ja ihmisoikeuksien universaalisuus, yhtäläisyys, yhdenvertaisuus, 

                                            
223 Viljanen 2011, s. 90 – 95. 
224 Arajärvi 2011, s. 20. 
225 Tuori – Lavapuro 2011, s. 809. 
226 Saraviita 2011, s. 123. 
227 Viljanen 2011, s. 116 – 118. 
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jakamattomuus, syrjimättömyys ja niin edelleen.  Sanamuodon mukaan jokainen 

tarkoittaa luonnollista henkilöä eli ihmisyksilöä. Perustuslain 19 §:n 1 momentin 

mukainen subjektiivinen oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon 

kuuluu jokaiselle eli kaikille, eli näin ollen myös sellaisille ulkomaalaisille (tai 

kansalaisuudettomille) henkilöille, joiden maassa oleskelu ei ole oikeudelliselta 

statukseltaan laillista. PL 19 §:n 1 momentin oikeuden toissijaisesta luonteesta 

johtuen oikeuden saamisperusteena on se, ettei henkilö ole kyennyt hankkimaan 

ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa millään muulla tavalla.  Arajärven mukaan 

kyseeseen ei tarvitse tulla minkäänlainen objektiivinen kyvyttömyys. Näin ollen turvan 

saamisen kannalta on riittävää, ettei henkilöllä ole tosiasiallisesti saatavilla 

ihmisarvoisen elämän edellyttämää.228 

 

Sosiaalisia perusoikeuksia koskee heikennyskielto, mutta joissain säädellyissä 

tapauksissa perusoikeuksiakin voidaan rajoittaa. Vuoden 1995 perustuslain esitöissä 

kiinnitettiin huomiota siihen, että PL 19 §:n 1 momentissa säänneltyä oikeutta 

jokaiselle voitaisiin rajoittaa tarvittaessa valtion taloudellisen tilanteen mukaan. 

Kuitenkaan perusoikeuksien rajoituksilla ei saa puuttua oikeuden ydinsisältöön. 

Rajoitukset eivät myöskään saisi olla ristiriidassa Suomea velvoittavien 

kansainvälisten sopimusten kanssa. Esimerkiksi TSS-sopimuksessa on huomioitu 

kehitysmaiden mahdollisuus rajoittaa sosiaalisia oikeuksia taloudellisen tilanteensa 

perusteella sen mukaan ovatko avun tarvitsijat kehitysmaan kansalaisia vai 

ulkomaalaisia. Kehitysmaiden tilanne ei ole mitenkään verrannollinen Suomen 

kaltaisen valtion ajoittaiseen heikompaan taloustilanteeseen. TSS-sopimuksen 

mukaiset sosiaaliset oikeudet on myös turvattava maassa laittomasti oleskeleville 

paperittomille. Lisäksi Euroopan unionin peruskirjalla voidaan tulkita taattavan 

sosiaalisten oikeuksien vähimmäistaso myös sopimusvaltioiden alueella oleskeleville 

muille kuin sopimusvaltion kansalaisille sekä sopimusvaltioiden alueella laittomasti 

oleskeleville henkilöille.  

 

Eksistenssiminimillä käytännössä pidetään ihmiset hengissä silloin, kun heillä ei ole 

muita toimeentulon tai huolenpidon mahdollisuuksia, joten mielestäni tuon 

perustuslaissa mainitun oikeuden rajoittaminen on nimenomaan puuttumista 

oikeuden ydinsisältöön, etenkin jos se kohdistuu kaikkein heikoimmassa asemassa 

oleviin henkilöihin. Esitöissä on painotettu, että oikeus välttämättömään 
                                            
228 Arajärvi 2011, s. 243. 
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toimeentuloon ja huolenpitoon on kaikilla ja tällainen vähimmäissuoja on kaikissa 

olosuhteissa taattava229 . Perustuslain 19 ja 22 §:illä nimenomaan julkiset tahot 

velvoitetaan huolehtimaan välttämättömästä toimeentulosta ja huolenpidosta, joten 

vastuuta perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamisesta ei voi siirtää kovin helposti 

esimerkiksi kolmannelle sektorille. Näin siitä huolimatta, ettei julkisen vallan puolesta 

haluttaisi lisätä ”vetovoimatekijöitä” sosiaaliturvan muodossa, joka saattaisi 

mahdollisesti houkutella maahan lisää paperittomia.  

 

Yhteenvetona voitaneen todeta, että toimeentulotukijärjestelmä kattaa vähintään PL 

19 §:n 1 momentissa vaaditun eksistenssiminimin tason, mutta menee jossain 

määrin kyseistä tasoa pidemmälle. Näin ollen todellinen eksistenssiminini, joka on 

turvattava jokaiselle Suomen oikeudenkäyttöpiirissä olevalle paperittomalle 

henkilölle, voi olla valtion taloudellisen tilanteen tai jonkin muun hyväksyttävän syyn 

vuoksi jonkun verran vähemmän. Vasta sen jälkeen, kun myös laittomasti maassa 

oleskelevien paperittomien sosiaaliset ihmisoikeudet on turvattu, voidaan katsoa, että 

sosiaaliset ihmisoikeudet toteutuvat tosiasiallisesti universaaleina ihmisoikeuksina230. 

 

 

 

                                            
229 HE 309/1993 vp, s. 35 ja 69. 
230  Rautiainen 2017, 6 Sosiaaliset ihmisoikeudet välineellisestä ja konstitutiivisesta 
näkökulmasta. 


