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Esipuhe

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes asetti 8. päivänä helmikuuta 2005 neljä työryh-

mää, joiden tehtävänä on selvittää julkisen hyvinvointivastuun mahdollisuuksia, painopisteitä ja rajoituksia 

2000-luvun Suomessa. Hankkeen oikeudellisia näkökulmia selvittävän työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin 

professori Pentti Arajärvi ja jäseniksi hallitusneuvos Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriöstä, budjet-

tineuvos Jouko Narikka valtiovarainministeriöstä, lakimies Marja Pajukoski Stakesista, johtava lakimies Kari 

Prättälä Suomen Kuntaliitosta, johtava tutkija Maija Sakslin Kansaneläkelaitoksesta, professori Kaarlo Tuori 

ja johtava oikeusavustaja Liisa Vehmas Helsingin oikeusaputoimistosta. Työryhmän sihteerinä on toiminut 

Marja Pajukoski.

Työryhmän tarkempi toimeksianto ja sen yksityiskohtaisempi tarkastelu on esitetty luvussa 1. Työryhmän 

jäsenet ovat osallistuneet paitsi tämän työryhmän työhön myös hyvinvointivaltion sosiaalipoliittisia tavoitteita, 

toimintaa ja lyhyen aikavälin korjauksia käsittelevän ylijohtaja Matti Heikkilän johtaman sosiaalipoliittisen 

työryhmän työhön.

Työryhmä on työssään selvittänyt niitä oikeudellisia vaatimuksia ja rajoitteita, joita perustuslaki, ihmisoi-

keussopimukset ja yhteisöoikeus asettavat sosiaaliturvaa ja jossain määrin myös asuntopolitiikkaa koskevalle 

lainsäädännölle. Työryhmän tehtäviksi ei ole annettu varsinaisten kannanottojen ja esitysten tekemistä, vaikka 

ryhmä työssään on päätynyt näitäkin esittämään sikäli kuin niillä on oikeudellisia kytkentöjä.

Kannanottoja ja esityksiä on tarkasteltava enemmän keskustelualoitteina kuin työryhmän jäsenten 

henkilökohtaisina kannanottoina. Niitä ei myöskään voida tarkastella heidän edustamiensa taustayhteisöjen 

virallisina näkemyksinä. Ryhmän työ edustaa lähinnä konsensusmenetelmällä luotua yhteistä näkemystä siitä, 

miten lainsäädäntöä tulee tulkita, miten sitä voidaan tulkita ja miten sitä pitäisi kehittää.
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Tiivistelmä

Stakes. Tällä lailla sosiaaliturvaa. Sosiaaliturvan saamisedellytyksistä ja -takeista. Hyvinvointivaltion rajat 
-hanke. Stakes, Helsinki 2006. ISBN 951-33-1864-8

Oikeusryhmän toimeksianto koskee perustuslain perusoikeussäännösten ja sosiaaliturvaan säätelevien la-
kien suhdetta valtion ja kuntien oikeudellisiin velvollisuuksiin sekä julkisen vallan vastuuta laajemminkin 
hyvinvoinnin eri alueilla. 

Työryhmän kannanottoja pohjustavat raportin osat II ja III. Osassa II kuvataan lyhyesti sosiaaliturvan 
toimeenpanon kannalta merkittävät perus- ja ihmisoikeudet ja yhteisölainsäädäntö. Raportin osan III kes-
keinen sisältö on tarkastella lainsäätäjän nykyisiä keinoja järjestää, valvoa ja oikeudellisesti turvata palvelut 
ja toimeentulo. Tavoitteena ei ole kuvata koko sosiaaliturvajärjestelmää, vaan muodostaa pohja työryhmän 
IV luvussa esittämille kannanotoille.

Kannanottoja koskevan IV osan luvussa 12 tarkastellaan perustuslain ja ihmisoikeuksien toteuttami-
sen puutteita nykyisessä lainsäädännössä. Pääosin työryhmä pitää kehittämiskohteina perustuslain 19 §:n 
1 momenttiin liittyvän välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon toteuttamista. Kannanotot liittyvät 
toimeentulon osalta erityisesti toimeentulotukeen. Palvelujärjestelmän ongelmakohdat koskevat erityisesti 
tapauksia, joissa tavanomainen palvelu muuttuu palvelun saajan avuttomuuden tai heikon aseman johdosta 
perustuslain tarkoittamaksi välttämättömäksi huolenpidoksi. Kun tätä tilannetta ei aina tunnisteta, tulisi 
lainsäädäntöä tässä suhteessa selkeyttää. Huomiota kiinnitetään myös ulkona-asuviin, laitoksista hoitojakson 
päättymisen vuoksi lähteviin, vankilasta vapautuviin sekä asumistason puutteisiin erityisesti niiden ryhmien 
osalta, joiden toimintakyky on heikentynyt. Asumisvaihtoehdon valintatilanteet sekä laitos- ja palveluasumi-
sessa sovelletut rajoitukset saattavat loukata perusoikeuksia. Myös häädettyjen perheiden asumiskysymysten 
säätämiselle nykyistä tarkemmin löytyy perusteita.

Luvussa 13 työryhmä pohtii sääntelyn erilaisten keinojen soveltuvuutta erityyppisten ongelmien ratkai-
semiseen tarpeiden toteuttamiseksi. Näitä ovat palvelun käyttäjän oikeuksien ja järjestäjän velvollisuuksien 
vahvuusastetta määrittelevät tekijät, ennakollinen ja jälkikäteinen oikeusturva, viranomaismenettelyt sekä 
ohjauksen ja valvonnan erilaiset toteuttamistavat. Kannanotoissa ei yksilöidä parhaita tai käytettävissä olevia 
keinoja eri sosiaaliturvan etuuksien toteuttamiseksi, vaan kootaan eri menetelmät etuuskohtaisen harkinnan 
perustaksi lainsäädäntöä kehitettäessä. 

Yksityistä ja julkista vastuuta käsitellään luvussa 14 perustuslain asettamista lähtökohdista. Asetelma 
ei saa aiheuttaa yksilölle menetyksiä suhteessa julkisen vallan vastuuseen. Julkinen vastuu voidaan toteuttaa 
julkisen vallan omana palvelujen toteuttamisena tai yksityiseltä palvelun tuottajalta ostettuina palveluina. 

Avainsanat: hyvinvointivaltio, julkisen vallan vastuu, perusoikeudet, subjektiiviset oikeudet, sosiaaliturva, 
toimeentuloturva
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1

TYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO JA SEN KÄSITTELYTAPA

Työryhmän tehtävänä on
1. arvioida nykyisten sosiaali- ja terveydenhuollon ns. 

subjektiivisten oikeuksien suhdetta perustuslain 19 §:n 
säännöksiin,

2. esittää näkemyksensä siitä, kuinka eri väestöryhmien 
ja erilaisissa huolenpidon tarpeissa olevien ihmisten 
oikeuksista ja velvollisuuksista tulisi säätää, kun lähtö-
kohtana on perusoikeussäännöstö,

3. arvioida valtion ja kuntien tehtäviä ja velvollisuuksia 
oikeudellisesta näkökulmasta, sekä

4. arvioida julkisen vallan tehtäviä ja vastuita myös hyvin-
vointipolitiikan muilla keskeisillä lohkoilla oikeudellises-
ta näkökulmasta (työpolitiikka, asuntopolitiikka ml.).

Työryhmä on aluksi kuvannut lyhyesti perus- ja ihmisoi-
keuksia ja yhteisöoikeutta sekä eri etuuksia yrittämättä-
kään kuvata koko sosiaaliturvajärjestelmää. Tavoite on 
enemmänkin ollut nostaa esille niitä eri ratkaisuja, joita 
toimeentuloturvan ja palvelujen järjestämiseksi, saamis-
edellytyksien määrittelemiseksi ja rahoittamiseksi on sosiaa-
liturvajärjestelmään rakennettu. Näin on ikään kuin voitu 
kartoittaa sosiaaliturvan järjestämisen menetelmiä. Näin 
on muodostettu pohja työryhmän kannanotoille toisaalta 
perus- ja ihmisoikeuksien nykyistä paremmaksi huomioon-
ottamiseksi sosiaaliturvaa järjestettäessä ja toisaalta niiden 
keinojen valikoimaksi, joita voidaan käyttää sosiaaliturvaa 
järjestettäessä.

Toimeksiannon ensimmäisen osan, subjektiivisten 
oikeuksien suhde perustuslain (PL) 19 §:n säännöksiin, työ-
ryhmä on käsitellyt kuvaamalla nykyisten ns. subjektiivisten 
oikeuksien sisältöä. Samalla näihin subjektiivisiin oikeuksiin 
perustuvien etuuksien, niin toimeentuloturvan kuin palvelu-
jen, eri ulottuvuuksia on pyritty luonnehtimaan subjektiivi-
sen oikeuden laajuuden ja soveltamisen rajoitusten sekä sen 
suhteen, miltä osin ne perustuvat PL 19 §:ään ja erityisesti 

sen 1 momenttiin. Luvussa 12 työryhmä on tarkastellut niitä 
lainsäädännön puutteita tai soveltamiskäytännön ongelmia, 
joita PL 19 §:n nojalla näyttää sosiaaliturvassa ja asumisen 
järjestämisessä olevan. 

Toimeksiannon toista osaa, eri väestöryhmien ja eri-
laisissa huolenpidon tarpeissa olevien ihmisten oikeuksien 
ja velvollisuuksien säätämisestä perusoikeussäännösten 
kannalta, työryhmä on käsitellyt ns. subjektiivisten oi-
keuksien osalta toimeksiantonsa ensimmäisen kohdan 
yhteydessä. Muilta osin on pidetty tarkoituksenmukaisena 
käydä esimerkinomaisesti läpi erilaisia tapoja järjestää 
sosiaaliturvaa. Työryhmä sen sijaan ei ole pitänyt tarpeel-
lisena ja tarkoituksenmukaisena lähteä erittelemään eri 
väestöryhmien ja huolenpidon tarpeessa olevien ihmisten 
kannalta tarkoituksenmukaisia sosiaaliturvan järjestämisen 
tapoja ja näiden henkilöiden oikeuksien ja velvollisuuksien 
säätämistä. Työryhmä on koonnut nykyisestä sosiaaliturvasta 
tekemiensä havaintojen pohjalta ne tavat ja osittain myös eri 
järjestämisen tapoihin liittyvät ongelmat, joita eri yhteyksissä 
voidaan käyttää sosiaaliturvan antamisen keinoina. Näiden 
perusteella voidaan ryhmittäin ja etuuksittain räätälöidä eri-
laisia saamisedellytysten ja sosiaaliturvan järjestämisen tapo-
ja. Samalla voidaan ottaa huomioon esimerkiksi yksilöiden 
kyvyt ja kapasiteetti hallita itse elämäänsä, jolloin voidaan 
myös säädellä sitä astetta, jolla julkinen valta puuttuu tai on 
velvoitettu puuttumaan yksilön tilanteeseen. Tämä kokonai-
suus on koottu työryhmän kannanottojen 13 luvuksi.

Toimeksiannon kolmas kohta valtion ja kuntien teh-
tävät ja velvollisuudet on eritelty erityisesti kannanoton 
14 luvussa, jossa on asetettu myös yksilön oman vastuun 
ja julkisen vallan vastuun jakautumista. Työryhmän työn 
selvitysosassa ei juuri puututa valtion ja kuntien välisten teh-
tävien ja velvollisuuksien jakoon. Nykyinen jako on syntynyt 
enemmänkin historiallisesti yksittäisiä etuuksia eri aikoina 
säädettäessä ja myöhemmin 1970–1990-luvulla koottaessa 
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palvelujärjestelmää kuntien toteutettavaksi, toimeentulotur-
vaa valtion järjestämisvastuulle (toimeenpanijoina erityisesti 
Kansaneläkelaitos ja eräät yksityiset välillisen julkishallinnon 
yhteisöt) sekä jättämällä hyvinvointivaltion palveluja jossain 
määrin myös valtiolle.  

Toimeksiannon neljäs kohta laajentaa kolmannen 
kohdan tarkastelua perinteisen sosiaalipolitiikan ulkopuo-
lelle työpolitiikkaan ja asuntopolitiikkaan. Työllisyysasteen 
nostamisella ja työttömyyden hoitamisella on sinänsä välitön 
yhteys sosiaalipolitiikkaan, ja ennen kaikkea työllisyyden 
hoito on eräällä tavalla ehkäisevän sosiaalipolitiikan ytimessä 
ja toisaalta aktiivisen sosiaalipolitiikan keskeisiä tavoitteita. 
Tästä kytkennästä huolimatta työpolitiikan tarkastelua ei ole 

tässä yhteydessä pidetty tarkoituksenmukaisena. Sen sijaan 
asuntopolitiikan kytkentää sosiaalipolitiikkaan työryhmä 
on pitänyt työnsä kannalta siinä määrin keskeisenä, että se 
on käsitellyt asuntopolitiikkaa varsinkin silloin, kun se on 
kiinteässä yhteydessä perustuslain 19 §:ään ja erityisesti sen 
1 momenttiin. 

Työryhmän työn luonteesta johtuen työstä ei aina ole 
koetettukaan karsia asioiden toistoja ja päällekkäisyyksiä. 
Kun asioita on tarkasteltu eri näkökulmista, kuten sosiaalipo-
liittisesta taikka järjestämisvastuussa ja tuottamisvastuussa 
olevan kannalta, perusoikeuksien ja muiden oikeuksien 
kannalta tai eri vaihtoehtoisten järjestämistapojen kannalta, 
saattaa sama asia toistua eri näkökulmasta.
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2

TYÖRYHMÄN LÄHTÖKOHDAT

Nykyinen sosiaaliturva

Sosiaaliturva on suomalaisessa yhteiskunnassa kehitty-
nyt vuosikymmenten kuluessa, suhteellisen hajanaisesti 
tai ainakin vailla kokonaissuunnitelmaa. Tyypillistä on 
ollut tietyn sosiaaliturvan alan sääntelyn koordinointi ja 
kokoaminen ajoittain. Varhaisinta sosiaaliturvan säänte-
lyä edusti köyhäinhoito, joka huolehti lähinnä orvoista 
lapsista ja vanhuksista. Varhaisimmat sosiaaliturvan 
lainsäädäntöpohjaiset järjestelmät niin kansallisesti kuin 
kansainvälisesti liittyvät tapaturmavakuutukseen. Myös 
työsuojelussa, erityisesti työaikasuojelussa, on edetty varsin 
varhain. Toimeentuloturvan ensimmäisiä järjestelmiä olivat 
Suomessa kansaneläkejärjestelmä, huoltoapu ja lapsilisät. 
Järjestelmällisemmin rakennettiin 1960-luvulta alkaen 
työeläketurva, sairausvakuutusjärjestelmä, työttömyysturva 
sekä näitä täydentävät erilaiset taloudellisen tuen muodot. 
Palvelujärjestelmässä terveydenhuolto edustaa vanhinta 
kerrostumaa. Myöhemmin syntyneitä ovat muun muassa 
lasten päivähoito ja sosiaalipalvelut. Suuria murroksia ovat 
merkinneet kansanterveysjärjestelmän luominen 1970-lu-
vulla, erikoissairaanhoidon organisointi 1980-luvulla sekä 
kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen merkityksen kasvu 
1980–1990-luvuilla. Samaan aikaan toimeentulon vähim-
mäisturva ja kuntien toimeenpanemat toimeentulojärjes-
telmät elatustukea ja toimeentulotukea lukuun ottamatta 
koottiin Kansaneläkelaitokselle.

Nykyisen järjestelmän johdonmukainen piirre on 
toimeentuloturvan hoitaminen lain nojalla joko valtion tai 
välillisen julkishallinnon toimintana ja palvelujärjestelmän 
hoitaminen kuntien toimintana. Rahamääräiset etuudet 
ovat yleisesti ottaen niin sanottuja subjektiivisia oikeuksia, 
kun taas palvelujärjestelmästä suhteellisen vähäinen osa on 
subjektiivisten oikeuksien piirissä. Pääosa palveluista on 

kuntien lakisääteisiä määrärahasidonnaisia palveluja, jotka 
kuntien tulee toimeenpanna kunnassa esiintyvän tarpeen 
mukaisesti.

Sosiaaliturvan lainsäädännön yhtä murrosta edustaa 
perusoikeusuudistus vuonna 1995. Tuolloin hallitusmuodon 
perusoikeusluku uudistettiin mm. sisällyttämällä siihen ta-
loudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet. Nämä 
oikeudet siirrettiin lähes sellaisinaan uuteen perustuslakiin 
vuonna 2000. Sosiaalisten perusoikeuksien kannalta keskei-
nen on PL 19 §, joka säätää välttämättömästä toimeentulosta 
ja huolenpidosta, perustoimeentulon turvasta, riittävistä 
sosiaali- ja terveyspalveluista ja ehkäisevästä terveyden-
huollosta, lapsiperheiden tukemisesta ja asumisen järjestä-
misestä. PL 18 § säätää eräällä tavalla perustavanlaatuisesta 
näkökohdasta; jokaisen oikeudesta hankkia toimeentulonsa 
valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Tämä 
on yleinen perusta toimeentulon järjestämiselle. Samassa 
pykälässä säädetään julkisen vallan velvollisuuksista työn 
järjestämisen suhteen. PL 16 §:ään sisältyy toimeentulotur-
vaa koskeva säännös siltä kannalta, että varattomuus ei saa 
estää koulutuksen hankkimista. Perustuslain hallintome-
nettelyä ja oikeusturvaa koskevat säännökset (hyvä hallinto, 
asiakirjajulkisuus ym.) sekä esimerkiksi henkilökohtaista 
koskemattomuutta ja turvallisuutta koskevat säännökset vai-
kuttavat sosiaaliturvasta säätämiseen ja sen toimeenpanoon. 
Lainsäädäntöä onkin viime vuosina laajasti uudistettu yhtenä 
tavoitteena säännösten perustuslainmukaisuus.

Kokonaisuutena voidaan Suomen sosiaaliturvaa 
luonnehtia nykyisin varsin kattavaksi. Vähimmäistasoisena 
etuutena on katettu vanhuuden, työkyvyttömyyden, sairau-
den, työttömyyden, lapsen saamisen, huoltajan menetyksen, 
kuntoutuksen ja opiskelun johdosta syntynyt toimeentulon 
tarve. 

Palvelujärjestelmän ytimen muodostavat kunnan 
järjestämät palvelut, joita ovat ohjaus ja neuvonta, tiedotta-
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minen, sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, kotipalvelut, 
asumispalvelut, laitoshuollon erilaiset palvelut, perhehoito 
ja omaishoidon tuki. Vammaisten henkilöiden työllistymistä 
tuetaan ja heille järjestetään työtoimintaa. Keskeiset kunti-
en järjestämät sosiaalipalvelujen muodot ovat päivähoito, 
vammaishuolto ja sen osana kehitysvammaisten huolto, 
päihdehuolto ja kuntoutuksen eri muodot. Terveydenhuol-
toa kunnat järjestävät sekä kansanterveystyönä ja työterveys-
huoltona että erikoissairaanhoitona. Kunnille kuuluvat myös 
muun muassa raskauden keskeyttämiset.

Toimeksiannon käsittelytapa ja muistion 
rakenne

Sosiaaliturvan käyttäjän asema määräytyy sääntelyn sisällön 
ohella oikeusjärjestelmän sisäisten lainalaisuuksien ja yksilön 
oikeuksien turvaamiseksi säädettyjen menettelyjen avulla. 
Valintojen taustalla vaikuttavat tietyt säädöshierarkiaan ja 
säädösten velvoittavuuteen liittyvät tekijät. Oikeuden vel-
voittavuuden peruskysymys liittyy sääntelytasoon, jolloin 
normien velvoittavuuden sisäinen hierarkia noudattaa kaa-
vaa: perustuslaki, tavallinen laki, asetus, viranomaisen päätös. 
Laintasoinen sääntely menee aina asetusten ja viranomaisten 
antamien määräysten ja ohjeiden edelle. Asetuksella tai vi-
ranomaisten määräyksillä ja ohjeilla ei voida kaventaa lailla 
säädettyjä oikeuksia etuuden tai palvelun saamiseen. Koska 
sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö on merkittävässä 
määrin annettu ennen perustuslain voimaantuloa, erityisesti 
asetustasolla saattaa olla säännöksiä, jotka ovat ristiriidassa 
perustuslain määräyksen kanssa. Säännösten, määräysten ja 
ohjeiden tulkintaa koskevissa ristiriitatilanteissa pääsääntö 
on, että ylemmän viranomaisen antama määräys menee 
alemman viranomaisen antaman määräyksen edelle. Kun 
eritasoiset säädökset ovat ristiriidassa keskenään, tulkintaa 
ohjaa metanormi (lex superior -sääntö), jonka mukaan 
ylemmän asteinen normi syrjäyttää aina alemman asteisen 
normin. 

Kansallisen lainsäädännön ohella myös yksilön sosiaa-
liturvaan vaikuttavat kansainväliset sopimukset. PL 95 §:n 
mukaan valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoit-
teen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan 

voimaan lailla. Muilta osin velvoitteet saatetaan voimaan 
tasavallan presidentin antamalla asetuksella. Tärkeimmät 
ihmisoikeussopimukset ovat Yhdistyneiden Kansakuntien 
hyväksymät kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva kan-
sainvälinen yleissopimus (KP-sopimus), joka on saatettu 
voimaan lailla. Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oi-
keuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (TSS-sopimus) 
on saatettu voimaan asetuksella. Suomi liittyi sopimuksiin 
vuonna 1976. Sosiaaliturvaan vaikuttavat myös Euroopan 
neuvoston Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan so-
siaalinen peruskirja, jotka Suomessa hyväksyttiin ja saatettiin 
voimaan vuosina 1990 ja 1991. Uudistettu Euroopan so-
siaalinen peruskirja (ESP) on hyväksytty ja saatettu voimaan 
vuonna 2002. Lapsen oikeuksien yleissopimus on saatettu 
voimaan lailla vuonna 1991. 

Sosiaalisten perusoikeuksien oikeusvaikutukset velvoit-
tavat julkista valtaa osittain eri tavoin. PL 22 §:ssä säädetään 
perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaaminen julkisen 
vallan velvollisuudeksi. Julkinen valta tarkoittaa lainsää-
täjää, tuomioistuimia ja hallintoviranomaisia. PL 22 §:ää 
täydentävät TSS-oikeussäännösten erilliset toimeksiannot, 
jotka pääsäännön mukaan velvoittavat julkista valtaa objek-
tiivisesti, mutta eivät perusta yksilölle subjektiivista oikeutta. 
Poikkeuksen muodostavat PL 16.1 §:n mukainen oikeus 
maksuttomaan perusopetukseen ja PL 19.1 §:n mukainen 
oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, 
jotka on taattu subjektiivisena oikeutena. PL 121 § edellyttää, 
että kuntien tehtävistä on säädettävä lailla.

Selvityksen II osassa eritellään pääpiirteisesti perus-
oikeuksia. Niillä on vaikutusta kaikkiin sosiaaliturvajär-
jestelmän osiin, vaikka kaikki etuudet eivät välttämättä ole 
perusoikeuden turvaamia. Perusoikeudet käsitellään erillään 
ja itsenäisesti sitomatta niitä tässä luvussa konkreettisesti 
eri etuuksiin, koska perusoikeudet asettavat eri oikeuksien 
käyttämiselle ja julkisen vallan velvollisuuksille samankin 
toimeentuloetuuden tai palvelun sisällä eri tilanteissa erilai-
sia vaikutuksia. Sama palvelu saattaa esimerkiksi toteuttaa 
toisinaan PL 19.1 §:n mukaista välttämätöntä huolenpitoa 
ja olla toisinaan PL 19.3 §:n mukaisten riittävien palvelujen 
velvoitteen piirissä. Perustuslain muut säännökset asettavat 
myös omia vaatimuksiaan. Ihmisoikeuksilla on vastaavaa 
merkitystä varsinkin niissä tapauksissa, joissa Suomi on saa-
nut (toistuvasti) langettavia päätöksiä valvontajärjestelmiltä. 
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Yhteisöoikeuden vaikutus vastaa pääosin perusoikeuksien 
vaikutusta. Yhteisön lainsäädäntö on suoraan sovellettavaa 
ja Suomea velvoittavaa oikeutta.

Selvityksen III osan tavoitteena on luoda yleiskuva 
siitä, millä keinoilla eri etuudet on saatettu eri vahvuisesti 
julkista valtaa velvoittavina yksilön saataville. Huomioon on 
kuitenkin otettava, että monissa palveluissa palvelun luonne 
tosiasiallisena toimintana rajoittaa oikeudellisten keinojen 
käyttämistä. Luvussa on analysoitu eräitä toimeentulo- ja 
palvelujärjestelmiä sen suhteen, millaisen velvoitteen ne 
asettavat sosiaaliturvan järjestäjälle ja millaisen oikeuden sen 
saajalle. Vastaavasti eritellään myös muita palvelun toteutta-
misen takeita, kuten ennakollista ja jälkikäteistä oikeussuojaa 
ja valvontajärjestelmää.

Selvityksen perustalta työryhmä hahmottelee mahdol-
lisuuksia eri toimeentuloetuuksien ja palvelujen eriasteiseen 

toteuttamiseen. Tässä tarkoituksessa pyritään löytämään 
ne tekijät, jotka on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon 
määriteltäessä eri etuuksien saamisen takeita. Jatkotyössä 
ei ole pidetty välttämättömänä tai tarkoituksenmukaisena 
määritellä yksittäisiä palveluja eri kategorioihin, vaan vain 
nostaa esiin niitä näkökohtia, joiden nojalla arviointi palve-
lun takuiden vahvuudesta on tarpeellista suorittaa.

Varsinaisina johtopäätöksinään työryhmä pyrkii 
arvioimaan perusoikeudellisista näkökohdista niitä mah-
dollisuuksia, joita palvelujen ja toimeentuloturvaetuuksien 
asettamiselle syntyy. Erityistä huomiota on kiinnitetty jär-
jestämisvastuun ja toteuttamisvastuun väliseen yhteyteen, 
rahoituksen mahdollisiin rajoittaviin näkökohtiin sekä 
mahdollisuuksiin käyttää palveluja ja rahamääräisiä etuuksia 
toistensa vaihtoehtoina.
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II

Perustuslain, ihmisoikeuksien ja
yhteisölainsäädännön vaikutukset

sosiaaliturvaan
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3

PERUSOIKEUDET

TSS-oikeuksien oikeusvaikutukset

Perustuslain TSS-oikeudet on kirjoitettu jossain määrin 
toisistaan poikkeavin tavoin, eivätkä niiden oikeusvaiku-
tusten mahdolliset erot aina selviä pelkästään sanamuodon 
perusteella. Lähtökohdaksi oikeusvaikutusten arvioinnissa 
voidaan kuitenkin esittää kaksi pääsääntöä. Ensinnäkin sään-
nökset on tarkoitettu oikeudellisesti velvoittaviksi siten, että 
ne eivät ole pelkästään ohjelmaluonteisia. Toinen pääsääntö 
on, että säännökset eivät yleensä välittömästi perusta yksi-
löille subjektiivisia oikeuksia, vaan ne ovat lähinnä julkista 
valtaa objektiivisesti velvoittavia.

Pääpaino PL 19 §:n 2–4 momentin oikeusvaikutuksis-
sa on tulkintavaikutuksessa ja toimeksiantovaikutuksessa. 
Sosiaalista perusoikeutta koskevalla säännöksellä voi lisäksi 
ajatella olevan kompetenssin luovaa vaikutusta siten, että 
säännös oikeuttaa rajoittamaan toista perusoikeutta. Toisen 
perusoikeuden toteutumisen edistäminen voi olla sellainen 
hyväksyttävä peruste, jota tavallisella lailla toteutettavat 
perusoikeusrajoitukset edellyttävät (ks. PeVM 25/1994 vp, 
s. 5).

Oikeuden luova vaikutus

TSS-oikeuksista kaksi luo välittömästi jo perustuslain nojalla 
toteutettavissa olevan yksilön oikeuden. Subjektiivisena 
oikeutena on taattu ensinnäkin oikeus maksuttomaan pe-
rusopetukseen (PL 16.1 §), mikä vastaa jo alkuperäisessä 
hallitusmuodon 80.1 §:ssä turvattua oikeutta. Toinen 
poikkeus on PL 19.1 §:ssä säädetty oikeus välttämättömään 
toimeentuloon ja huolenpitoon sille, joka ei kykene hankki-
maan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa.

Tulkintavaikutus ja syrjäyttävä vaikutus

PL 106 §:n mukaan ”jos tuomioistuimen käsiteltävänä ole-
vassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä 
ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annet-
tava etusija perustuslain säännökselle”. Säännös velvoittaa 
ja oikeuttaa vain tuomioistuimia antamaan etusijan perus-
tuslain säännökselle, milloin lain säännöksen soveltaminen 
olisi yksittäistapauksessa ilmeisessä ristiriidassa perustuslain 
kanssa. Sen sijaan lakia alemmanasteisia säännöksiä koskeva 
PL 107 § velvoittaa ja oikeuttaa tuomioistuinten ohella myös 
hallintoviranomaisia. Niinpä hallintoviranomaisetkaan eivät 
saa soveltaa asetuksen tai muun lakia alemmanasteisen sää-
döksen säännöstä, joka on ristiriidassa perustuslain kanssa. 
Ristiriita on usein vältettävissä siten, että alemmanasteinen 
säännös saatetaan tulkinnallisesti sopusointuun perustuslain 
kanssa. 

Tulkintavaikutus ilmenee myös TSS-oikeuksia koskevi-
en perusoikeussäännösten kohdalla siten, että tuomioistuin-
ten ja hallintoviranomaisten on valittava sovellettavanaan 
olevan säännöksen perusteltavissa olevista tulkintavaih-
toehdoista se, joka parhaiten edistää perusoikeuksien 
tarkoitusten toteutumista. Perustuslakivaliokunta korosti 
perusoikeusuudistuksen eduskuntakäsittelyssä tuomiois-
tuinten velvollisuutta perusoikeusmyönteiseen tulkintaan 
(PeVM 25/1994 vp, s. 4). 

Toimeksiantovaikutus

Julkiselle vallalle on PL 22 §:ssä säädetty yleinen velvollisuus 
turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. 
Hallituksen perusoikeusuudistusta koskevan esityksen 
perusteluissa korostettiin, että säännös edellyttää myös 



1�

Tällä lailla sosiaaliturvaa

Stakes 2006

perusoikeuksien aineellista turvaamista (HE 309/1993 vp, 
s. 75). Esityksen mukaan julkinen valta voi toteuttaa vel-
vollisuutensa esimerkiksi perusoikeuksien käyttämistä tur-
vaavalla ja täsmentävällä lainsäädännöllä sekä taloudellisten 
voimavarojen kohdentamisella.

PL 22 §:ää täydentävät TSS-oikeussäännösten erilliset 
toimeksiannot. PL 19 §:n 2–4 momenteissa toimeksiannot 
on muotoiltu jossain määrin toisistaan poikkeavasti. Eri-
laiset muotoilut viittaavat myös eräissä suhteissa toisistaan 
poikkeaviin oikeusvaikutuksiin. Sääntelyssä on käytetty 
kolmea mallia:
(1) Ensimmäistä mallia edustaa 2 momentin säännös pe-

rustoimeentulon turvasta. Säännöksen mukaan ”lailla 
taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan” 
erikseen mainituissa sosiaalisissa riskitilanteissa. Sään-
nös ei vielä itse perusta subjektiivista oikeutta perustoi-
meentuloa turvaaviin etuuksiin. Sen sijaan se edellyttää, 
että nämä etuudet taataan subjektiivisina oikeuksina 
tavallisella lailla.

(2) Toista mallia noudattaa 3 momentin säännös sosiaali- ja 
terveyspalveluista. Säännöksen mukaan ”julkisen vallan 
on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin sääde-
tään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut”. Myös 
tämä säännös sisältää lainsäätäjälle osoitetun toimeksi-
annon. Se poikkeaa 2 momentista siinä, että sosiaali- ja 
terveyspalveluja ei edellytetä taattavan tavallisella lailla 
nimenomaan subjektiivisina oikeuksina. Lainsäätäjän 
toimeksiannon täyttämiseksi riittää, että lailla annetaan 
tarkempia säännöksiä julkisen vallan turvaamisvelvolli-
suudesta.

(3) Kolmas sääntelymalli ei yksilöi tapaa, jolla julkisen vallan 
on täytettävä toimeksiantonsa. Lainsäädännön ohella 
kysymykseen voi tulla ennen kaikkea voimavarojen 
kohdentaminen, toisin sanoen lähinnä talousarviopää-
tökset. Toteuttamistavoiltaan avoimemmaksi on jätetty 
PL 19 §:n 3 momentin velvollisuus edistää terveyttä, 
samoin kuin 3 momentissa säädetty velvollisuus tukea 
perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien 
mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöl-
linen kasvu sekä 4 momenttiin perustuva velvollisuus 
edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen 
omatoimista järjestämistä.

PL 18 §:n 2 momentin mukaan ”oikeudesta työllistävään 
koulutukseen säädetään lailla”. Perustuslakivaliokunta on 
säännöstä tulkitessaan viitannut perusoikeusuudistuksen 
yhteydessä omaksumaansa kantaan, jonka mukaan näin 
muotoiltu sääntelyvaraus edellyttää lainsäätäjän säätävän oi-
keudesta, mutta jättää sääntelyn yksityiskohdat lainsäätäjän 
harkintaan (PeVM 25/1994 vp, s. 2). Perustuslakivaliokunta 
tähdensi, että perustuslaista seuraa lainsäätäjälle ”yleinen 
velvollisuus huolehtia siitä, että lain mukainen koulutusjär-
jestelmä turvaa tosiasiallisen mahdollisuuden työllistävään 
koulutukseen sellaiselle työkykyiselle ja työhaluiselle, joka 
on koulutuksen puutteen vuoksi jäänyt pitkähköksi ajaksi 
työttömäksi”. Valiokunta korosti niin ikään, että eduskunta 
ei voi sivuuttaa tällaista julkisen vallan velvoitetta valtion ta-
lousarviosta päättäessään. Säännöksiä sovellettaessa velvoite 
muuntuu perusoikeusmyönteisen tulkinnan periaatteeksi. 
(PeVL 47/2002 vp)

Heikennyskieltovaikutus

Sosiaaliset perusoikeudet sisältävät dynaamisen, sosiaali-
turvajärjestelmän kehittämiseen viittaavan ulottuvuuden. 
Säännöksiä jouduttiin niiden voimaan tullessa kuitenkin 
1990-luvulla soveltamaan julkisen talouden rahoitusvaikeuk-
sien ja supistamispaineiden oloissa.

Heikennyskielto on toimeksiantovaikutuksen kääntö-
puoli. Jos perusoikeussäännös edellyttää sosiaaliturvajärjes-
telmän kehittämistä tietylle tasolle, se samalla kieltää heiken-
tämästä olemassa olevaa järjestelmää tuon tason alapuolelle. 
Jos perusoikeussäännös ei sido sosiaalisten oikeuksien 
toteuttamista tiettyyn tasoon, vaan edellyttää järjestelmän 
jatkuvaa kehittämistä, voidaan perustella jopa lähtökohtaa, 
jonka mukaan kaikki heikennykset jo saavutettuun tasoon 
ovat kiellettyjä. Heikentämisessä on kuitenkin otettava 
huomioon myös perusoikeuksien rajoittamisedellytykset 
(ks. luku Perusoikeuksien rajoittaminen).

Sosiaalisten perusoikeuksien rajoituksista todettiin hal-
lituksen esityksessä, että lainsäädännölliset muutokset eivät 
saa merkitä olennaista puuttumista perusoikeussäännöksellä 
suojattuun etuuspiiriin (HE 309/1993 vp, s. 71). Tätä kritee-
riä on sittemmin sovellettu myös perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytännössä.
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Olennainen kysymys heikennyskieltovaikutuksen täs-
mentämisessä on, missä määrin taloudellinen lama ja siihen 
liittyvät julkisen talouden rahoitusvaikeudet oikeuttavat 
heikentämään sosiaaliturvaa tavalla, jota on pidettävä sosiaa-
listen perusoikeuksien rajoituksena. Perusoikeusuudistuksen 
yhteydessä sekä hallitus että perustuslakivaliokunta viittasi-
vat taloudellisten olosuhteiden merkitykseen käsitellessään 
perusoikeuksiin liittyvää sosiaaliturvan kehittämisvelvoitetta 
(HE 309/1993 vp, s. 19 ja PeVM 25/1994 vp, s. 3). Sosiaalitur-
vaa suunnitellaan ja kehitetään yhteiskunnan taloudellisten 
voimavarojen mukaisesti.

Heikennysten sallittavuutta arvioitaessa on otettava 
huomioon myös kansainvälisten ihmisoikeussopimusten 
asettamat velvoitteet. TSS-sopimukseen ja Euroopan so-
siaaliseen peruskirjaan liittyy tietyn laajuinen heikennys-
kieltovaikutus, joka kuitenkin sallii, että huomioon otetaan 
myös kulloinenkin taloudellinen tilanne. Oikeuksien hei-
kentämiseen tulee kuitenkin olla objektiivisesti hyväksyt-
tävät perusteet eikä heikentämiseen saa ryhtyä yksinomaan 
etuuksien leikkaamiseksi. Euroopan sosiaalisen peruskirjan 
tulkintakäytännössä tämä on otettu nimenomaiseksi ohje-
nuoraksi.

Julkisen talouden rahoitusvaikeudet ovat tiettyyn rajaan 
asti hyväksyttäviä perusteita heikentää sosiaalisia perusoi-
keuksia. TSS-oikeuksia koskevat säännökset tulee ymmärtää 
perustuslainsäätäjän tekemiksi priorisointiratkaisuiksi, jotka 
velvoittavat julkista valtaa silloinkin, kun taloudellisia voi-
mavaroja ja säästöjä kohdennetaan taloudellisesti vaikeissa 
olosuhteissa. Tämä näkökohta vaikuttaa esimerkiksi sen 
arviointiin, ovatko juuri sosiaaliturvan leikkaukset välttä-
mättömiä siten kuin perusoikeuksien yleiset rajoitusedel-
lytykset vaativat.

Perusoikeuksien rajoittaminen

Perusoikeudet eivät ole siten ehdottomia, ettei niitä voitaisi 
rajoittaa. Perusoikeuden rajoittamisella tarkoitetaan perus-
oikeuksien yleisiin oppeihin perustuvaa tai säännökseen jo 
kirjoitettua mahdollisuutta tietyissä tilanteissa tai tietyssä 
suhteessa rajoittaa oikeuden käyttöä. Perusoikeudet saattavat 
olla keskenään kollisiossa. Ne ovat myös siten suhteellisia, 
että toisen henkilön perusoikeudet saattavat rajoittaa toisen 

henkilön perusoikeuksien toteutumista. Mainitut tilanteet 
liittyvät sekä perusoikeuden soveltamiseen että perusoikeu-
den käyttöä täydentävän lain säätämiseen. Perusoikeusrajoi-
tukset tulevat ratkaistaviksi lainsäädäntövaiheessa.

Lainsäätäjän kannalta rajoittamisen keskeinen kysymys 
ovat rajoitusperusteet. Osa perusoikeuksista on kirjoitettu 
oikeuden muotoon ilman rajoituslauseketta. Näitä koskevat 
yleisten oppien antamat edellytykset rajoittaa oikeutta. Eh-
dottomat oikeudet eivät tulle kysymykseen sosiaaliturvassa. 
Sallitut rajoitukset määräytyvät tarkemmin lainsäädännössä 
ja lainsäädäntökäytännössä. Yleisinä rajoittamista koskevina 
vaatimuksina perustuslakivaliokunnan mietinnössä 25/1994 
vp on todettu seuraavaa:
• Perusoikeuden rajoitusten tulee perustua lakiin. Periaat-

teeseen liittyy kielto delegoida toimivaltaa lakia alemmal-
le säädöstasolle. Tämän katsotaan myös kieltävän asian 
delegoimisen.

•  Tavallisella lailla ei voida säätää perusoikeuden ytimeen 
ulottuvaa rajoitusta. 

•   Rajoitusten on oltava tarkkarajaisia ja riittävän täsmälli-
sesti määriteltyjä eli rajoituksen olennaisen sisällön tulee 
ilmetä laista. Ne eivät myöskään saa olla laajempia kuin 
on välttämätöntä.

•  Rajoitusten tulee olla hyväksyttäviä esim. yhteiskunnal-
lisen tarpeen kannalta.

•  Rajoitusten on oltava suhteellisuusvaatimuksen mu-
kaisia. Niiden on oltava välttämättömiä hyväksyttävän 
tarkoituksen saavuttamiseksi. Yleensä rajoitus on sallittu 
ainoastaan, jos tavoite ei ole saavutettavissa vähemmällä 
puuttumisella.

•  Rajoituksiin on liitettävä riittävät oikeusturvajärjeste-
lyt.

•  Rajoitusten on oltava sopusoinnussa Euroopan ihmis-
oikeussopimuksen ja muiden kansainvälisten ihmisoi-
keusvelvoitteiden kanssa.

Rajoitusperusteen hyväksyttävyys arvioidaan lähtien pe-
rusoikeusjärjestelmästä itsestään. Hyväksyttävyys liittyy 
yleensä tilanteeseen, jossa on kysymys kollisiosta toisen 
perusoikeuden kanssa. Kyse voi olla myös lainsäätäjän toi-
mivallan rajoituksista tai toimivallan antamisesta rajoituksen 
tekemiseen kollisiotilanteissa. Näkökulma vaihtelee sen 
mukaan, minkä oikeuden ja minkä lainsäädännön kannalta 
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asiaa tarkastellaan. Perusoikeuksien kollisiossa rajoittami-
nen voi olla laajempaa kuin ilman kollisiota, koska tällöin 
on vahvemmat perusteet rajoituksen tekemiselle. Kunkin 
perusoikeuden ydinalueella kyseisellä oikeudella on etusija 
muihin perusoikeuksiin nähden.

Lakivarauksilla on merkitys myös lain soveltajalle. 
Viranomaisen ei ole mahdollista omilla määräyksillään tai 
päätöksillään puuttua esimerkiksi perusoikeuden toteut-
tamiseen muutoin kuin laissa annetulla täsmällisen toi-
mivallan perusteella. Yksilön kannalta lainalaisuusperiaate 
merkitsee sitä, että jokaisella on oikeus luottaa viranomaisen 
noudattavan lakia, perustuslaki mukaan lukien. Vastaavasti 
viranomaisella voi olla velvollisuus pidättäytyä toiminnas-
ta muutoin kuin lain nimenomaisesti sallimalla tavalla. 
Asetusta ja sitä alemmanasteisia säännöksiä sovellettaessa 
huomioonotettavat ristiriidat perustuslain kanssa on tarkoi-
tuksenmukaista ottaa huomioon jo normeja annettaessa.

Välttämättömän toimeentulon ja 
huolenpidon takaaminen

PL 19 §:n 1 momentissa taattu oikeus välttämättömään 
toimeentuloon ja huolenpitoon perustaa subjektiivisen 
oikeuden, joka ei asiakkaan oikeuksien näkökulmasta ole 
riippuvainen täydentävistä alemman tasoisista säännöksistä. 
Välttämättömän toimeentulon tai huolenpidon tarpeessa 
oleva voi perustaa vaatimuksensa suoraan perustuslain 
säännökseen.

Tällä oikeudella on yhtymäkohtia eräisiin ihmisoi-
keussopimusten mukaisiin oikeuksiin. TSS-sopimuksessa 
on mainittu jokaisen oikeus saada itselleen ja perheelleen 
tyydyttävä elintaso, joka käsittää riittävän ravinnon, vaate-
tuksen ja sopivan asunnon (11 art.). Euroopan sosiaalisen 
peruskirjan 13(1) artiklassa sopimuspuolet ovat sitoutuneet 
”varmistamaan, että jokaiselle henkilölle, jolla ei ole riittäviä 
tuloja tai varoja ja joka ei pysty hankkimaan tällaisia tuloja 
tai varoja joko omin avuin tai muista lähteistä, etenkin 
sosiaaliturvajärjestelmän tarjoamista etuuksista, turvataan 
riittävää apua ja sairaustapauksissa kyseisen tilan vaatimaa 
hoitoa”.

Vaikka lähtökohtana on PL 19.1 §:n takaaman oikeuden 
itsenäisyys, käytännössä sen toteutuminen riippuu alemma-
nasteisilla säännöksillä järjestetyistä etuuksista. Oikeuden 
toteuttamiseen tarvitaan alemmanasteisia säädöksiä, joissa 
säännellään tukimuotoja, niiden saamisedellytyksiä ja tar-
veharkintaa sekä menettelyä. Hallituksen esityksessä (s. 69) 
viitattiin mm. toimeentulotukeen ihmisarvoisen elämän 
perusedellytyksenä. Myös perustuslakivaliokunta on lausun-
tokäytännössään katsonut, että toimeentulotukea voidaan 
pitää PL 19.1 §:ssä tarkoitetun ihmisarvoisen elämän edellyt-
tämän toimeentulon ja huolenpidon takeena niiltä osin, kuin 
turvaa annetaan rahamääräisinä suorituksina. Valiokunnan 
mukaan tämän oikeuden perustavanlaatuisesta luonteesta 
ja julkiselle vallalle PL 22 §:ssä asetetusta perusoikeuksien 
turvaamisvelvoitteesta seuraa, että lainsäätäjän on taatta-
va toimeentulotukijärjestelmää tai vastaavaa järjestelmää 
koskevalla lainsäädännöllä yksilöille ”riittävät tosiasialliset 
mahdollisuudet päästä oikeuksiinsa”. Valiokunta on edel-
lyttänyt toimeentulotukijärjestelmältä riittävää kattavuutta 
ja sitä koskevilta lain säännöksiltä riittävää täsmällisyyttä. 
(PeVL 31/1997 vp ja 20/1998 vp)

PL 19 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimeentulon 
saamisen yleisenä edellytyksenä on, että henkilö ei kykene 
hankkimaan ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätöntä 
toimeentuloa ja huolenpitoa omalla toiminnallaan eikä saa 
sitä myöskään muista sosiaaliturvajärjestelmistä tai muilta 
henkilöiltä. Yksittäisissä tapauksissa säännöksen tarkoitta-
man avun saamisedellytykset on selvitettävä yksilöllisellä 
tarveharkinnalla.

Perustuslakivaliokunta on lausunnoissaan korostanut 
perustuslain takaaman oikeuden viimesijaista luonnetta. 
Toimeentulotuesta annettuun lakiin on mahdollista ottaa 
säännös tuen alentamisesta silloin, kun asianomainen hen-
kilö on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt tarjotusta työstä 
tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä taikka laiminlyön-
nillään aiheuttanut sen, että työtä tai työvoimapoliittista 
toimenpidettä ei ole voitu hänelle tarjota. Jos henkilölle on 
tarjottu todellinen mahdollisuus hankkia toimeentulonsa 
tekemällä työtä tai osallistumalla työvoimapoliittiseen 
toimenpiteeseen, hänen voidaan sanoa kyenneen itse hank-
kimaan perustuslaissa tarkoitetun turvan. (PeVL 31/1997 
vp) Alentamissäännöksiä sovellettaessa on varmistettava, 
että käytännössä ei synny PL 19.1 §:n vastaisia tilanteita. 
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Tukea voidaan lain mukaan alentaa vain, mikäli se ”ei vaa-
ranna ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista 
välttämätöntä toimeentuloa eikä alentamista voida pitää 
muutenkaan kohtuuttomana”.

Oikeuden sisällön täsmentäminen, esimerkiksi sen edel-
lyttämän rahamääräisen tuen määritteleminen, on hankalaa. 
Ihmisarvoisen elämän turvaamisen voi katsoa edellyttävän 
jotain muutakin kuin pelkästään biologiselle olemassaololle 
välttämättömien edellytysten turvaamista. Ihmisarvoinen 
elämä sisältää myös kulttuurisesti ja historiallisesti määräyty-
neitä ainesosia. Se, mikä kulloinkin on ihmisarvoista elämää, 
vaihtelee kulttuurisia arvoja ja tottumuksia vastaavasti.

Perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan 31/1997 
vp hallituksen esityksestä laiksi toimeentulotuesta, että eh-
dotuksessa tarkoitettu toimeentulotuen perusosa ulottuu 
laajemmalle kuin pelkästään ihmisarvon edellyttämää turvaa 
vastaavaan välttämättömään toimeentuloon. Tuen lisäosalla 
katettavat menot eivät puolestaan valiokunnan mielestä 
yleensä kuulu PL 19.1 §:ssä tarkoitettuun oikeuteen, vaikka 
ne poikkeuksellisesti voivat olla merkityksellisiä valtiosään-
töoikeudellisessa mielessä. 

Nykyisin tavallisella lailla säännellyistä etuusjärjestel-
mistä toimeentulotuen tehtävänä on taata PL 19.1 §:ssä tar-
koitettu välttämätön toimeentulo. Säännöksen tarkoittama 
huolenpito puolestaan edellyttää sosiaali- ja terveyspalve-
luita. Perusoikeusuudistuksen esitöissä viitattiin huolen-
pitoa koskien terveydenhuoltoon kiireellisissä tilanteissa, 
joissa kansanterveyslaki (66/72) ja erikoissairaanhoitolaki 
(1062/89) turvaavat välittömästi toteutettavan oikeuden. 
Hallituksen esityksessä (s. 69) mainittiin myös lasten, van-
husten, vammaisten ja kehitysvammaisten huolto tukijär-
jestelminä, jotka nykyisin turvaavat ihmisarvoisen elämän 
perusedellytyksiä.

Tavalliseen lainsäädäntöön perustuvat subjektiiviset 
oikeudet eivät kuitenkaan esimerkiksi vanhustenhuollossa 
tai asuntopolitiikassa kata kaikkia niitä palveluita, joita PL 
19.1 §:n tarkoittama välttämätön huolenpito saattaa edellyt-
tää. On mahdollista, että säännöksellä on välitöntä itsenäistä 
merkitystä tilanteissa, joissa tavallinen laki ei määrittele 
jotakin ihmisarvoisen elämän turvaamiseksi välttämätöntä 
palvelua subjektiiviseksi oikeudeksi.

Perustoimeentulon turva

PL 19.2 §:ssä säädetään tietyistä elämänolosuhteista, joiden 
aikana tai joiden perusteella on järjestettävä perustoi-
meentulon turva. Kyseessä on toimeksiantosäännös, jossa 
edellytetään asia taattavaksi lailla. Säännös ei luo yksilölle 
subjektiivista oikeutta perustoimeentulon turvaan. Vakiin-
tuneesti on katsottu, että perustoimeentulon turva tulee 
taata tavallisella lainsäädännöllä subjektiivisena oikeutena 
säännöksessä mainituissa elämänolosuhteissa.

Perustoimeentuloa turvaavat rahamääräiset etuudet, 
joista osa on verorahoitteisia vähimmäistoimeentuloa 
turvaavia etuuksia ja osa sosiaalivakuutusetuuksia. Pe-
rustuslaissa tarkoitetuista tilanteista työttömyysturvalaki 
(1290/2002) turvaa toimeentuloa työttömyyden aikana 
(vähimmäistasoisena työmarkkinatuki ja peruspäiväraha 
sekä ansioon suhteutettu päiväraha), sairausvakuutuslaki 
sairauden ja lapsen syntymän tilanteessa (sekä vähimmäis-
määräisenä että ansioon suhteutettuna) ja eläkelainsäädäntö 
työkyvyttömyyden, vanhuuden ja huoltajan menetyksen 
tilanteissa (kansaneläke- ja perhe-eläkelaki vähimmäistasoi-
sena ja ansioeläkelait ansioihin suhteutettuna). Opiskelu ei 
kuulu säännöksessä turvattuihin tilanteisiin muulloin kuin 
opiskelun tapahtuessa työttömyyden aikana. Kuntoutuksen 
asema on jossain määrin epäselvä, mutta silloin kun se yh-
distyy työkyvyttömyyden tai sairauden aikaiseen turvaan, 
se kuuluu säännöksen soveltamisalaan. Tällöin kysymys on 
lähinnä kuntoutustuesta.

PL 19.2 §:n tarkoittamat etuudet taataan jokaiselle. 
Tämän mukaisesti perustuslakivaliokunnan vakiintuneessa 
tulkinnassa edellytetään, että sosiaaliturvajärjestelmät ovat 
siten kattavia, että niiden ulkopuolelle ei jää väliinputoaja-
ryhmiä (HE 309/1993 vp, s. 70). Säännöstä on myös sovel-
lettava yhdenvertaisesti. Perustuslakivaliokunnan lausunto-
käytännössä on kuitenkin hyväksytty rajoituksia lähinnä PL 
18.2 §:ään sisältyvän julkisen vallan työllistämisvelvoitteen 
perusteella. Alle 25-vuotiaalta voidaan edellyttää hakeu-
tumista ammatilliseen koulutukseen, maahanmuuttajilta 
voidaan edellyttää kielen opiskelua ja kuntoutuksessa olevilta 
voidaan edellyttää kuntoutustoimenpiteisiin osallistumista, 
ennen kuin he voivat saada työttömyysturvaa. Tämä korostaa 
muutenkin niin sanotun vastikkeellisuuden hyväksymisen 
perusteita.
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Perustoimeentulon turvan tasoa ei ole rahamääräisesti 
määritelty. Ratkaisevaa on vähimmäisturvan taso, koska käy-
tännössä ansioon suhteutettu järjestelmä on aina tasoltaan 
korkeampi. Sekä perusoikeusuudistusta koskevan hallituk-
sen esityksen perusteluissa että perustuslakivaliokunnan 
mietinnössä korostettiin, että perustoimeentulon turva on 
itsenäinen etuus suhteessa PL 19.1 §:ään (HE 309/1993 vp, 
s. 70 ja PeVM 25/1994 vp, s. 10). Pykälän 2 momentissa 
säädettyä perustoimeentulon turvaa ei voida siis täyttää 
1 momentin mukaisella välttämättömällä toimeentulolla. 
Perustoimeentulon turvan toinen kriittinen kohta liittyy 
tarveharkintaan, jonka perustuslakivaliokunta on toden-
nut valtiosääntöoikeudellisesti sallituksi. Henkilöt, joilla 
lakisääteiset turvajärjestelmät ja esimerkiksi perhesuhteet 
huomioon ottaen taikka muutoin kokonaisuutena arvioiden 
on itsenäisen toimeentulon edellytykset, eivät välttämättä ole 
PL 19.2 §:n tarkoittamien etuusjärjestelmien piirissä. Tarve-
harkinnan ulottaminen myös aviopuolison ja avopuolison 
tuloihin on perustuslakivaliokunnan mukaan kuitenkin 
vaikeasti yhteen sovitettavissa perusoikeuksien yksilöllisen 
luonteen kanssa.

Ajallisesti PL 19.2§ edellyttää, että perustoimeentulo 
turvataan työttömyyden, työkyvyttömyyden, vanhuuden 
ja sairauden aikana samoin kuin lapsen saamista ja huol-
tajan menetystä koskevissa tilanteissa. Ilmaisun ”aikana” 
ulottuvuutena voidaan pitää sitä, että turva on annettava 
asianomaisen elämänolosuhteen alkamisesta sen päättymi-
seen. Tämä ei kuitenkaan estä asettamasta turvaan erilaisia 
odotus- ja omavastuuaikoja eikä karensseja silloin, kun 
henkilö kieltäytyy turvan edellytyksenä olevasta toimen-
piteestä. Olennaista on, että perustoimeentulo on turvattu, 
vaikka sitä ei maksettaisikaan jokaiselta päivältä tai muulta 
ajanjaksolta. Käytännössä on sallittu jopa viiden kuukauden 
odotusaika.

Riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen 
takaaminen

PL 19.3 §:n ensimmäisen virkkeen ensimmäinen lause 
sisältää sekä julkista valtaa koskevan yleisen että nimen-
omaan lainsäätäjään kohdistetun toimeksiannon. Yleisen 

toimeksiannon mukaan julkisen vallan on taattava jokai-
selle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Lainsäätäjän on 
puolestaan säädettävä tarkemmin tämän velvollisuuden 
toteuttamisesta. Toimeksianto ulottuu pääsäännön mukaan 
kuntiin vain sikäli kuin lainsäädäntö osoittaa niille tehtäviä, 
jotka koskevat sosiaali- ja terveyspalveluja.

Säännös edellyttää, että julkinen valta turvaa palvelujen 
saatavuuden. Sen sijaan säännös ei vaadi, että julkisyhteisöt 
myös tuottavat nämä palvelut. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
ulkoistamisessa on otettava huomioon markkinoilla toimi-
misen sosiaaliset ja kulttuuriset edellytykset. Ulkoistaminen 
ei saa johtaa siihen, että palveluja tarvitsevat jäävät niitä il-
man puuttuvien sosiaalisten ja kulttuuristen voimavarojensa 
vuoksi. Perustuslakivaliokunta on katsonut, että säännös ei 
turvaa mitään nykyistä tapaa tarjota palveluja. Perustuslaki 
edellyttää vain palvelujen riittävyyttä. (PeVL 11/1995 vp ja 
39/1996 vp)

Palvelujen riittävyyden määrittelyssä hallituksen esityk-
sessä (s. 71) lähtökohdaksi asetettiin taso, joka luo jokaiselle 
ihmiselle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena 
jäsenenä. Säännös antaa suojaa sellaisia sosiaali- ja terveyden-
huoltojärjestelmän heikennyksiä vastaan, jotka merkitsevät 
tietyn vähimmäistason alittamista.

Palvelutason riittävyyttä arvioitaessa on kiinnitettävä 
huomiota myös asiakasmaksuihin, joita palveluista voidaan 
periä. Julkisen vallan velvollisuus on ymmärrettävä siten, että 
asiakasmaksut eivät saa siirtää palveluja niitä tarvitsevien 
tavoittamattomiin tai johtaa siihen, että nämä joutuvat tur-
vautumaan PL 19 §:n 1 momenttia toteuttaviin viimesijaisiin 
tukimuotoihin (ks. PeVL 39/1996 vp).

Väestön terveyden edistäminen

PL 19.3 §:ään sisältyvä säännös julkisen vallan velvollisuudes-
ta edistää väestön terveyttä on suhteellisen yleisluonteinen. 
Sillä ei ole yksilön oikeusasemalle samanlaista merkitystä 
kuin sosiaali- ja terveyspalveluja koskevalla säännöksellä, 
joka jo sanamuodoltaan lähtee yksilön näkökulmasta. Kyse 
on niin sanotusta yhteisestä oikeudesta. Säännös velvoittaa 
kuntia sikäli kuin niille on siirretty sitä koskevia tehtäviä 
lailla.
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Säännös viittaa ehkäisevään sosiaali- ja terveyden-
huoltoon sekä yhteiskunnan olojen kehittämiseen väestön 
terveyttä edistävään suuntaan julkisen vallan eri toiminta-
alueilla. Säännöksellä on läheinen yhteys eräisiin muihin 
perusoikeussäännöksiin, kuten oikeutta elämään, oikeutta 
terveelliseen ympäristöön ja työvoiman suojaa koskeviin 
säännöksiin.

Oikeus voidaan kytkeä laaja-alaiseen terveyskäsittee-
seen, joka kuvaa monipuolisemmin ihmisen hyvinvointia 
ja toimintakykyä. Väestön terveydentilan edistäminen liittyy 
terveellistä ympäristöä koskevaan perusoikeussäännökseen, 
jolloin säännökset edellyttävät myös rakennetun ympäristön 
ja maankäytön suunnittelua tavalla, joka johtaa fyysiseen, 
psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Perustuslakivaliokunnan käytännössä julkisen vallan 
velvollisuuteen edistää väestön terveyttä on vedottu myös 
toisen perusoikeuden rajoitusperusteena. Velvollisuus osal-
listua terveystarkastukseen merkitsee puuttumista PL 7 §:ssä 
turvattuun henkilökohtaiseen koskemattomuuteen samoin 
kuin itsemääräämisoikeuteen, mutta velvollisuutta voidaan 
perustella hyväksyttävällä, terveyden edistämiseen ja ylläpi-
tämiseen liittyvällä intressillä. (PeVL 39/2001 vp)

Lapsiperheiden tukeminen

Päävastuu lapsen kehityksestä ja kasvatuksesta kuuluu 
perheelle. Julkisen vallan puuttuminen perheen sisäiseen 
elämään on poikkeuksellinen toimenpide, joka tulee kysy-
mykseen vain silloin, kun lapsen oikeuksia ei voida muulla 
tavoin turvata. Lapsen hyvinvoinnilla tarkoitetaan sekä 
aineellista että henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Sään-
nöstä on siksi tarkasteltava yhteydessä muihin perustuslain 
turvaamiin TSS-oikeuksiin.

Lapsiperheiden tukemista koskeva PL 19.3 §:n toinen 
virke sisältää yleisemmän ajatuksen turvallisista kasvuoloista. 
Hyvinvoinnin edistäminen käsittää myös suojan väkivaltaa, 
alistamista ja hyväksikäyttöä vastaan. Säännöksessä tarkoi-
tettu oikeus yksilölliseen kasvuun puolestaan edellyttää 
lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista, millä 
on merkitystä esimerkiksi opetuksen järjestämisessä. (HE 
309/1993 vp, s. 71–72.)

Säännöksen julkiselle vallalle asettama velvoite on 
edistää lapsiperheiden aineellista hyvinvointia ja vaikuttaa 
siihen, että yhteiskunnalliset olot luovat edellytyksiä myös 
henkisessä ja sosiaalisessa suhteessa sopusointuiselle ja 
tasapainoiselle elämälle. Julkisen vallan tulee ylläpitää lap-
siperheisiin kohdistuvia palvelujärjestelmiä samoin kuin 
perhepoliittisia tulonsiirtoja.

Lapsiperheiden tukemiseen velvoittavan säännöksen 
keskeinen tulkintaongelma on, minkälaista tasoa se edel-
lyttää tukitoimilta. Perusoikeusuudistuksen esitöissä tähän 
kysymykseen ei otettu kantaa. Tukitoimilta edellytettävä 
taso ei juuri ole täsmentynyt perustuslakivaliokunnan lau-
suntokäytännössä. Valiokunta totesi lasten kotihoidon tukea 
koskevassa lausunnossaan 11/1995 vp, että ehdotetut tason 
alennukset olivat yksittäistapauksissa tuntuvia. Valiokunta 
piti kuitenkin myös tuen tason kannalta olennaisena sitä, että 
tuki oli vaihtoehto kunnalliselle päivähoidolle. Valiokunta 
katsoi, että päivähoitojärjestelmä täytti myös ehdotettujen 
muutosten jälkeen perustuslain julkiselle vallalle asettaman 
velvoitteen. Vastaavasti valiokunta totesi lausunnossaan 
33/1996 vp, että lapsiperheiden tukemista koskevasta perus-
oikeussäännöksestä ei voida välittömästi johtaa vaatimuksia 
kunnalliselle päivähoidolle vaihtoehtoisen kotihoidon tuen 
tasosta.

Asumisen järjestäminen

Julkisen vallan asuntopolitiikkaa koskeva toimintavelvoite on 
PL 19.4 §:ssä muotoiltu yleisesti, eikä sitä ole kohdennettu 
esimerkiksi lainsäätäjään. Säännös ei perusta subjektiivisia 
oikeuksia, eikä se edellytä niistä säädettäväksi myöskään 
alemmalla tasolla. PL 19.1 §:n takaama ihmisarvoisen elä-
män vaatima välttämätön huolenpito edellyttää kuitenkin 
myös asumista turvaavia toimenpiteitä. Asuntoa vailla 
olevalla on siten oikeus asuntoon subjektiivisena oikeutena 
suoraan perustuslain nojalla. Sen sijaan asunnon järjestämis-
velvollisuutta ei ole säädetty kenenkään velvollisuudeksi. 

Säännös ei aseta asumisen tasolle nimenomaisia laatu-
vaatimuksia. Hallituksen perusoikeusuudistusta koskevan 
esityksen (s. 72) mukaan erityistä huomiota on kiinnitettävä 
asumisen terveellisyyteen. Muut perusoikeussäännökset tar-
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joavat myös apua säännöksen tulkinnassa. Hallitus viittasi 
siihen, että ”perusoikeuden täysimääräisen toteutumisen 
kannalta hyväksyttävänä” voidaan pitää vain asuntoa, joka 
mahdollistaa HM 8 §:n (nykyisin PL 10 §:n) tarkoittaman 
yksityiselämän ja kotirauhan. Säännöksellä on yhteys 
julkisen vallan velvollisuuteen turvata jokaiselle riittävät 
sosiaali- ja terveyspalvelut sekä edistää väestön terveyttä 
(StVL 5/1994 vp).

Säännöksellä voi olla merkitystä tulkittaessa muita pe-
rusoikeussäännöksiä ja arvioitaessa perusoikeusrajoitusten 
sallittavuutta. Tämä koskee erityisesti PL 15 §:n säännöstä 
omaisuudensuojasta. Jos rajoituksen tarkoituksena on 
edistää PL 19.4 §:ssä tarkoitetun oikeuden toteutumista, 
rajoitukselle voidaan katsoa olevan hyväksyttävä peruste 
(ks. PeVL 17/1997 vp). Toisaalta PL 19.4 § saattaa vahvistaa 
omaisuudensuojasäännökseen perustuvaa arviota tietyn 
ehdotetun sääntelyn valtiosääntöoikeudellisesta ongelmal-
lisuudesta.

Säännöksellä voi niin ikään olla merkitystä tavallisen, 
esimerkiksi nykyistä asumistukea sääntelevän lainsäädän-
nön tulkinnassa. Tulkinnallinen vaikutus voi ulottua myös 
lainsäädäntöön, joka sääntelee yksityisten välisiä, asumista 
koskevia suhteita, kuten huoneenvuokralainsäädäntö. Ky-
symys on tällöin sen kaltaisesta perusoikeuksien horison-
taalivaikutuksesta, jota hallituksen perusoikeusuudistusta 
koskevassa esityksessä (s. 29) perusteltiin perusoikeuksien 
asemalla yhteiskunnan perusarvojen ilmentyminä.

Myöskään tavallisessa lainsäädännössä ei ole taattu 
yleistä subjektiivista oikeutta asumiseen. Joillakin ryhmillä, 
kuten lastensuojelun tarpeessa olevilla nuorilla ja vaikeavam-
maisilla, on tällainen oikeus erityissäännösten nojalla. 

Työllisyyden edistäminen

PL 18 §:n merkitys sosiaaliturvan kannalta on kahtalainen: 
takaamalla elinkeinovapauden se asettaa yhtäältä pääasial-
liseksi ja yhteiskunnallisesti merkittävimmäksi toimeen-
tulon saamisen menetelmäksi toimeentulon hankkimisen 
työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Toisaalta vaikutuksena on 
julkisen vallan velvollisuus edistää työllisyyttä sekä pyrkiä 
turvaamaan jokaisen oikeus työhön, mikä puolestaan edistää 
itsenäistä toimeentulon hankkimista.

PL 18.1 §:n säännöksellä toimeentulon hankkimisen 
oikeudesta turvataan vapausoikeusluonteisena yksilön itse-
määräämisoikeuden yhtä ulottuvuutta. Sillä on tässä mielessä 
yhteys myös henkilökohtaiseen vapauteen (PL 7.1 §). Sään-
nös lähinnä turvaa negatiivista toimeentulon hankkimista 
ts. kieltää lainsäätäjää, laajemmin julkista valtaa tai yksityisiä 
asettamasta esteitä toimeentulon hankkimiselle laissa sää-
dettyjä esteitä lukuun ottamatta. Tätä tulkintaa tukee myös 
pykälän toisen momentin säännös julkisen vallan velvolli-
suudesta pyrkiä turvaamaan oikeus työhön.

Julkisen vallan velvollisuutta työllisyyden edistämiseen 
toteuttaa nykyisin julkisista työvoimapalveluista annettu laki 
(1295/2002). Perustuslain kannalta säännöksen merkitys 
on ollut luoda oikeusperustaa työttömyysturvan erilaisille 
vastikkeille, kuten työttömän velvollisuudelle ottaa vastaan 
koulutuspaikka, osallistua työmarkkinatoimenpiteisiin, 
hakeutua alle 25-vuotiaana ammatilliseen koulutukseen 
sekä maahanmuuttajien velvollisuutena opiskella suomen 
kieltä ja kuntoutettavien velvollisuutena osallistua kun-
toutukseen. Säännöksellä saattaa olla myös merkitystä siltä 
kannalta, että se kieltää (ainakin) julkisen vallan aktiiviset 
toimet heikentää työllisyyttä. Säännös rajoittaa eduskunnan 
ja kuntien budjettivaltaa ja vaikuttaa myös viranomaisten 
muuhun toimintaan.

Opiskelu ja itsensä kehittäminen 
varattomuuden estämättä

PL 16.2 §:n säännös kattaa muun kuin 1 momentissa tar-
koitetun perusopetuksen, toisin sanoen sekä perusopetusta 
edeltävän opetuksen että sen jälkeisen opetuksen yliopistois-
sa annettavaan ylimpään opetukseen ja aikuiskoulutukseen 
asti. Hallituksen perusoikeusuudistusta koskevan esityksen 
mukaan säännöksessä tarkoitettu oikeus merkitsee yksilön 
kannalta elinikäisen koulutuksen periaatteen tunnustamista 
(HE 309/1993 vp, s. 64; ks. myös SiVL 3/1994 vp).

PL 16.2 § sisältää julkiseen valtaan kohdistuvan toi-
meksiannon, jota tulee lailla täsmentää. Säännös ei edellytä, 
että subjektiivinen oikeus olisi tavallisessa lainsäädännössä 
ulotettava muuhunkin kuin perusopetukseen. Myöskään 
Suomea sitovissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa 
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ei ehdottomasti vaadita, että perusopetusta koskeva subjek-
tiivinen oikeus tulisi laajentaa koskemaan myös muuta ope-
tusta. Perustuslain toimeksiannossa ei ole myöskään yksilöity 
keinoja, joilla julkisen vallan tulee turvata mahdollisuudet 
saada muuta kuin perusopetusta ja kehittää itseään.

Julkisen vallan velvollisuus turvata jokaiselle mahdolli-
suudet saada muuta kuin perusopetusta ja kehittää itseään on 
sidottu yksilöiden kykyihin ja erityisiin tarpeisiin. Opetuksen 
yhteydessä kyvyillä viitataan henkilökohtaisiin edellytyksiin 
omaksua opetusta. Erityiset tarpeet on arvioitava objektiivis-
ten seikkojen perusteella. Tällaisia ovat fyysinen, psyykkinen 
tai sosiaalinen toimintakyky. Erityiset tarpeet voivat aiheutua 
myös asianomaisen henkilön kielestä, hänen kuulumisestaan 
johonkin vähemmistöön tai hänen vakaumuksestaan. (KM 
1992:3, s. 367–368) Toimeksiantoa täsmentävät kielellisiä 
ja muita ryhmiä, vähemmistöjen asemaa samoin kuin 
uskonnon ja omantunnon vapautta koskevat perusoikeus-
säännökset ja ihmisoikeusmääräykset.

PL 16.2 § edellyttää, että koulutus- ja itsensä kehit-
tämismahdollisuudet turvataan jokaiselle yhtäläisesti. 
Säännös viittaa tosiasialliseen eikä pelkästään muodolliseen 
yhdenvertaisuuteen. Jo säännöksen sanamuotoon perustuva 
vaatimus on, että varattomuus ei saa estää mahdollisuutta 
kouluttautua tai muuten kehittää itseään. Myöskään asuin-
paikkaan liittyvät syyt eivät saa muodostua esteeksi opiske-
lulle tai muulle itsensä kehittämiselle (PeVM 25/1994 vp, s. 
9; ks. myös SiVL 2/1994 vp).

Säännöksessä ei ole osoitettu nimenomaisia keinoja 
siihen, miten julkisen vallan olisi turvattava tosiasiallinen 
yhdenvertaisuus. Keinoina voivat tulla kysymykseen esi-
merkiksi opetuksen ja muiden toimeksiantoa toteuttavien 
palvelujen maksuttomuus, järjestelyt, jotka alentavat välil-
lisiä opiskelukustannuksia kuten matkustamis-, asumis- ja 
ruokailumenoja, sekä opintotukijärjestelmä.

Opintotuki tai yleensäkään koulutuksen aikainen toi-
meentuloturva ei kuulu PL 19.2 §:n suojaamaan perustoi-
meentulon turvaan. Perusoikeuskomitean mietinnössä (KM 
1992:3) katsottiin, että opiskelun aikaista toimeentuloa ei 
voida täysin rinnastaa toimeentuloon 19.2 §:ssä luetelluissa 
sosiaalisissa riskitilanteissa. Tämä johtuu komitean mielestä 
siitä, että koulutus on yksilön kannalta myös sijoitus tule-
vaisuuteen. Niinpä sen aikaiseen toimeentuloon olisi voitava 
luoda joustavampia malleja. (s. 370.)

PL 16.2 §:n säännös oikeudesta saada opetusta varat-
tomuuden sitä estämättä antaa pohjan kehittää opintotuki-
järjestelmää. Tämän ohella opintojen aikaista toimeentuloa 
tuetaan aikuiskoulutustuella sekä työttömille tarkoitetulla 
koulutustuella ja koulutuspäivärahalla. Viimeksi mainituilla 
on yhteys paitsi PL 18.2 §:n mukaiseen työllistävän koulu-
tuksen oikeuteen myös PL 19.2 §:n mukaiseen, työttömyyden 
aikaiseen perustoimeentulon turvaan.

Säännös ei sinänsä suojaa nykyisiä järjestelyjä. Jos 
kuitenkin esimerkiksi opintotukijärjestelmä kokonaan tai 
osittain lakkautettaisiin, taikka tuen tasoa merkittävästi 
alennettaisiin, vähävaraisten tosiasiallinen kouluttautu-
mismahdollisuus olisi turvattava jollain muulla tavoin. 
Vastaavasti mikäli esimerkiksi yliopistoissa otettaisiin 
käyttöön lukukausimaksut ja nämä olisivat vielä tasoltaan 
verraten korkeita, vähävaraisten opiskelumahdollisuudet 
tulisi varmistaa esimerkiksi maksuvapautuksilla tai nosta-
malla opintotuen tasoa.

Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto

PL 6.1 §:n mukaan ”ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä”. 
Hallituksen perusoikeusuudistusta koskevassa esityksessä 
(s. 42) säännöstä selvennettiin siten, että se ilmaisee peri-
aatteen, jonka mukaan ”viranomaisen tulee soveltaa lakia 
tekemättä muita eroja kuin laista ilmenee”. Lakia sovelta-
vien tuomioistuinten ja muiden viranomaisten kannalta 
kysymyksessä on harkintavallan rajoitusperiaate. Lisäksi 
yhdenvertaisuussäännös velvoittaa myös lainsäätäjää.

Yhdenvertaisuussäännöksen tarkoituksena on yleensä 
katsottu olevan estää yksilöiden tai ryhmien asettaminen 
ilman yleisesti hyväksyttävää perustetta toisiaan edullisem-
paan tai epäedullisempaan asemaan. Yhdenvertaisuuspe-
riaate ei edellytä kaikkien yksilöiden kaikissa suhteissa sa-
manlaista kohtelua, elleivät asiaan vaikuttavat olosuhteet ole 
samanlaisia. Säännöksen tarkoitus on keskeinen kriteeri ar-
vioitaessa muodollisesti erilaisen kohtelun hyväksyttävyyttä. 
Jos tarkoituksena on parantaa sosiaalisesti heikompiosaisten 
asemaa, tämä puoltaa tavallisen lain säätämisjärjestystä siitä 
huolimatta, että samalla tingitään muodollisesta yhdenver-
taisuudesta. Yhdenvertaisuusperiaatteelle annetaan myös 
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aineellista sisältöä ainakin siten, että pyrkimys tosiasialliseen 
yhdenvertaisuuteen oikeuttaa rajoitetusti poikkeamaan 
muodollisesta yhdenvertaisuudesta.

Oikeustila voi muodostua valtiosääntöoikeudellisesti 
ongelmalliseksi, mikäli olosuhteet muuttuvat, eikä muodol-
lisesta yhdenvertaisuudesta tinkimistä voida enää perustella 
pyrkimyksellä tosiasialliseen yhdenvertaisuuteen.

PL 6.1 §:n yhdenvertaisuussäännöstä täydentää 2 mo-
mentin syrjintäkielto. Sitä on noudatettava myös sosiaalisia 
oikeuksia koskevassa lainsäädännössä ja tätä soveltavassa 
tuomioistuin- ja hallintokäytännössä. Syrjintäkiellon mu-
kaan ”ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa 
muihin nähden eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, 
kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 
vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perus-
teella”. Ikään perustuvan syrjinnän kieltoa vielä täsmentää 
3 momentin säännös, joka edellyttää lapsia kohdeltavan 
tasa-arvoisesti yksilöinä. Hallituksen perusoikeusuudistusta 
koskevan esityksen perusteluissa (s. 44) korostettiin, että 
syrjintäkielto ulottuu välilliseenkin syrjintään eli toimen-
piteisiin, joiden tosiasialliset seuraukset johtavat syrjivään 
lopputulokseen.

Kun eri asemaan voidaan asettaa hyväksyttävän syyn 
perusteella, säännös ei estä positiivista erityiskohtelua, jolla 
pyritään tosiasialliseen yhdenvertaisuuteen parantamalla 
jonkin ryhmän asemaa. Erityisryhmille tarkoitettujen 
sosiaalisten etuuksien yhtenä tavoitteena on yleensä juuri 
lisätä tosiasiallista yhdenvertaisuutta. Vammaispalvelulaissa 
(380/1987) tämä tavoite on erikseen mainittu.

PL 6.4 §:ssä on lisäksi perustuslaillinen toimeksianto 
lainsäätäjälle edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Sen mu-
kaan ”sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa 
toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja 
muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan 
kuin lailla tarkemmin säädetään”.

Perusoikeusuudistusta koskevan esityksen peruste-
luissa (s. 43) viitattiin syrjintäkiellon yhteydessä Suomea 
sitovien ihmisoikeussopimusten määräyksiin. Säännöksen 
tulkinnassa voidaankin hyödyntää näiden määräysten, kuten 
KP-sopimuksen 26 artiklan, soveltamiskäytäntöä.

Kielelliset ja kulttuuriset oikeudet

PL 17.2 §:ssä on säädetty, että maan suomen- ja ruotsinkie-
lisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista 
on huolehdittava samanlaisten perusteiden mukaan. Suomen 
ja ruotsin kieltä koskevat perustuslain säännökset edellyttä-
vät kansalliskielten muodollisesti yhdenvertaisen kohtelun 
ohella suomen- ja ruotsinkielisen väestön tosiasiallisen tasa-
arvon toteuttamista.

Alkuperäiskansana saamelaisilla samoin kuin romaneil-
la ja muilla ryhmillä on PL 17.3 §:n mukaan oikeus kehittää 
omaa kieltään ja kulttuuriaan. Säännös on luonteeltaan 
etupäässä negatiivinen ja suojaa ryhmien omaehtoista 
toimintaa. Yhdessä PL 22 §:ssä säädetyn yleisen turvaamis-
velvollisuuden kanssa säännökset perustavat myös julkiselle 
vallalle positiivisen velvollisuuden tukea toimenpiteillään 
ryhmien kielen ja kulttuurin kehitystä. Viittomakieltä käyt-
tävien oikeudet turvataan PL 17.3 §:n mukaan lailla.

Asiakkaan oikeudesta käyttää suomen tai ruotsin kieltä, 
tulla kuulluksi ja saada toimituskirjansa suomen tai ruotsin 
kielellä sekä hänen oikeudestaan tulkkaukseen näitä kieliä 
viranomaisissa käytettäessä säädetään kielilaissa (423/2003). 
Saamen kieltä käyttävien oikeuksista on puolestaan säädetty 
saamen kielilaissa (1086/2003) ja valtioneuvoston asetukses-
sa saamen kielilain täytäntöönpanosta (108/2004).

Kielilakiin otetuilla säännöksillä on pyritty turvaamaan 
kielellisten oikeuksien toteutuminen myös silloin, kun yk-
sityinen palveluntuottaja tarjoaa viranomaisen toimeksian-
nosta palveluja yleisölle. Viranomaisen on varmistettava, että 
tehtävän vastaanottaja sitoutuu antamaan laissa edellytettyä 
kielellistä palvelua, jollei lain vaatimaa palvelutasoa voida 
muulla tavoin ylläpitää. Säännös tulee sovellettavaksi myös 
silloin, kun kunta toteuttaa sosiaalihuollon lakisääteistä 
järjestämisvelvollisuuttaan hankkimalla palveluja yksityiseltä 
palveluntuottajalta. Silloin kun hallintotehtäviä annetaan 
muulle kuin viranomaiselle, tehtävän antajan on niin ikään 
varmistettava, että tehtävän vastaanottaja antaa tällaisen 
palvelusitoumuksen. (KieliL 25 §)

Sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädännös-
sä kielikysymys on suomen- ja ruotsinkielisten suhteen 
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huomioitu sekä asiakas- että potilaslaissa. Kieltä koskevat 
säännökset sisältyvät myös sosiaalihuoltolakiin (40 §), kan-
santerveyslakiin (28 §) ja erikoissairaanhoitolakiin (33 a §). 
Yksikielisissä kunnissa ja kuntayhtymissä palvelut järjeste-
tään kunnan tai kuntayhtymän kielellä. Kaksikielisen kunnan 
ja kaksikielisiä tai sekä suomen- ja ruotsinkielisiä kuntia 
käsittävän kuntayhtymän palvelut järjestetään kunnan tai 
kuntayhtymän molemmilla kielillä siten, että asiakas saa pal-
velua valitsemallaan kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi. 

Kuntien ja kuntayhtymien on myös huolehdittava 
siitä, että Pohjoismaiden kansalaiset voivat sosiaali- tai ter-
veydenhuollon palveluja saadessaan käyttää omaa kieltään, 
suomen, islannin, norjan, ruotsin tai tanskan kieltä, sekä 
saavat tarvittavan tulkkaus- ja käännösavun. Muiden kuin 
pohjoismaisia kieliä puhuvien kohdalla kielikysymykseen 
sovelletaan hallintolakia. Sen 26 §:n mukaan on tulkitsemi-
sesta ja kääntämisestä huolehdittava asioissa, jotka tulevat 
vireille viranomaisen aloitteesta. Asiakkaan aloitteesta vireille 
tulevissa asioissa on pitkälle viranomaisten harkinnassa, 
missä määrin tulkkaus- ja käännösapua järjestetään. Vai-
keavammaisten oikeudesta tulkkipalvelujen saamiseen on 
säädetty vammaispalvelulaissa. 

Oikeuksia turvaavat menettelylliset 
takeet

PL 21 §:ssä säännellyt oikeusturvan ja hyvän hallinnon ta-
keet ovat merkityksellisiä myös TSS-oikeuksia toteuttavien 
säännösten täytäntöönpanossa. Pykälän 1 momentti takaa 

jokaiselle oikeuden ”saada asiansa käsitellyksi asianmu-
kaisesti ja ilman viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa” sekä ”oikeu-
den saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös 
tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen 
käsiteltäväksi”. Toisen momentin mukaan lailla turvataan 
”käsittelyn julkisuus sekä oikeus saada perusteltu päätös 
ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet”.

Hyvää hallintoa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 
koskevan vaatimuksen organisatorinen soveltamisala on 
pykälän 1 momentissa määritelty viranomaisen käsitteen 
avulla. Tätä käsitettä on perusteltua tulkita laajasti siten, 
että se vastaa muissa perusoikeussäännöksissä omaksuttua 
julkisen vallan käsitettä. Säännökset edellyttävät siten hyvän 
hallinnon ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeita, 
paitsi valtion ja kuntien viranomaistoiminnassa, myös la-
kisääteisiä tehtäviä hoitavissa sosiaaliturvalaitoksissa niiden 
oikeudellisesta ja organisatorisesta asemasta riippumatta. 
Tämän tulkinnan mukaisesti myös näiden laitosten ratkai-
suvaltaan kuuluvia sosiaaliturva-asioita koskee 1 momentin 
mukainen asiakkaan oikeus viivytyksettömään ja asianmu-
kaiseen käsittelyyn sekä päätöksen saattamiseen riippumat-
toman lainkäyttöelimen tutkittavaksi. Samoin 2 momentin 
vaatimus lailla säädettävistä muista hyvän hallinnon takeista 
ulottuu valtion ja kuntien organisaation ulkopuolisiin so-
siaaliturvalaitoksiin. Asianmukaiseen käsittelyyn kuuluvat 
hallituksen esityksen perustelujen (s. 74) mukaan sekä vir-
katoiminnan puolueettomuus että hallintolain (434/2003) 
ilmentämä palveluperiaate.
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4

PERUSTUSLAIN MUUT SÄÄNNÖKSET

Julkisen tehtävän antaminen yksityiselle

Valtiolla on viimesijainen vastuu siitä, että perustuslain 
mukaiset oikeudet toteutuvat. PL 124 §:ssä säädetään niistä 
edellytyksistä, joilla julkinen hallintotehtävä voidaan antaa 
muulle kuin viranomaiselle. Viranomaisia ovat valtion, 
kuntien ja kuntayhtymien, kirkon ja seurakuntien sekä 
Ahvenanmaan maakunnan toimielimet. Muut julkisia 
hallintotehtäviä suorittavat kuuluvat välilliseen julkishallin-
toon, ovatpa ne muodoltaan julkisoikeudellisia yhteisöjä tai 
laitoksia tai osakeyhtiöitä, yhdistyksiä taikka muita yhteisöjä 
taikka riippumatta siitä, onko niiden tavoitteena esimerkiksi 
taloudellisen voiton tuottaminen tai palvelujen turvaaminen 
jäsenistölle. Edellytyksenä hallintotehtävän antamiselle on, 
että se tapahtuu lailla tai lain nojalla, että se on tarpeen 
tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi ja että se 
ei vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän 
hallinnon vaatimuksia. Kysymys erikseen on, milloin jokin 
toimi on julkinen hallintotehtävä tai sisältää sellaisen.

Julkinen hallintotehtävä on hallituksen esityksen pe-
rustelujen mukaan verraten laaja hallinnollisten tehtävien 
kokonaisuus, johon kuuluu esimerkiksi lakien toimeenpa-
noon sekä yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeuksia, 
velvollisuuksia ja etuja koskevaan päätöksentekoon liittyviä 
tehtäviä (HE 1/1998 vp, s. 179). Pykälä kattaa erilaiset viran-
omaisille kuuluvat tehtävät, joita lain mukana voidaan antaa 
yksityisten toimeenpantavaksi. Useimmiten se tapahtuu 
kuntalain nojalla. Julkisena hallintotehtävänä voidaan pitää 
kaikkia viranomaiselle säädettyjä tehtäviä lukuun ottamatta 
tuomiovallan käyttöä. PL 124 § kieltää kuitenkin antamasta 
yksityiselle merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä 
tehtäviä. Silloin, kun julkiselle vallalle asetetaan lailla velvoit-
teita, ne velvoittavat myös vastaavia tehtäviä toimeenpanevaa 
välillistä julkista hallintoa (HE 309/1993 vp, s. 35 ja PeVM 

25/1994 vp, s. 3). Tällaisia velvoitteita asetetaan muun muassa 
PL 22 §:ssä yleisesti perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisen 
kannalta sekä PL 21 §:ssä hyvän hallinnon kannalta. Välil-
listä julkishallintoa ovat muun muassa yksityiset yhteisöt ja 
säätiöt sekä luonnolliset henkilöt toimeenpannessaan niille 
kuuluvia tai siirrettyjä julkisia tehtäviä.

Sosiaali- ja terveysturvan lakisääteisiä tehtäviä on mer-
kittävässä määrin annettu yksityisten toimeenpantavaksi. Vi-
ranomaisten toimeenpanemia ovat Valtiokonttorin hoitamat 
veteraanietuudet sekä kuntien toimeenpanemat elatustuki 
ja toimeentulotuki. Kansaneläkelaitos toimeenpanee myös 
ansiosidonnaista sairausvakuutuksen päivärahajärjestelmää. 
Kuntien eläkevakuutus hoitaa kunnallista eläkejärjestelmää. 
Palvelujärjestelmässä lähes kaikki tehtävät ovat kunnan jär-
jestämisvastuulla, vaikka varsinainen palvelujen tuottaminen 
voidaan siirtää myös yksityiselle palvelun tuottajalle. Valtio 
hoitaa varsinaisista sosiaalipalveluista koulukoteja. Terve-
ydenhuollossa valtion vastuu ulottuu laajemmalle. Valtio 
huolehtii eräistä mielisairaaloista sekä puolustusvoimien, 
rajavartiolaitoksen sekä vankeinhoitolaitoksen terveyden-
huollosta. Lisäksi valtio vastaa hyvinvointipalveluista, mm. 
työvoimapalveluista, sekä joistakin oppilaitoksista, joilla on 
erityinen tehtävä, ja yliopistoista. 

Tehtävän siirtäminen lailla tai lain nojalla on yleensä 
välittömästi laista havaittavissa. Kuntalaki (365/1995) ja 
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu-
desta annettu laki (734/1992) säätävät tavoista, joilla kunta 
voi täyttää sosiaaliturvaa koskevat velvoitteensa. Tarkoituk-
senmukaisuus perustuu arvioon siitä, millä menetelmällä 
palvelu on tehokkuus, laatu, tuottavuus, halpuus ja muut 
tavoitteet huomioon ottaen toteutettavissa. Oikeustur-
vavaatimus edellyttää tehtävää hoitavalta yksiköltä mm. 
riittäviä voimavaroja, koulutustasoa ja muita tekijöitä, joilla 
voidaan etukäteen varmistaa perusoikeuksien, oikeusturvan 
ja hyvän hallinnon vaatimusten toteutuminen sekä jälki-
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käteisen oikeusturvan keinojen, kuten muutoksenhaun, 
varmistaminen.

Tehtävien antamista rajoittaa, että merkittävää julkisen 
vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viran-
omaisille. Jossain määrin avoin kysymys on, missä kulkee 
merkittävän julkisen vallan käytön raja. Yleisesti on katsottu, 
että puututtaessa yksilön perusoikeuksina taattuihin oikeuk-
siin hänen tahdostaan riippumatta, on kyse merkittävästä 
julkisen vallan käytöstä. Näin ollen mm. tahdosta riippuma-
tonta hoitoa koskeva päätöksenteko on annettavissa vain jul-
kiselle viranomaiselle. Perustuslakivaliokunnan käytännössä 
yksityisille toimijoille on katsottu voitavan antaa oikeus 
puuttua perusoikeuksiin lastensuojelussa. Perusteluna on 
lastensuojelun tarkoitus ja lapsen edun huomioon ottami-
nen. Perusoikeuksien toteutuminen edellyttää myös päättä-
jien rikosoikeudellista vastuuta, riittäviä oikeusturvakeinoja 
ja toimenpiteiden valvonnan toteutumista.

Suomalaisen hyvinvointiperinteen kestävyyttä koettelee 
toimintojen ulkoistamisesta seuraava yksityistäminen ja 
siitä seuraava kilpailuttaminen. Viimesijainen vastuu niin 
palvelujärjestelmien kuin toimeentuloturvaa koskevien 
järjestelmien asianmukaisesta toiminnasta on perustuslain 
mukaan valtiovallalla. Perusoikeuksissa ja niihin liittyvissä 
julkisen vallan velvoitteissa kyse on yksilön oikeudesta, 
eikä elinkeinon harjoittamisen vapaus ole siihen nähden 
ensisijainen, vaan kilpaileva ja joskus alisteinen oikeus. Val-
tio vastaa kansainvälisesti myös ihmisoikeusvelvoitteiden 
täyttämisestä. Yksilön tulee saada ainakin perusoikeuksiin 
liittyvät etuudet tai palvelut joko julkiselta vallalta tai julkisen 
vallan osoittamilta toimijoilta.

Kuntien asukkaiden itsehallinto

Kun perustuslaillinen toimeksianto on asianomaisessa 
säännöksessä – kuten sosiaali- ja terveyspalveluja koskevassa 
PL 19.3 §:ssä – kohdennettu lainsäätäjään, perusoikeuden 
ensisijainen toteuttamisvastuu on valtiolla. Valtion viimesi-
jainen velvollisuus on lähtökohta myös silloin, kun säännös 
osoittaa toimeksiannon ”julkiselle vallalle”. Valtion vastuun 
viimesijaisuudesta on lähdettävä myös silloin, kun pyritään 
täsmentämään, mikä merkitys PL 22 §:ssä julkiselle vallalle 

säädetyllä yleisellä turvaamisvelvollisuudella on sosiaalisten 
perusoikeuksien kannalta.

Kunnallisen itsehallinnon hallitusmuodossa vahvis-
tettuihin lähtökohtiin kuului lailla säätämisen vaatimus 
annettaessa kunnille uusia tehtäviä. Kunnallista itsehallintoa 
koskevassa PL 121 §:ssä on nimenomaisesti säädetty lailla 
säätämisen vaatimuksesta: pykälän 2 momentin mukaan 
”kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille annet-
tavista tehtävistä säädetään lailla”. Perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytännön mukaan PL 121.2 §:n mukaisen jonkin 
laissa jo säädetyn tehtävän olennainen laajentaminen edel-
lyttää lakia. Toisaalta PL 121.2 § momentti ei valiokunnan 
mukaan estä sitä, että lailla delegoidaan tarkemmat tehtäviä 
koskevat säännökset annettavaksi asetuksen tasolla.

Perustuslaissa on säännökset kunnallisen itsehallinnon 
ominaispiirteistä. Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen 
lausuntokäytännön mukaan perustuslainvoimaisesti suo-
jattu kunnallinen itsehallinto merkitsee kuntalaisille kuu-
luvaa oikeutta päättää kuntansa hallinnosta ja taloudesta. 
Näin ymmärretty itsehallinto kattaa muun muassa kuntien 
verotusoikeuden ja kuntalaisten oikeuden itse valitsemiinsa 
hallintoelimiin.

Valiokunnan PL 121 §:n tulkintakäytännön mukaan 
kunnalla on oikeus päättää itsenäisesti omasta taloudestaan. 
Oikeuden keskeinen, mutta ei tyhjentävä, ulottuvuus on PL 
121 §:ssä nimenomaisesti säädetty kunnan itseverotusoikeus. 
Voidaan perustellusti katsoa, että kunnan itseverotusoikeus 
on tarkoitettu ensisijaisesti kunnan vapaaehtoisten tehtävien 
rahoitukseen. Mitä suuremman osan verotuloistaan kunta 
joutuu käyttämään lakisääteisten tehtäviensä rahoitukseen, 
sitä rajoitetumpi on sen itsenäinen päätösvalta taloudes-
taan ja samalla itsehallinto. Itseverotusoikeus menettää 
merkityksensä, jos kunta ei voi itse päättää verotulojensa 
suuntaamisesta.

Perusoikeusuudistuksen esitöissä korostettiin, että jos 
kunnille annetaan uusia tehtäviä, samalla on huolehdittava 
myös kuntien voimavarojen riittävyydestä. Hallituksen esi-
tyksen ja perustuslakivaliokunnan siitä antaman mietinnön 
mukaan ”tehtävistä säädettäessä on myös huolehdittava 
siitä, että kunnilla on tosiasialliset edellytykset suoriutua 
tehtävistään”. Perustuslakivaliokunta tähdensi niin ikään, 
että ”valtio ei voi vapautua jonkin oikeuden toteuttamis-
vastuustaan pelkästään siirtämällä lailla tätä tarkoittavia 



�1

Tällä lailla sosiaaliturvaa

Stakes 2006

tehtäviä kunnille” (HE 309/1993 vp, s. 26, ja PeVM 25/1994 
vp, s. 3). Asia voidaan ilmaista niin, että valtiolla on tehtävä-
siirtoja toteuttaneen lainsäädännön säätämisen jälkeenkin, 
paitsi kansainvälisoikeudellinen, myös PL 22 §:n tarkoittama 
vastuu sosiaalisten perusoikeuksien toteutumisesta. Tämän 
vastuun keskeisenä ainesosana on velvollisuus huolehtia 
kuntien voimavarojen riittävyydestä. 

Seikkoihin, jotka vaikuttavat kuntien itsenäisyyteen 
talouttaan koskevassa päätöksenteossa siten, että niistä on 
PL 121 §:n nojalla säädettävä lailla, kuuluu kuntien oikeus 
valtionosuuteen: valtionosuusperusteiden määrittelyä ei 
voida tavallisella lailla delegoida asetustasolle. Valtionosuus-
perusteiden sääntelemistä lailla perustelee myös PL 121.2 §:n 
nimenomainen vaatimus, joka edellyttää uusien tehtävien 
säätämistä lailla. Vasta valtionosuussääntelyn pohjalta voi-
daan arvioida, ovatko kunnille lailla määriteltävät tehtävät 
sopusoinnussa kunnallisen itsehallinnon kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa vaatimusta voimavara-
takeiden antamisesta lailla perustelee niin ikään PL 19.3 §:n 
lainsäätäjään kohdistuva toimeksiantosäännös. Rahoitus-
vastuun jakautuminen valtion ja kuntien välillä kuuluu 
niihin kysymyksiin, jotka lainsäätäjän on ratkaistava, kun 
se määrittelee, miten julkinen valta turvaa jokaiselle riittä-
vät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistää väestön terveyttä. 
Lain tasoista sääntelyä edellyttää myös yleinen perusoi-
keussääntelyä koskeva vaatimus. Perustuslakivaliokunta on 
perusoikeusuudistuksen jälkeisissä lausunnoissaan katsonut, 
että perusoikeuksien käyttämisen kannalta keskeisistä sei-
koista on säädettävä lailla (PeVL 31/1997 vp ja 20/1998 vp). 
Näihin seikkoihin kuuluu myös valtion ja kuntien välisen 
kustannusten jako.

Perustuslaki ei sinänsä kiellä valtuuttamasta laissa 
säätämään asetuksella asiasta, joka perustuslain mukaan 
kuuluu lain alaan. Valtuutus voi tulla kysymykseen, jos se 
on niin täsmällinen, että asetuksenantajalle ei jää itsenäistä 
harkintavaltaa, vaan pelkästään laissa säädettävien kriteerien 
teknisluonteinen tai mekaaninen soveltaminen ja sisällölli-
sesti tähän täysin pohjautuva säännösten antaminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa kunnille säädetyt pa-
kolliset tehtävät jakautuvat kahtia. Osaan sosiaali- ja tervey-
denhuollon etuuksista on taattu niitä tarvitseville lailla sub-

jektiivinen oikeus; tällöin voidaan puhua kunnan erityisestä 
järjestämisvelvollisuudesta. Sellaisiin lakisääteisten tehtävien 
piiriin kuuluviin palveluihin ja etuuksiin nähden, joita ei ole 
lailla säädetty subjektiivisiksi oikeuksiksi, kunnilla on sen 
sijaan vain yleinen järjestämisvelvollisuus. Lakisääteisissä 
tehtävissä subjektiivisina oikeuksina taatut etuudet merkit-
sevät kunnille suurempaa rasitetta kuin pelkästään yleisen 
järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat etuudet, joissa 
kunta voi käyttää omaa harkintavaltaansa palvelutarvetta 
ja sen edellyttämiä voimavaroja arvioidessaan. Ongelmana 
perustuslain itsehallintosäännöksen edellyttämän itsenäisen 
taloudellisen päätösvallan suojaamisessa on myös se, että 
taloudellisen itsenäisyyden aste ei määräydy vain jonkin 
yksittäisen lain säännösten seurauksena, vaan kysymys on 
monien lakien yhteisvaikutuksesta. Talousarviosta päättävät 
luottamushenkilöt ja viranhaltijat rikkovat kuitenkin PL 19 
ja 22 §:ssä julkiselle vallalle säädetyt velvoitteet, jos kunta ta-
lousarviosta päättäessään mitoittaa määrärahansa tietoisesti 
tiedossa olevaa tarvetta vähäisemmäksi. 

Eri säännösten vaikutusten kasautumisen ohella valtion 
ja kuntien taloudellisiin suhteisiin vaikuttavien yksittäisten 
lainsäädännöllisten tai talousarvioratkaisujen valtiosääntö-
oikeudellista arviointia vaikeuttaa myös kuntien keskenään 
erilainen talousasema. Mitä huonompi kunnan taloudellinen 
tilanne on, sitä enemmän sen pakollisia tehtäviä koskevan 
rahoitusosuuden kasvaminen kaventaa sen itsenäistä päätös-
valtaa taloudestaan. Kun perustuslain suojaama itsehallinto 
kattaa kaikki kunnat, lähtökohtana tulisi olla, että kunnallis-
taloudellisten vaikutusten valtiosääntöoikeudellinen arvioin-
ti kiinnitetään vaikeimmassa asemassa oleviin kuntiin.

Valtiosääntöoikeudellisia, kunnallista itsehallintoa 
koskevia ongelmia, joita kuntien pakollisia tehtäviä kos-
kevan rahoitusosuuden kasvu synnyttää, ei poista kuntien 
oikeudellinen mahdollisuus säädellä tulorahoitustaan 
kunnallisveroprosenttia korottamalla. Jos kunnan on 
välttämätöntä nostaa veroprosenttia voidakseen rahoittaa 
lakisääteiset tehtävänsä, kunnan ei voitane sanoa käyttävän 
itsehallinnollista päätösvaltaansa. Sekä tulorahoitusta että 
menojen suuntaamista koskeva päätöksenteko on tällaisessa 
tilanteessa valtiollisten ratkaisujen sitomaa.
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Rahoitusta koskevia näkökohtia

PL 81 § asettaa perusteet valtion verolle ja PL 121 § kun-
nallisille veroille. Molemmat säännökset edellyttävät sään-
nöksiä verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista 
sekä verovelvollisen oikeusturvasta. Perustuslakia koskevan 
hallituksen esityksen perustelujen mukaan säännös edellyt-
tää, että laista ilmenee yksiselitteisesti verovelvollisten piiri. 
Säännösten tulee olla myös siten tarkkoja, että viranomaisten 
harkinta veroa määrättäessä on sidottua harkintaa. Hallituk-
sen esityksen mukaan veron vakiintunut määritelmä on, että 
se on rahasuoritus, joka ei ole korvaus tai vastike julkisen 
vallan maksuvelvolliselle antamista eduista tai palveluista ja 
jolle on ominaista valtion menojen rahoittaminen.

Vastuu perusoikeuksien toteuttamisesta konkretisoi-
tuu merkittävältä osin niiden rahoituksessa. Tehtäviä tässä 
suhteessa on kunnilla ja valtiolla. Ansioon suhteutettujen 
etuuksien rahoitusvastuu on lähes kokonaan työnanta-
jilla ja palkansaajilla. Maksut ovat usein veronluonteisia. 
Perustuslakivaliokunnan mietinnön 25/1994 vp mukaan 
perusoikeussäännökset eivät itsessään voi määrittää sitä, 
miten kustannusten jako valtion ja kuntien välillä toteute-
taan. Toisaalta valtio ei voi vapautua toteuttamisvastuustaan 
siirtämällä tehtäviään kunnille. Rinnasteisesti vapautuminen 
ei voi tapahtua myöskään uskomalla tehtävä yksityiselle.

PL 81 §:n maksuja koskeva säännös valtion maksuista 
edellyttää maksullisuuden ja maksujen suuruuden yleisistä 
perusteista säädettäväksi lailla. Lailla tulee säätää siitä, millai-
sista virkatoimista, palveluista ja tavaroista maksuja voidaan 
periä ja milloin suoritteet ovat kokonaan maksuttomia. 
Maksujen suuruuden määräämistä koskevissa perusteissa 
voidaan edellyttää esimerkiksi omakustannusarvoa tai liike-
taloudellisten periaatteiden noudattamista. Säännös koskee 
valtion virastoja ja laitoksia sekä valtion liikelaitoksia.

Valtion veroja ja maksuja koskeva säännös koskee ylei-
sesti myös yksityisten laitosten lakisääteistä sosiaaliturvaa 
varten keräämiä maksuja. Näistä maksuista tärkeimmät ovat 
työnantajan ja työntekijäin eläkemaksu ja työttömyysvakuu-
tusmaksu. Työnantajat maksavat myös tapaturmavakuutus-
maksua. Nämä kaikki maksut ovat tavallisen lain varassa. 
Maksut on yleisesti todettu veroiksi lukuun ottamatta työ-

eläkkeiden maksuja. Veroja ovat myös Kansaneläkelaitokselle 
suoritetut työnantajan ja vakuutetun maksut.

Oman rajoituksensa maksujen asettamiselle aiheuttaa 
se, että maksut eivät saa olla tasoltaan sellaisia, että palvelujen 
käyttäminen tosiasiallisesti estyy. Julkisen vallan velvollisuus 
turvata riittävät palvelut sisältää myös tämän ulottuvuuden. 
Kannanotto siitä, että asiakasmaksut eivät suuruutensa 
takia saa siirtää palveluja niitä tarvitsemattomien tavoitta-
mattomiin perustuu perustuslakivaliokunnan lausuntoon 
39/1996 vp. Kaikissa tapauksissa valtion palvelusta perittävän 
korvauksen maksimin tulisi asettua palvelun tosiasialliseen 
hintaan. Esimerkiksi tiloja koskevien vuokrien, muiden 
kiinteistökustannusten tai yleiskulujen huomioiminen pal-
velun tuottamiskustannuksissa johtaa julkisissa palveluissa 
kuitenkin helposti siihen, että tosiasiallinen hinta voidaan 
määritellä huomattavan korkeaksi. 

Toisaalta yhteiskuntapoliittisesti voidaan perustella 
myös maksuttomuutta etenkin ehkäisevissä palveluissa. Ta-
samaksuja voidaan käyttää silloin, kun halutaan muodostaa 
mahdollisimman matala kynnys palvelun käytölle. Maksut 
tulisi suhteuttaa ansioon lähinnä silloin, kun palvelu on esi-
merkiksi tulon hankkimisen kannalta tarpeellinen tai kun se 
sisältää ylläpidon, huolenpidon ja hoivan palveluja. Maksuja 
ei ole tarkoituksenmukaista myöskään periä palveluista, joilla 
pyritään edistämään työllistymistä tai koulutusta tai joita 
muutoin on yhteiskuntapoliittisesti tarkoituksenmukaista 
edistää. Tuki voi toteutua esimerkiksi säätelemällä tai alenta-
malla kulttuuripalveluja koskevia maksuja tai koulutuksesta 
aiheutuvia kustannuksia. 

Sekä asiakasmaksuja että erilaisten kustannusten 
korvausten omavastuuosuuksia on säädelty maksu- ja kus-
tannuskatoilla. Kunnallisten maksujen ongelmaksi saattavat 
tällöin muodostua kunnallisesta itsehallinnosta johtuvat 
seikat. Maksukatosta, sen suuruudesta ja maksukaton piiriin 
kuuluvista palveluista tuleekin perustuslakivaliokunnan 
lausunnon 8/1999 vp mukaan säätää lailla. Kun tämäntapai-
sissa asioissa on lisäksi kysymys yleisesti yksilön oikeuksien 
perusteista, asettuu sama vaatimus niin valtion suoritteista 
perittävien maksujen mahdolliselle kattosäännökselle kuin 
valtion suorittamien kustannusten korvausten omavastuu-
osuuksien katolle sekä PL 80 §:n perusteella että PL 81 §:n 
maksujen lailla säätämisen perusteella.
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IHMISOIKEUSSOPIMUKSET

Ratifioimalla ihmisoikeussopimuksen valtio tulee kansainvä-
lisesti sitovaksi muodostuneen sopimuksen velvoittamaksi. 
Sopimusten valvontajärjestelmät vaihtelevat huomattavasti, 
mutta kehittyneimmät järjestelmät sisältävät yksilövalituk-
sen. Yleensä valvontajärjestelmät perustuvat sopimukseen 
sitoutuneiden valtioiden raportointiin. Muun muassa 
Euroopan sosiaalinen peruskirja (ESP) ja Taloudellisia, 
sivistyksellisiä ja sosiaalisia oikeuksia koskeva sopimus (TSS-
sopimus) nojautuvat tähän järjestelmään. Euroopan sosiaa-
liseen peruskirjaan on lisäksi kehitetty kansalaisjärjestöjen 
kanteluihin perustuva järjestelmä, jossa valvontamekanismi 
irtoaa valtiollisesta seurannasta. Järjestelyä voisi luonnehtia 
yksilövalituksen ja sopimusosapuolen raportoinnin väli-
muodoksi.

TSS-sopimus ja Euroopan sosiaalinen peruskirja asetta-
vat enemmänkin valtioille velvoitteita kuin antavat yksilölle 
oikeuksia. Velvoitteista seuraa usein epäsuorasti oikeuksia, 
mutta valittu säätämistapa johtaa siihen, että mahdolliset ra-
joitukset eivät näy sopimuksesta. Valtioilla on harkintavaltaa 
toteuttaessaan sopimusta, mikä johtaa valtion mahdollisuu-
teen rajoittaa ehdottomaltakin näyttävää velvoitetta. Tämä 
on ihmisoikeuksien kokonaisuuden kannalta välttämätöntä, 
koska oikeudet saattavat keskenään olla yksittäistapauksissa 
ristiriidassa ja lisäksi kansalliset traditiot johtavat niiden 
soveltamiseen eri tavoin.

TSS-sopimusten sanamuodossa valtioon kohdistuvat 
velvoitteet on ilmaistu sangen eri tavoin. TSS-sopimukses-
ta ilmenee mm. valtion sitoutuminen tunnustamisena, 
kunnioittamisena, varmistamisena ja vakuuttamisena. 
Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa valtiot useimmiten 
sitoutuvat toteuttamaan tiettyjä toimenpiteitä, joiden tavoite 
on kuvattu.

ESP 12 artiklassa sopimusvaltiot sitoutuvat muun 
muassa toteuttaakseen oikeuden sosiaaliturvaan tehokkaalla 
tavalla 1. luomaan sosiaaliturvajärjestelmän ja pitämään sitä 
yllä ja 2. pitämään sosiaaliturvajärjestelmänsä tyydyttävällä 
tasolla (vähintään Kansainvälisen työjärjestön sosiaalitur-
van vähimmäistasoa koskevan yleissopimuksen (nro 102) 
ratifioimisen edellyttämä taso) sekä 3. pyrkimään asteittain 
nostamaan sosiaaliturvajärjestelmänsä tasoa.

Asumiseen liittyviä oikeuksia on turvattu useissa ih-
misoikeusasiakirjoissa. Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyk-
sellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
11.1 artiklassa valtiot  tunnustavat oikeuden tyydyttävään 
elintasoon, mikä tarkoittaa myös asuntoa. YK:n taloudel-
listen, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitean 
kannanoton (4) mukaan oikeus sisältää asumisen turvan, 
joka on riippumaton asunnon hallintamuodosta. Lisäksi 
siihen sisältyy palvelujen, materiaalien ja infrastruktuurin 
saatavuutta, asunnon sijaintia, asuttavuutta, kohtuuhin-
taisuutta, asunnon saatavuutta ja kulttuurista sopivuutta 
koskevia vaatimuksia. 

Euroopan neuvoston uudistettu Euroopan sosiaalinen 
peruskirja sisältää säännöksiä vammaisten henkilöiden, 
perheiden ja ikääntyvien henkilöiden oikeudesta asumiseen. 
Sopimus turvaa oikeuden kohtuuhintaiseen asumiseen, 
velvollisuuden asunnottomuuden ehkäisyyn ja asteittaiseen 
poistamiseen. Peruskirjan 13 artiklan 1 momentti koskee 
oikeutta sosiaaliapuun kiireellisissä tilanteissa. Tämä säännös 
turvaa asumiseen liittyviä oikeuksia kiireellisissä tilanteissa. 
Myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräykset saatta-
vat turvata asumiseen liittyviä oikeuksia. Näitä ovat muun 
muassa 8.1 artiklassa turvattu oikeus nauttia yksityisyyden 
ja perhe-elämän kunnioitusta.
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Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa valtioiden sitou-
tumista on pidettävä varsin vahvana. Kun sopimusosapuoli 
sitoutuu toteuttamaan jotakin, voidaan sen velvollisuudeksi 
katsoa myös velvoitteiden täyttäminen. ESP 5 artiklassa 
osapuolet takaavan olevansa ryhtymättä tiettyihin toimen-
piteisiin ja sopimusosapuolten sitoutumisen edellyttäessä 
peruskirjan 11 ja 17 artiklan mukaisesti ryhtymistä, kysymys 
on tosiasiallisista toimenpiteistä, jotka edellyttävät muiden-
kin kuin valtion aktiivista toimintaa.

TSS-sopimuksen kannalta on olennaista, että 2 ar-
tiklan 1 kohdassa ”sopimusvaltiot sitoutuvat ryhtymään 
toimenpiteisiin käytettävissä olevien voimavarojen mukaan 
kaikin soveltuvin keinoin ja varsinkin lainsäädäntötoimen-
pitein tässä yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien 
toteuttamiseksi asteittain kokonaisuudessaan”. Näin ollen 
tunnustetut oikeudet kuuluvat niihin, joihin sopimusvaltio 
on sitoutunut. Sitoutumisessa on tosin eräitä rajoituksia, 
kuten ”käytettävissä olevat voimavarat”, mutta myös eräitä 
maksimaalisia menettelyjä, kuten ”kaikki soveltuvat keinot 
ja varsinkin lainsäädäntötoimenpiteet”. Sopimus voidaan 
toteuttaa asteittain, mutta tavoitteena on kuitenkin sen 
toteuttaminen kokonaisuudessaan.

Suomi on inkorporoinut TSS-sopimuksen kansalliseen 
lainsäädäntöön, tosin asetuksella. Kun kuitenkin kyseessä on 
kansainvälinen sopimus, ratifiointi itsessään sitoo Suomea. 
Asetuksen tasoinenkin sitoutuminen estää perustuslain 
säätämisjärjestyksessäkään poikkeamasta sopimuksesta. 
Tällainen poikkeaminen on aina valtion kansainvälisen 
velvoitteen rikkomus. Lapsen oikeuksien sopimuksen 4 
artikla määrää valtioiden velvollisuuksista samantapaisesti 
kuin TSS-sopimus.

TSS-sopimuksen 4 artiklan mukaan valtio voi rajoittaa 
sopimusvaltiossa tunnustettuja oikeuksia. Rajoitukset ovat 
mahdollisia vain laissa säädetyllä tavalla ja sopusoinnussa 
oikeuksien luonteen kanssa sekä yksinomaan tarkoituksin 
edistää yleistä hyvinvointia demokraattisessa yhteiskunnassa. 
TSS-sopimuksen 5 artikla sisältää myös valtion sitoumuksen, 
ettei se tulkitse sopimusta sellaisella tavalla, joka tekee sen 
tyhjäksi tai rajoittaa sitä enemmän kuin on sallittu. Sopimuk-
sen nojalla ei myöskään saa vaatia muissa sopimuksissa tun-
nustettuja tai valtion sisäisesti voimaan saatettuja oikeuksia 
rajoitettavan. Vastaavasti ESP 31 artikla kieltää muut kuin 
asianomaisissa kohdissa määritellyt rajoitukset ja supistukset 
lukuun ottamatta sellaisia rajoituksia ja supistuksia, jotka 
ovat laissa säädettyjä ja jotka ovat välttämättömiä demo-
kraattisessa yhteiskunnassa muiden yksilöiden oikeuksien ja 
vapauksien turvaamiseksi tai yleisen edun, kansallisen tur-
vallisuuden, kansan terveyden tai moraalin suojelemiseksi. 
Ihmisoikeussopimusten tulkinnassa on otettava huomioon, 
että niihin sisältyvä lailla säätämisen vaatimus on aineellinen, 
ei muodollinen. Näin ollen vaatimuksen voi täyttää muukin 
säännös kuin eduskuntalaki.

Rajoituksen täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden ydin 
on siinä, että rajoituksen keskeisen sisällön on ilmettävä 
itse laista. Tämä käsittää ainakin rajoituksen edellytykset ja 
rajoituksen laajuuteen vaikuttavat seikat. Tällä vaatimuksella 
voidaan katsoa olevan myös yhteys Euroopan ihmisoikeus-
sopimuksen tulkintakäytännössä Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuimessa luotuihin kriteereihin oikeuden rajoitusten 
sallimisesta laissa säädetyllä tavalla tai lain sallimana. Näitä 
samoja käsitteitä käytettiin myös Limburgin periaatteissa 
arvioitaessa TSS-sopimuksen tulkintaa.
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YHTEISÖOIKEUS

Unionin perusoikeudet

Koska unionilla ei ole ollut perustuslaintasoista perusoi-
keuksien luetteloa, on EY:n tuomioistuin tukeutunut perus-
oikeuksiin liittyvissä ratkaisuissaan jäsenvaltioiden yhteiseen 
valtiosääntöperinteeseen ja jäsenvaltioita velvoittaviin ihmis-
oikeussopimuksiin, erityisesti Euroopan neuvoston ihmis-
oikeussopimukseen. Tämä tuomioistuimen perusoikeuksia 
koskeva käytäntö sisällytettiin Maastrichtin sopimukseen. 
Maastrichtin sopimuksen F 2 artiklan, nykyisen SEU 6 
artiklan 2 kohdan mukaan unioni pitää arvossa yhteisön 
oikeuden yleisinä periaatteina perusoikeuksia sellaisina, kuin 
ne taataan Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja jäsenval-
tioiden yhteisessä valtiosääntöperinteessä. Säännöstä on 
kritisoitu sen vuoksi, että siinä ei viitata sosiaalisia oikeuksia 
turvaaviin ihmisoikeussopimuksiin. EY:n tuomioistuimen 
käytännön perusteella yhteisön oikeuden yleisiin periaattei-
siin sisältyy kuitenkin myös sosiaalisia oikeuksia. Unionin 
perusoikeuksia koskeva kehitys, jonka tuloksena syntyi EU:n 
perusoikeuskirja, liittyy EY:n tuomioistuimen ja kansallisten 
tuomioistuinten väliseen keskusteluun. Perusoikeuskirjan 
yhtenä tavoitteena oli selkeyttää ja vahvistaa perusoikeuksien 
suojaa unionissa. Siten pyrittiin poistamaan jäsenvaltioiden 
tarvetta säilyttää itsellään toimivalta arvioida, vastaako uni-
onin perusoikeuksille antama suoja niiden valtiosäännöissä 
turvattua suojan tasoa.

Perusoikeuskirja sisältää suhteellisen kattavan listan 
sosiaalisista perusoikeuksista. Perusoikeuskirjalla ei luotu 
uusia perusoikeuksia, vaan sen tarkoituksena oli tehdä 
näkyväksi EU:n kansalaisilleen turvaamat perusoikeudet; 
ne jotka löytyvät ihmisoikeussopimuksista ja yhteisestä 
valtiosääntöperinteestä. Näin perusoikeuskirja yhtäältä 
toimii eräänlaisena EU:n arvojen ja tavoitteiden luettelona 

ja toisaalta välineenä, jolla EU pyrkii pääsemään lähemmäs 
kansalaisiaan. Vaikka EU:n perusoikeuskirja ei itsessään ole 
oikeudellisesti velvoittava, sen sisältämät oikeudet velvoit-
tavat unionin elimiä ja jäsenvaltioita yhteisön oikeuden 
yleisinä periaatteina.

Perusoikeuskirja velvoittaa EU:n instituutioita, ensi-
sijaisesti Euroopan komissiota, neuvostoa, parlamenttia ja 
tuomioistuinta. Perusoikeuskirja ei luo EY:lle tai unionille 
uusia toimivaltuuksia eikä anna niille tehtäviä. Komission 
tulee ottaa perusoikeuskirja huomioon tehdessään päätöksiä 
lainsäädäntöä koskevista ehdotuksista ja valvoessaan jäsen-
valtioita niiden toimeenpannessa EU-oikeutta. Sen sisältä-
mien oikeuksien toteuttamisen tulisi suunnata myös kaikkea 
neuvoston, parlamentin ja tuomioistuimen päätöksentekoa. 
Perusoikeuskirja velvoittaa jäsenvaltioita silloin, kun ne pa-
nevat toimeen EY:n lainsäädäntöä. Käytännössä erityisesti 
hyvinvointioikeuksien alueella EY:n lainsäädäntö ulottuu 
jo kuitenkin miltei kaikkeen jäsenvaltioiden toimintaan. 
Esimerkiksi EY:n tuomioistuin on todennut, että terveys-
palvelut kuuluvat perustamissopimuksen soveltamisalaan. 
Se on myös todennut, että vaikka sosiaaliturvajärjestelmiä 
koskeva toimivalta paljolti edelleen kuuluu jäsenvaltioille, ne 
ovat velvollisia tätä toimivaltaa käyttäessään noudattamaan 
yhteisön oikeuden periaatteita. Perusoikeuksien kannalta 
tämä tarkoittaa sitä, että vain hyvin harvoin jäsenvaltio toimii 
sellaisilla oikeuden aloilla, joilla EU:n oikeusperiaatteet ja 
perusoikeudet voitaisiin sivuuttaa.

Vielä ei ole selvää, missä määrin sosiaaliset perusoi-
keudet voivat saada EU:ssa yksilön oikeuksia välittömästi 
turvaavan luonteen tai missä määrin niiden katsotaan 
velvoittavan unionia ja jäsenvaltioita ryhtymään aktiivisesti 
toimiin oikeuksien toteuttamiseksi. Sen vuoksi sosiaalisten 
perusoikeuksien voima ja tehokkuus liittyykin paljolti siihen, 
missä määrin ne voivat tulevaisuudessa toimia hyväksyttä-
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vinä perusteina rajoittaa tai poiketa perustamissopimuksen 
määräyksistä. Tulevaisuudessa perusoikeuksien vakiintuessa 
osaksi yhteisöoikeuden ydintä, on perusvapauksien rajoitta-
minen ja ehkä nykyistä pidemmällekin menevät rajoitukset 
mahdollisia, mikäli niiden oikeuttamisperuste voidaan 
palauttaa perusoikeuksiin.

Perusoikeuskirjan sosiaaliturvaa koskevan 34 artiklan 
mukaan unioni tunnustaa oikeuden sosiaaliturvaetuuksiin 
ja sosiaalipalveluihin. Säännös on erityisen merkittävä siltä 
osin kuin perusoikeuskirjalla on periaatevaikutusta. Kun 
unioni tunnustaa oikeuden sosiaaliturvaetuuksiin ja so-
siaalipalveluihin, asettuu tämä periaatteenakin merkittäväksi 
tekijäksi suhteessa unionin muuhun lainsäädäntöön ainakin 
säännösten tulkinnassa. Säännös edellyttää esimerkiksi, että 
yhteisöoikeutta, joka koskee vaikkapa pääoman, ihmisten, 
palvelujen ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta tai kilpailua 
ja kilpailurajoituksia, sovelletaan ottaen huomioon sosiaa-
liturvaetuudet ja sosiaalipalvelut. Tätä periaatevaikutusta 
heikentää se, että perusoikeuskirja on rajattu koskemaan 
vain yhteisön oikeutta ja sitä sovelletaan kansallisten lain-
säädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti.

Perusoikeuskirjan 34 artiklassa taataan suoja mm. ras-
kauden ja synnytyksen aikana ja sairauden, työtapaturman, 
hoidon tarpeen ja vanhuuden varalta sekä työpaikan mene-
tyksen yhteydessä yhteisön oikeuden sekä kansallisten lain-
säädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. Säännös muistuttaa 
toimeentuloturvaa koskevilta osin PL 19.2 §:ää. Raskauden 
ja synnytyksen aikainen sekä sairauden ja vanhuuden varalta 
myönnettävä turva vastaavat suhteellisen tarkasti Suomen 
perustuslakia. Työtapaturma ja hoidon tarve vastannevat 
työkyvyttömyyttä, joskin ne ovat suppeampia kuin suomalai-
nen ilmaus. Ainakin työtapaturman tuoma työkyvyttömyys 
on vähemmän kuin PL 19 §:n mukainen työkyvyttömyys, 
jonka syntyperustetta ei ole rajattu. Työttömyyden aikaista 
turvaa vastaa työpaikan menetyksen yhteydessä annettava 
suoja. Suoja on suppeampi kuin suomalainen suoja, kun 
työttömyydenaikaista turvaa ennen ensimmäistä työpaikkaa 
ei edellytetä annettavaksi.

Perusoikeuskirjan 34 artiklan 1 kohdassa unioni tun-
nustaa myös oikeuden sosiaalipalveluihin. Sosiaalipalveluja-
kin perusoikeuskirjan sanamuodon mukaan taataan nimen-
omaisesti edellisessä kappaleessa mainittujen olosuhteiden 
aikana ja yhteydessä. Myös palveluja koskevassa säännöksessä 

viitataan kansalliseen lainsäädäntöön ja käytäntöihin. Saman 
artiklan 2 kohdan mukaan oikeus sosiaaliturvaetuuksiin ja 
sosiaalisiin etuihin on jokaisella, jolla on asuinpaikka unio-
nissa ja joka liikkuu unionissa laillisesti.

Unioni tunnustaa oikeuden sosiaaliapuun ja asumis-
tukeen tai sosiaalisesti tuettuun asuntoon ihmisarvoisen 
elämän varmistamiseksi jokaiselle, jolla ei ole riittäviä 
varoja. Tämä tapahtuu yhteiskunnallisen syrjäytymisen ja 
köyhyyden torjumiseksi. Tässäkin säännöksessä oikeus tun-
nustetaan yhteisön oikeuden ja kansallisten lainsäädäntöjen 
ja käytäntöjen mukaisesti. Kun säännös koskee nimenomaan 
ihmisarvoisen elämän varmistamista, kynnyksen tulee olla 
varsin matala. Perusoikeuskirjan säännöksen muotoiluun 
ovat vaikuttaneet Euroopan sosiaalisen peruskirjan vas-
taavat säännökset. Euroopan unionissa laaditut kansalliset 
suunnitelmat köyhyyden ja syrjäytymisen torjumiseksi 
pyrkivät edistämään kohtuutasoista asumista ja paranta-
maan vaikeimmassa asemassa olevien väestöryhmien, kuten 
asunnottomien henkilöiden elinoloja.   

Sosiaaliturvan sisällöllisissä kysymyksissä perusoi-
keuskirja nostaa esille kolme ryhmää: lapset, vanhukset ja 
vammaiset. Asiakirjan 24 artiklan mukaan lapsella on oikeus 
hänen hyvinvoinnilleen välttämättömään suojeluun ja huo-
lenpitoon. Asiakirjan 25 artiklan mukaan unioni tunnustaa 
vanhusten oikeuden ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään 
ja 26 artiklan mukaan unioni tunnustaa vammaisten oi-
keuden päästä osalliseksi toimenpiteisiin, joilla edistetään 
heidän itsenäistä elämäänsä, yhteiskunnallista ja ammatillista 
sopeutumistaan sekä osallistumistaan yhteiskuntaelämään. 
Säännökset ovat ohjelmallisia, joskin niistä voidaan johtaa 
vaatimus näiden ryhmien tukemisesta rahaetuuksin ja 
palveluin.

Menettelyllisiä oikeuksia sisältyy perusoikeuskirjan 
useisiin artikloihin. Asiakirjan 20 artiklan mukaan kaikki 
ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. 21 artikla kieltää 
kaikenlaisen syrjinnän, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, 
ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, 
geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakau-
mukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen 
vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumi-
seen tai muuhun sellaiseen seikkaan. Perusoikeuskirjan 
23 artiklan 2 kohta sallii myös toteuttaa ja pitää voimassa 
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toimenpiteitä, jotka tarjoavat erityisetuja aliedustettuna 
olevalle sukupuolelle. Menettelyllisten määräysten ydintä 
edustaa perusoikeuskirjan 41 artiklassa säädelty oikeus 
hyvään hallintoon. Sen mukaan jokaisella on oikeus siihen, 
että unionin toimielimet ja laitokset käsittelevät hänen asian-
sa puolueettomasti, oikeudenmukaisesti ja kohtuullisessa 
ajassa. Perusoikeuskirjan 42 artikla säätää oikeudesta tutus-
tua asiakirjoihin ja perusoikeuskirjan 47 artikla edellyttää 
tehokkaiden oikeussuojakeinojen olemassaoloa.

Perusoikeuskirjan 52 artiklan mukaan perusoikeuskir-
jaan sisällytettyjä oikeuksia ja vapauksia voidaan rajoittaa 
ainoastaan lailla ja tällöinkin on noudatettava niiden olen-
naista sisältöä. Rajoitukset on tehtävä suhteellisuusperi-
aatetta noudattaen, ja niiden on oltava välttämättömiä ja 
vastattava tosiasiallisesti unionin tunnustamia yleisen edun 
mukaisia tavoitteita tai tarvetta suojella muiden henkilöiden 
oikeuksia ja vapauksia. Tässä suhteessa mahdollisuudet oi-
keuksien rajoittamiseen vastaavat varsin pitkälle niitä yleisiä 
rajoitusperiaatteita, joita ihmisoikeussopimuksissa ja myös 
Suomen perustuslaissa noudatetaan.

Sosiaalisia perusoikeuksia koskevien säännösten viit-
taukset kansalliseen lainsäädäntöön ja käytäntöihin voidaan 
tulkita usealla eri tavalla, eikä vakiintunutta tulkintakäytän-
töä tai -oppia ole vielä syntynyt. Lienee kuitenkin niin, että 
EU:n turvaamat sosiaaliset perusoikeudet saavat edelleenkin 
sisältönsä läheisessä vuorovaikutuksessa kansallisten perus-
tuslakien turvaamien sosiaalisten perusoikeuksien kanssa. 
Sosiaalisia perusoikeuksia tultaneen tulkitsemaan siten, 
että ne eivät perusta oikeutta, johon yksilö voisi välittömästi 
vedota. Pikemminkin ne ovat periaatteita, jotka otetaan 
huomioon lainsäädäntöä säädettäessä ja sovellettaessa.

Unionin perustamissopimukset ja 
kansallinen sosiaaliturva

Euroopan yhteisön perustamissopimus sisältää sosiaali-
turvan kannalta konkreettisia tavoitteita. Sopimuksen 2 
artiklassa mainitaan yhteisenä päämääränä mm. sosiaalisen 
suojelemisen korkea taso, miesten ja naisten välinen tasa-
arvo, elintason ja elämänlaadun nousu sekä taloudellinen 
ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja yhteisvastuullisuus jäsen-

valtioiden välillä. Tavoitteiden toteuttamista koskevassa 3 
artiklassa mainitaan mm. sosiaalipolitiikka, johon sisältyvät 
Euroopan sosiaalirahasto sekä taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lujittaminen. Sosiaaliturvan kannalta 
perustamissopimuksen syrjintäkiellot ovat tärkeitä. Sopi-
muksen 12 artiklan mukaan kaikki kansalaisuuteen perus-
tuva syrjintä on kiellettyä EY:n perustamissopimuksen so-
veltamisalalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimuksen 
erityismääräysten soveltamista. Nizzan sopimuksella lisätyssä 
artiklassa 13 perustettiin unionille toimivalta toteuttaa tar-
vittavat toimenpiteet sukupuoleen, rotuun, etniseen alkupe-
rään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 
tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
torjumiseksi. Miesten ja naisten samapalkkaisuusperiaate 
turvataan EY-sopimuksen 141 artiklassa. Tämä periaate on 
ollut perustana unionin tasa-arvopolitiikalle, joka on tasa-
arvoistanut myös sosiaaliturvajärjestelmiä.

Sosiaalinen suojelu ja sosiaaliturva tarkoittavat yhtei-
sön kielenkäytössä yleensä lähinnä työsuhteeseen liitettyjä 
etuuksia. Henkilöiden, palveluiden ja pääomien vapaata 
liikkuvuutta koskevassa EY-sopimuksen kolmannen osan 
III osastossa työntekijöiden vapaata liikkumista säädeltäes-
sä 42 artiklassa todetaan sosiaaliturvan alan toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen työntekijöiden vapaan liikkuvuuden 
toteuttamiseksi. Perussääntönä on eri maissa palveltujen 
aikojen yhteen laskeminen sekä etuuden määrää että oike-
utta etuuteen määriteltäessä ja etuuden maksaminen siitä 
riippumatta, missä valtiossa se on ansaittu.

Sosiaalipolitiikkaa käsittelee varsinaisesti EY-sopimuk-
sen kolmannen osan XI osasto ja osaston ensimmäinen luku. 
Senkin olennaisin osa on työpolitiikka, mutta myös sosiaa-
lisilla perusoikeuksilla ja sosiaalipolitiikalla suomalaisittain 
on osuutensa määräyksissä.

EY-sopimuksen 136 artikla vahvistaa unionisopimuksen 
johdannossa olevan sosiaalisten perusoikeuksien huomioon 
ottamisen ja viittaa Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan ja 
vuoden 1989 työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia kos-
kevaan peruskirjaan. Viimeksi mainittu on toiminnallisilta 
osiltaan otettu EY-sopimuksen osaksi. Tavoitteeksi maini-
taan peruskirjat huomioon ottaen mm. riittävä sosiaalinen 
suojeleminen (sosiaaliturva) sekä syrjäytymisen torjuminen. 
Sosiaalipoliittista merkitystä on myös tavoitteella saavuttaa 
korkea ja kestävä työllisyystaso. Tavoitteena ei ole sosiaa-
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listen järjestelmien yhdenmukaistaminen, vaikkakin 136 
artiklan 3 kohta toteaa, että tarkoitettu kehitys seuraa paitsi 
siitä yhteismarkkinoiden toiminnasta myös sopimuksessa 
määrätyistä menettelyistä sekä lakien, asetusten ja hallinnol-
listen määräysten lähentämisestä. Sanamuoto osoittaa, että 
kyse on jäsenvaltioiden vapaaehtoisesta, yhtenäistämiseen 
pyrkivästä toiminnasta, jonka pääasiallinen painopiste on 
harmonisointi, ei yhdenmukaistaminen.

EY-sopimuksen 137 artikla säätää edellä kuvattujen 
tavoitteiden toteuttamisesta. Yhteistoiminta-aloina mai-
nitaan mm. työmarkkinoilta syrjäytyneiden henkilöiden 
integroiminen sekä miesten ja naisten välinen tasa-arvo 
asioissa, jotka koskevat heidän mahdollisuuksiaan työ-
markkinoilla ja heidän kohteluaan työssä. Sukupuolten 
tasa-arvo rajoittuu työelämän tasa-arvoon; kohtelua työssä 
koskeva säännös ulottuu kuitenkin myös työstä johtuvan 
sosiaaliturvan tasa-arvon vaatimukseen. EY-sopimuksen 
137 artiklan 2 kohdan nojalla neuvosto voi antaa direktiivein 
säännöksiä vähimmäisvaatimuksista mm. edellä mainituissa 
seikoissa. Ne pannaan täytäntöön asteittain ottaen huo-
mioon jäsenvaltioiden edellytykset ja kunkin jäsenvaltion 
tekninen sääntely. Artiklassa on nimenomainen määräys, 
että vältetään sellaisia toimia, jotka vaikeuttavat pienten ja 
keskisuurten yritysten perustamista ja kehittämistä. Artiklan 
mukaan voidaan myös toteuttaa toimenpiteitä sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseksi aloitteilla, jotka koskevat lähinnä 
erilaisia informatiivisia ohjausmenettelyjä. EY-sopimuksen 
152 artikla sisältää terveyden suojelua ja kansanterveyttä 
koskevia määräyksiä. 

Perustamissopimuksen turvaamilla perusvapauksilla 
on merkitystä kansallisen toimivallan määrittäjinä, vaik-
ka yhteisön oikeus ei välittömästi vaikuta jäsenvaltioiden 
toimivaltaan säätää sosiaaliturvajärjestelmistään eikä 
sosiaaliturvajärjestelmiä ole yhteisön säännöksillä yhden-
mukaistettu. Niinpä kunkin jäsenvaltion lainsäädännössä 
voidaan vahvistaa muun muassa sosiaaliturvaetuuksien 
myöntämisedellytykset, etuuksien valikoima ja niiden taso. 
Jäsenvaltioiden on kuitenkin tätä toimivaltaa käyttäessään 
noudatettava yhteisön oikeutta, muun muassa perustamis-
sopimuksen perusvapauksia koskevia määräyksiä (C-157/99 
Smits ja Peerbooms; C-358/99 Müller-Fauré ja van Riet; C-
56/01 Inizan). Perusvapauksia koskevissa perussopimuksen 
määräyksissä kielletään jäsenvaltioita ottamasta käyttöön tai 

pitämästä voimassa sopimuksen perusvapauksien harjoitta-
miseen kohdistuvia perusteettomia rajoituksia sosiaali- ja 
terveydenhuollon alalla. Se, että tietty kansallinen toimen-
pide on johdetun oikeuden tietyn säännöksen mukainen, ei 
merkitse, ettei toimenpiteeseen voida soveltaa perustamis-
sopimuksen määräyksiä (C-158/96, Kohll).

Vaikka yhteisön oikeus ei vaikuta jäsenvaltioiden 
toimivaltaan säätää sosiaaliturvajärjestelmistään ja päät-
tää niiden toimintaan myönnettävistä varoista, velvoittaa 
perustamissopimuksessa turvattujen perusvapauksien 
toteuttaminen kuitenkin jäsenvaltiot mukauttamaan järjes-
telmiään. Esimerkiksi EY-sopimuksen 152 artiklan 5 kohdan 
mukaan yhteisön toiminnassa kansanterveyden alalla otetaan 
täysimääräisesti huomioon jäsenvaltioiden terveyspalvelujen 
ja sairaanhoidon järjestämiseen ja tarjoamiseen liittyvät vel-
vollisuudet. EY:n tuomioistuin on kuitenkin ratkaisussaan 
todennut, että tämä määräys ei sulje pois sitä, että jäsen-
valtioiden on muiden perustamissopimuksen määräysten 
tai perustamissopimuksen määräysten nojalla annettujen 
yhteisön toimien, kuten asetuksen N:o 1408/71, nojalla mu-
kautettava kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiään (C-372/04 
Watts). EY:n tuomioistuimen mukaan ei voida katsoa, että 
tämä loukkaisi jäsenvaltioiden yksinomaista toimivaltaa (C 
376/98, Saksa v. parlamentti ja neuvosto; C-385/99 Müller-
Fauré ja van Riet).

Esimerkiksi perustamissopimuksen palvelujen vapaata 
tarjoamista koskevat määräykset vaikuttavat kansallisen 
terveydenhoitojärjestelmän ja sairausvakuutusjärjestelmän 
sisältöön. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan vastiketta 
vastaan suoritettavat sairaanhoitopalvelut sekä sairaalassa et-
tä sen ulkopuolella kuuluvat palvelujen tarjoamisen vapautta 
koskevien määräysten soveltamisalaan (C 159/90, Society for 
the Protection of Unborn Children Ireland; C- 158/96 Kohll; 
C-368/98 Vanbraekel ym.; C-157/99 Smits ja Peerbooms; C-
385/99 Müller Fauré ja van Riet; C-56/01 Inizan). Palvelujen 
tarjoamisen vapaus sisältää palvelujen vastaanottajien, muun 
muassa sairaanhoitoa tarvitsevien henkilöiden, vapauden 
mennä toiseen jäsenvaltioon hankkiakseen siellä palveluja 
(yhdistetyt asiat 286/82 ja 26/83, Luisi ja Carbone). Jäsenval-
tioiden tämän oikeuden käyttämistä rajoittavat säännökset 
tai hallinnolliset menettelyt ovat perustamissopimuksen 
vastaisina kiellettyjä. Perustamissopimus siis estää kaikkien 
sellaisten kansallisten säännösten soveltamisen, joiden vuoksi 
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palvelujen tarjoaminen jäsenvaltioiden välillä olisi vaikeam-
paa kuin niiden tarjoaminen pelkästään jäsenvaltion sisällä 
(C- 381/93, komissio vastaan Ranska).

Henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevien perusta-
missopimuksen määräysten suora soveltaminen on puo-
lestaan rajoittanut jäsenvaltioiden mahdollisuuksia asettaa 

sosiaaliturvaetuuksien saamisen edellytykseksi maassa asu-
mista koskevia ehtoja (C-20/96 Snares; C-297/97 Partridge; 
C-160/96 Molenaar; C-286/03 Hosse). EU:n kansalaisuutta 
koskevat ratkaisut ovat merkinneet sitä, että jäsenvaltioiden 
on avattava sosiaalietuudet kaikkien EU:n kansalaisten saa-
taville (C-189/99 Grzelczyck; C-138/02 Collins).
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7

SOSIAALITURVAN JÄRJESTÄJÄN VELVOLLISUUDET 

Erityinen ja yleinen järjestämis-
velvollisuus

Kunnan velvollisuus palvelujen ja etuuksien järjestämiseen 
voi olla yleinen tai erityinen. Yleisen ja erityisen järjestämis-
velvollisuuden välinen ero on etuuksia koskevassa yksittäis-
tapauksellisessa päätöksenteossa ilmennyt kunnan talous-
arvioonsa ottamien määrärahojen merkityksessä. Kunnan 
on myönnettävä erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin 
kuuluva etuus laissa säädetyt edellytykset täyttävälle hakijalle 
siitä riippumatta, onko tähän käytettävissä talousarvioon 
otettua määrärahaa vai ei. Yleisen järjestämisvelvollisuuden 
piiriin kuuluvien etuuksien suhteen kunnalla on enemmän 
harkintavaltaa. Erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden 
vuonna 1997 tekemän ennakkopäätöksen jälkeen yleisen ja 
erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien etuuk-
sien ero on kuitenkin jossain määrin hämärtynyt (KHO 
1997:90). Tämä päätös on tulkittavissa niin, että jos kunta 
on talousarviossaan mitoittanut johonkin lakisääteisten 
tehtävien piiriin kuuluvaan palvelutoimintaan osoittamansa 
määrärahat kunnassa esiintyvää tarvetta selvästi alhaisem-
maksi, kunta ei voi yksittäistapauksessa vedota määrärahojen 
puutteeseen hakemuksen hylkäysperusteena. 

Kunnan järjestämisvelvollisuutta koskevia säännöksiä 
sisältyy sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yleislakeihin, so-
siaalihuoltolakiin ja kansanterveyslakiin, että erityislainsää-
däntöön. Kiireellinen hoito on katsottu kuuluvaksi kunnan 
erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin (HE 309/1993, 
PeVM 25/1994). Yleinen kiireelliseen hoitoon pääsyä kos-
keva säännös on kansanterveyslain 15b.1 §:ssä. Sen mukaan 
kiireelliseen hoitoon on päästävä välittömästi. Lain 14 § 1 
momentin 10 kohdan mukaan kunnan tulee ”järjestää kii-
reellinen avosairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen ham-

mashoito, potilaan asuinpaikasta riippumatta”. Kiireellisestä 
hoidosta on lisäksi säädetty erikoissairaanhoitolain 30.2 §:ssä 
ja potilaslain 4.2 §:ssä. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annetun lain 15.3 §:n mukaan ammattihenkilön tulee aina 
antaa kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle apua.

Myös sosiaalihuoltolain 15 §:ssä on erityistä järjestä-
misvelvollisuutta koskeva säännös, jonka mukaan kunnan 
on huolehdittava kiireellisissä tapauksissa tai olosuhteiden 
muutoin niin vaatiessa laitoshuollon ja muiden sosiaalipalve-
luiden järjestämisestä muullekin kunnassa olevalle henkilölle 
kuin kunnan asukkaalle. Sosiaalihuollon kiireelliseksi katsot-
tavat tilanteet ovat tulkinnanvaraisempia kuin kiireellinen 
hoito terveydenhuollossa. Säännöksen tulkinnassa miniminä 
voidaan pitää PL 19.1 §:n mukaisen ihmisarvoisen elämän 
edellytyksiä, jolloin kyse on asumisesta ja välttämättömästä 
toimeentulosta. Käytännössä säännöksen nojalla myön-
netään muun muassa toimeentulotukea matkakuluihin 
kotikuntaan matkustamiseksi. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kiireellisestä 
järjestämisvelvoitteesta on säädetty lähinnä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon yleislainsäädännössä. Kun yleislait ohjaavat 
erityislakien tulkintaa, sääntelyä voidaan pitää tässä suhteessa 
tarkoituksenmukaisena. Kuntien erityislainsäädännöllä 
säädettyä erityistä järjestämisvelvollisuutta on käsitelty 
palvelukohtaisesti luvussa 8.3. subjektiivisten oikeuksien 
yhteydessä. 

Yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat pal-
velut ovat ns. määrärahasidonnaisia palveluja, joihin mak-
setaan myös valtionosuutta. Niihin myönnettävät resurssit 
päätetään pitkälle kunnan tai kuntayhtymän talousarvio-
päätöksissä. Kunnan velvollisuus riittävien sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen järjestämiseen edellyttää, että kunta yleiseen 
kaikkia kuntalaisia koskevaan tarpeeseen varautumisen ohel-
la huomioi myös yksilölliset tarpeet. Potilaslain 3 §:n 1 mo-
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mentissa potilaan oikeus saada terveydentilansa edellyttämää 
terveyden- ja sairaanhoitoa on rajattu terveydenhuollolla 
kulloinkin käytettävissä oleviin voimavaroihin. Potilaslailla 
ei voida kuitenkaan supistaa perustuslailla turvattuja oikeuk-
sia, eikä säännös määrittele kunnan velvollisuutta palvelujen 
järjestämiseen, joka määräytyy erikoissairaanhoitolain ja 
kansanterveyslain nojalla. Vastaavaa sidonnaisuutta ei ole 
kirjattu sosiaalihuollon asiakaslakiin.

Kuntia koskeva sääntely on yleensä toteutettu niin sa-
notuilla puitelaeilla, joilla kunta velvoitetaan järjestämään 
lain tarkoittamat palvelut täsmentämättä kovinkaan tarkasti 
palvelujen sisältöä. Esimerkiksi erikoissairaanhoitolain 
(1062/1989) 3 §:n mukaan henkilön kotikunnan on huo-
lehdittava siitä, että henkilö saa lain 1 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun tarpeellisen erikoissairaanhoidon. Säännöksen 
mukaan erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen 
ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauden 
ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon, lääkinnälliseen pelastus-
toimintaan sekä lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia 
terveydenhuollon palveluja.

Kansanterveyslaissa perusterveydenhuoltoa koskeva 
kunnan velvollisuus on säädetty erikoissairaanhoitoa täsmäl-
lisemmin. Lain 14 §:ssä on yksilöity useita eri terveydenhuol-
lon toimintoja (terveysneuvonta, tarkastukset, sairaanhoito, 
mielenterveyspalvelut, sairaankuljetukset, hammashuolto, 
kouluterveydenhuolto, opiskelijaterveydenhuolto, työter-
veyshuolto, seulonta- ja joukkotarkastukset, kiireellinen 
avosairaanhoito), jotka kunnan tulee järjestää. Järjestämis-
velvollisuuden täsmällinen sisältö jää avoimeksi, lääketieteen 
ja hammaslääketieteen määrittelyjen ja niissä omaksuttujen 
käytäntöjen varaan. Samalla se elää ja käytännössä laajenee 
koko ajan lääketieteen kehityksen myötä.

Ei-kiireellisen hoidon tarve ja merkitys yksittäiselle 
potilaalle voi vaihdella merkittävästi. Joissakin tapauksissa 
sairauden tai vamman aiheuttama haitta voi olla vähäinen 
ja mahdollisesti lyhytkestoinen. Näissä tilanteissa mahdol-
liset hoitotoimenpiteet eivät estä työssä oloa tai eivät ole 
merkityksellisiä asianomaisen henkilön toimintakyvylle. 
Vastakohtana ovat merkittävää toiminnallista vajavuutta 
tai huomattavaa ja pitkäaikaista kipua aiheuttavat sairaudet. 
Ensin mainitussa tilanteessa myös henkilön oikeus hoitoon 
on heikko. Jälkimmäisen tapaisissa, vakavissa sairauksissa 

kunnan velvollisuus järjestää hoitoa luo samalla yksittäiselle 
potilaalle oikeuden saada tällaista hoitoa.

Kunnan järjestämisvelvollisuuden ja palvelujen riit-
tävyyden välistä suhdetta on käsitelty terveydenhuoltoa 
koskevana hallintoriita-asiana korkeimman hallinto-oikeu-
den eräissä ennakkopäätöksissä. Ratkaisussa KHO:2001:50 
(19.10.2001/2352) velvoitettiin kunta korvaamaan lapselle 
yksityisesti hankitusta hampaiden oikomishoidosta aiheu-
tuneet kustannukset. Tapauksessa on kyse kunnan julkis-
oikeudellisesta velvollisuudesta järjestää oikomishoito ja 
kunnan velvollisuudesta korvata hankittu hoito. Ratkaisua 
perustellaan muun muassa perusoikeutena turvattujen riit-
tävien terveyspalvelujen turvaamisvelvoitteella sekä kuntien 
velvollisuudella järjestää kansanterveyslain mukainen suun 
terveydenhoito. Siinä todetaan, ettei potilaslailla ole puututtu 
kunnan velvollisuuteen järjestää terveyden- ja sairaanhoi-
toa, vaan lain tarkoituksena on terveydenhuollon laadun 
kehittäminen. Ratkaisun mukaan riittäviksi katsottavia ter-
veyspalveluja ei useinkaan voida turvata asettamatta tervey-
denhuollon toimintoja etusijajärjestykseen. Etusijajärjestystä 
asetettaessa on otettava huomioon sekä syrjintäkielto että 
velvollisuus yksilöllisesti selvittää potilaan terveydentila ja 
hänen siitä johtuva riittävien terveyspalvelujen tarpeensa.

Ratkaisussa KHO:2002:43 (19.6.2002/1516) palautet-
tiin kunnalle uudelleen käsiteltäväksi asia, jossa kunta oli 
evännyt fysioterapiapalvelun saannin pelkästään tiettyyn 
ikäryhmään kuulumisen perusteella, vaikka henkilöllä oli 
sairautensa johdosta toimivaltaisen terveyskeskuslääkärin 
toteama fysioterapiapalvelun tarve. Kunta oli asettanut 
rajoituksia 18–64-vuotiaiden yksilöterapialle määrärahojen 
rajallisuuden perusteella. KHO:n mukaan kyse on kunnan 
julkisoikeudellisesta velvollisuudesta järjestää valittajalle lää-
kinnällinen kuntoutus. Perustelut vastaavat edellä esitettyä. 
Kunnan terveyskeskuksen johtavan lääkärin fysioterapiasta 
antamilla ja sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamilla 
ohjeilla ei voida asettaa potilasta ikänsä perusteella eri ase-
maan muihin nähden. 

Ennakkopäätöksessä KHO:2002:61 (8.10.2002/2393) 
kaupungin katsottiin voineen kieltäytyä lääkinnälliseen kun-
toutukseen kuuluvien apuvälinepalvelujen myöntämisestä. 
Myös tässä ratkaisussa tarkastellaan kunnan velvollisuutta 
riittävien terveyspalvelujen turvaamiseen, niihin liittyvää 
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priorisointikysymystä sekä kunnan velvollisuutta järjestää 
terveyden- ja sairaanhoitoa. Perustelut eivät tältä osin poik-
kea edellä esitetyistä, valittajalle myönteisistä, ratkaisuista. 
Ratkaisussa myös katsotaan, että pelkästään kunnan apu-
välinehuoltoa koskevien suosituksenluonteisten ohjeiden 
perusteella ei potilaalta voida evätä terveydentilan asian-
mukaiseen arviointiin perustuvia riittäviä terveyspalveluja. 
Kaupunki on kuitenkin voinut hylätä hakemuksen ja asettaa 
apuvälinepalvelut etusijajärjestykseen voidakseen mitoitet-
tujen määrärahojen puitteissa varmistaa vaikeavammaisten 
apuvälinepalvelut sekä sen, etteivät kustannukset muodostu 
yhdelle henkilölle kohtuuttomiksi. Apuvälinepalveluille 
asetetuille ikäkriteereille oli myös esitetty hyväksyttävä syy, 
minkä lisäksi kaupunki oli osoittanut ottaneensa riittävässä 
määrin huomioon hakijan yksilöllisen tarpeen. Kaupunki ei 
myöskään ollut laiminlyönyt sille lainsäädännössä asetettua 
velvoitetta järjestää lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline-
palveluja. Kaupungin mitoittamien määrärahojen puitteissa 
se oli voinut asettaa muut apuvälinetarpeet valittajan tar-
peiden edelle.

Myös eduskunnan oikeusasiamies on hammashoidon 
järjestämisestä antamissaan ratkaisuissaan korostanut sitä, 
että kunnan tulee varata talousarvioonsa riittävät määrärahat 
lakisääteisten terveyspalvelujen järjestämiseksi. EOA toteaa 
29.9.2004 antamassaan päätöksessä 1529/4/04 muun muassa, 
että perustuslain lakisääteisten terveyspalvelujen turvaamis-
velvoite tulee ottaa huomioon kunnissa talousarviopäätöksiä 
tehtäessä ja lakeja sovellettaessa.

Perustuslain säännös riittävistä palveluista koskee myös 
sosiaalihuoltoa. Palvelujen riittävyydestä ei ole kuitenkaan 
keskusteltu terveydenhuollon palveluja vastaavassa määrin, 
vaikka esimerkiksi vammaispalveluista on annettu suuri 
määrä KHO:n ratkaisuja (91 vammaispalvelulain tulkintaa 
koskevaa ratkaisua vuodesta 1988). Osa vammaispalvelulain 
määrittelemistä palveluista ja etuuksista kuuluu kunnan 
erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin, osa on kunnan 
harkinnassa olevia yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin 
kuuluvia palveluja ja etuuksia. Riippumatta siitä, kuuluvatko 
tavallisella lailla määritellyt etuudet ja palvelut erityisen vai 
yleisen järjestämisvelvollisuuden alaan, niitä täytäntöön 
pantaessa tulee sovellettavaksi PL 19.3 §:n säännös riittävistä 
sosiaali- ja terveyspalveluista. Suuri osa KHO:n ratkaisuista 

koskee kunnan erityistä järjestämisvelvollisuutta ja sitä 
vastaavaa asiakkaan subjektiivista oikeutta.

Monet päätöksistä käsittelevät erityisen ja yleisen 
järjestämisvelvollisuuden piirissä olevien palvelujen välis-
tä suhdetta ja sitä kautta palvelujen riittävyyttä. Korkein 
hallinto-oikeus on mm. katsonut, ettei vaikeavammaiselle 
myönnettyjen kuljetuspalvelumatkojen asetuksen mukaista 
vähimmäismäärää voitu vähentää sillä perusteella, että vai-
keavammainen ilmoitti joskus käyttävänsä joukkoliikenteen 
matalalattiabussia (KHO:2006:19). Koska vaikeavammaiselle 
oli järjestetty palveluasuminen kotona henkilökohtaisen 
avustajan turvin, mikä on palveluasumiseen liittyvänä 
maksuton erityispalvelu, kunnan oli huolehdittava myös 
avustajan palkanmaksuun liittyvistä toimenpiteistä vammai-
sen henkilön ollessa siihen kykenemätön (KHO:2006:15). 
Vammaispalvelulaki on toissijainen. Ratkaisussa KHO 
16.12.2005/3369 ottaa kantaa siihen, voiko (lauta)kunta 
syrjäyttää henkilön oikeuden saada vammaispalvelulain mu-
kaisia vaikeavammaisen palveluasumiseen liittyviä palveluja 
järjestämällä hänelle palveluja sosiaalihuoltolain perusteella 
maksullisina palveluina. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että 
henkilön ollessa vaikeavammainen vammaispalvelulain 4 §:n 
1 momentin säännös lain toissijaisuudesta väistyy.

Palvelun vapaaehtoinen järjestäminen

Lakisääteisten tehtäviensä lisäksi kunnat voivat järjestää pal-
veluja ja myöntää etuuksia PL 121 §:ssä säädetyn kunnallisen 
itsehallinnon ja kuntalain asettamissa rajoissa. Kuntien itsel-
leen ottamat tehtävät ovat vapaaehtoisia ja kuuluvat kunnan 
yleiseen toimialaan. Kuntien yleinen toimiala muotoutuu 
kuntalain 2 §:n yleislausekkeen pohjalta. Vapaaehtoiset 
palvelut tai etuudet voivat olla kokonaan sääntelyn ulko-
puolella, ne voivat perustua yleiseen lakiviittaukseen taikka 
erityislakiin, joka tulee sovellettavaksi siinä tapauksessa, 
että kunta päättää järjestää laissa säädettyä toimintaa. Raja 
yleisen järjestämisvelvollisuuden piirissä olevien riittävien 
sosiaali- ja terveyspalvelujen ja vapaaehtoisten palvelujen 
välillä on häilyvä. Molempia kunnat järjestävät toimintaan 
varaamiensa määrärahojen mukaisesti. Silloin, kun toimin-
nasta ei ole säädöksiä tai se perustuu pelkkään viittaukseen, 
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siihen ei kuitenkaan makseta valtionosuutta. Vapaaehtoisten 
palvelujen rajoituksena on kunnan toimiala. 

Sosiaalihuoltolain 17.4 §:n mukaan kunta voi laissa 
määriteltyjen palvelujen ja siinä viitattuun erityislainsää-
däntöön kuuluvien palvelujen lisäksi järjestää muitakin 
tarpeellisia sosiaalipalveluita. Muina palveluina kunnat ovat 
järjestäneet esimerkiksi sosiaalista kuntoutusta, sosiaalilomia 
sekä riita-asioiden ja vähäisten rikosten sovittelua. Vapaaeh-
toisena alkanut sovittelutoiminta vakiinnutettiin 1.1.2006 
voimaan tulleella lailla (1015/2005). Kunta voi sitoutua 
palvelun tuottamiseen lääninhallituksen kanssa tekemänsä 
toimeksiantosopimuksen perusteella. Myös sosiaalisen 
luototuksen järjestäminen, ehkäisevän toimeentulotuen 
myöntäminen ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen 
kuntalisä ovat kunnan vapaaehtoisia tehtäviä, joista kuiten-
kin on myös säännökset asianomaisessa erityislaissa. Samoin 
raittiustyölain nojalla tapahtuva kunnallinen toiminta kuu-
luu kunnan toteuttamiin vapaaehtoisiin tehtäviin. Tervey-
denhuollossa kunnat ovat kansanterveyslaissa ja -asetuksessa 
määriteltyjen seulontojen lisäksi järjestäneet esimerkiksi 
syöpäsairauksiin liittyviä vapaaehtoisia seulontoja. Yleistä 
viittaussäännöstä mahdollisista muista terveydenhuollon 
palveluista ei kansanterveyslaissa ole. 

Kokonaan sääntelyn ulkopuolella toteutettavia vapaa-
ehtoisia tehtäviä toteuttaessaan kuntien on toimialarajoi-
tusten lisäksi otettava huomioon yhdenvertaisuusperiaate 
sekä muut perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä hyvää 
hallintoa turvaavat säännökset. Toiminnot on toteutettava 
ottaen huomioon PL 6.2 §, jonka mukaan ketään ei saa ilman 
hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan.

Palvelutarpeen normitukset ja 
aikataulutukset

Kunnallisen terveydenhuollon palveluihin pääsyä koske-
vista ajoista on säädetty kattavasti kansanterveyslailla, eri-
koissairaanhoitolailla ja erityisesti lapsia ja nuoria koskien 
mielenterveyslailla. Terveyskeskuksen tulee järjestää toimin-
tansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana 
välittömästi yhteyden terveyskeskukseen. Terveydenhuol-

lon ammattilaisen hoidon tarvetta koskevaan ensiarvioon 
pääsy turvataan kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta, 
jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton 
aikana. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa 
erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloi-
tettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta 
toimintayksikköön.

Välittömästi järjestettävää kiireellistä hoitoa lukuun 
ottamatta pääsy hoitoon tulee järjestää kohtuullisessa ajas-
sa, kuitenkin viimeistään kolmessa kuukaudessa siitä, kun 
hoidon tarve on arvioitu. Potilaalla ei kuitenkaan synny 
subjektiivista oikeutta hoitoon eikä myöskään oikeutta saada 
mitä tahansa haluamaansa hoitoa. Kyse on siitä, miten ja 
missä ajassa ei-kiireellisen hoidon tarvearviointi on tehtävä 
ja hoito järjestettävä. Enimmäisajat voidaan ylittää suun 
terveydenhuollossa sekä perusterveydenhuollon yhteydessä 
toteutettavassa erikoissairaanhoidossa enintään kolmella 
kuukaudella. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen 
tarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi katsottu hoito 
on pääsääntöisesti järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa. 
Potilaalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta. Tarvit-
taessa on laadittava potilaan tutkimusta, hoitoa, lääkinnäl-
listä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma, 
josta ilmenee hoidon järjestäminen ja toteuttamisaikataulu. 
Erikoissairaanhoidossa on kiireellinen hoito annettava vä-
littömästi. Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen 
viikon kuluessa lähetteen saapumisesta ja hoito on aloitettava 
viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen 
toteamisesta. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut on 
aloitettava kolmessa kuukaudessa.

Sosiaalihuoltolain 40 a §:n mukaan sosiaalipalvelujen 
tarve on kiireellisissä tapauksissa arvioitava viipymättä. 
Muissa kuin kiireellisissä tapauksissa kunta on velvollinen 
järjestämään 80 vuotta täyttäneille taikka kansaneläkelain 
30 a §:n mukaista erityishoitotukea saaville henkilöille pää-
syn palvelutarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä 
arkipäivänä. Aika lasketaan siitä, kun arvioon oikeutettu 
taikka hänen laillinen edustajansa tai omaisensa taikka 
muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaa-
lipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen 
saamiseksi. Tällä ei luoda subjektiivista oikeutta palvelujen 
saamiseen.
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Yksityiset toimijat sosiaaliturvan 
tuottajana

Lähes koko ansioon suhteutettu toimeentuloturva on mui-
den kuin viranomaisten toimeenpanemaa. Muiden kuin vi-
ranomaisten toimeenpanemia ovat työeläkkeet (pois lukien 
valtion eläkkeet), ansioon suhteutettu työttömyysturva ja 
siihen liitetyt etuudet sekä tapaturmavakuutus. Sekä toimi-
joiden asema että toiminnan sisältö on kuitenkin julkisen 
vallan vastuulla olevia toimintoja vastaavasti säänneltyä. 

Kunnille säädetty palvelujen järjestämisvastuu voidaan 
toteuttaa yksityisten palvelujen tuottajien kanssa tehtävillä 
sopimuksilla, asiakkaalle annettavan palvelusetelin avulla tai 
erilaisia tuottamistapoja yhdistelemällä. Suoranaisesti yksi-
tyisten järjestämisvastuulle ei sosiaali- tai terveyspalveluja ole 
lailla siirretty. Sosiaalipalvelujen ostoon yksityisiltä tuottajilta 
kunnat käyttävät noin 12 prosenttia sosiaalimenoistaan. Ter-
veyspalvelujen yksityinen osuus on monipuolisempi. Kunnat 
ostavat – suhteellisen vähäisesti – terveyspalveluja yksityisiltä 
tuottajilta, mutta yksityisiä palveluja rahoitetaan samanai-
kaisesti sekä yksittäisten henkilöiden sairausvakuutuskor-
vauksilla että työnantajien saamilla sairausvakuutuksen 
työterveyshuollon korvauksilla. Yksityisen palvelutuotannon 
osuus sosiaali- ja terveyspalveluissa oli vuonna 2002 koko-
naiskustannusten perusteella 23 prosenttia (sosiaalihuolto 
24, terveydenhuolto 22 prosenttia). Yksityisten henkilöiden 
ja työnantajien suoraan hankkimiin terveyspalveluihin ei PL 
124 §:ää sovelleta.

Yksityisten palvelujen käyttö kunnassa tarkoittaa, että 
palvelut tulee kilpailuttaa. Kilpailuttaminen on pakollista 
julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) nojalla. 
Ns. tilaaja–tuottaja-mallissa jokin kunnan organisaatioista 
toimii palvelun järjestäjän ja ostajan asemassa. Kilpai-
luun osallistuvat yleensä kuntaorganisaation ulkopuoliset 
palveluyksiköt, mutta periaatteessa myös kunnan omat 
palveluyksiköt voivat osallistua kilpailuun. Tilaajayksikkö 
määrittelee palvelutarpeen, järjestää avoimen tai rajoitetun 
tarjouskilpailun ja tilaa palvelun siltä palvelun tuottajalta, 
jonka tarjous on halvin tai kokonaistaloudellisesti edullisin. 

Tarjouspyyntö tulee laatia siten, että siitä ilmenevät selkeästi 
palveluiden järjestämisen lähtökohdat ja palveluntuottajan 
valintaperusteet. Pyynnössä tulee määritellä vaadittava 
palvelutaso sekä laatukriteerit ja muut yksilöidyt kriteerit. 
Tarjouksen saatuaan kunnan tai kuntayhtymän tulee tehdä 
asianmukainen tarjousvertailu ja annettuja valintaperusteita 
vastaava hankintapäätös.

Tilaajan ja tuottajan oikeudet ja velvollisuudet kirjataan 
osapuolten väliseen sopimukseen. Sopimusta tehdessään 
kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että 
hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään 
vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Palvelun tuottajan ja 
kunnan välinen sopimus on hallintosopimus. Hallintolain 
3.2 §:n mukaan sopimusta tehtäessä on myös riittävällä 
tavalla turvattava niiden henkilöiden oikeudet, joita asia 
koskee, samoin kuin heidän mahdollisuutensa vaikuttaa 
sopimuksen sisältöön.

Suoraan palvelun tuottajan kanssa tehtävien ostoso-
pimusten lisäksi kunta voi järjestää sille lainsäädännössä 
määritellyt tehtävät antamalla palvelun käyttäjälle palvelu-
setelin. Palvelusetelijärjestelmä tarkoittaa tietylle henkilölle 
tai kotitaloudelle myönnettyä määrätyn palvelun ostoon 
oikeuttavaa määräsummaista etuutta, jonka setelin saaja 
voi käyttää palvelun maksamiseen. Mikäli palvelu on setelin 
hintaa korkeampi, asiakkaalle ei korvata setelin arvon ylittä-
vää osuutta. Asiakas voi joutua myös maksamaan palvelusta 
tietyn omavastuuosuuden. Asiakas voi kieltäytyä hänelle 
tarjotusta setelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet muilla 
tavoin järjestettävien palvelujen piiriin. 

Pääsääntöisesti henkilö voi tällöin itse valita, keneltä 
palvelun setelillä ostaa. Tätä on kuitenkin rajoitettu sosi-
aalihuollon palvelujen osalta. Kunta hyväksyy sosiaalihuol-
tolain perusteella ne sosiaalihuollon palvelujen tuottajat, 
joiden palvelujen ostamiseen kunnan antamaa palveluseteliä 
voidaan käyttää. Hyväksytyksi tulemisen edellytyksenä 
on, että tuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin. 
Setelin käyttämisestä kotipalvelun hankkimiseen on yksi-
tyiskohtaiset määräykset, joissa säännellään mm. setelin 
vähimmäisarvosta sekä sen myöntämisessä hyväksyttävistä 
tulorajoista ja tuloista.
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8

SOSIAALITURVAN SAAJAN
VELVOLLISUUDET JA OIKEUDET

Yksilön oma vastuu ja oikeuksien 
määräytyminen

Yksilön ja perheen vastuu

Yksilön ja julkisen vallan vastuun jakautumisen perusteet 
ovat perustuslaissa. PL 19.1 §:n mukainen jokaisen oikeus 
välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon lähtee 
siitä, ettei henkilö kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän 
edellyttämää turvaa. Henkilön oma vastuu on ensisijaista. 
Säännöksen tulkinta ei kuitenkaan ole, että kykyä arvioi-
taisiin objektiivisesti siten, että jos ulkopuolisen arvion 
mukaan yksilö on kykenevä itsensä elättämään, säännöstä ei 
sovellettaisi. PL 19.2 §:n työttömyyttä, sairautta, työkyvyttö-
myyttä, vanhuutta, lapsen syntymää ja huoltajan menetystä 
koskevissa riskeissä yksilön ei oleteta ottavan vastuuta pe-
rustoimeentulosta. Riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut eivät 
PL 19.3 §:n mukaan ole sidottuja siihen, kykenisikö henkilö 
hankkimaan tarvitsemansa palvelut.

Tavallisena lakina annetuista sosiaalihuollon säädöksis-
tä mm. toimeentulotukilain 2.2 § lähtee siitä, että jokaisella 
on velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja 
omasta elatuksestaan sekä, siinä laajuudessa kuin avioliit-
tolaissa, laissa lapsen elatuksesta annetussa laissa ja muussa 
laissa säädetään, puolisonsa sekä alaikäisten lastensa ja 
ottolastensa elatuksesta.

Avioliittolain mukaan pääsääntö on, että kummankin 
puolison tulee kykynsä mukaan ottaa osaa perheen yhteiseen 
talouteen ja puolisoiden elatukseen. Puolisoiden elatus käsit-
tää puolisoiden yhteisten sekä kummankin henkilökohtais-

ten tarpeiden tyydyttämisen. Kumpikin puoliso vastaa yksin 
sekä ennen avioliittoa että sen aikana tekemistään veloista. 
Perheen elatusta varten otetusta velasta vastaavat puolisot 
yhteisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita toisen puolison ot-
tamaa rahalainaa, vaan vastuuta esimerkiksi toisen nimissä 
olevaan vuokra-, sähkö-, vesi- tms. sopimukseen perustuvista 
asumiseen liittyvistä kuluista tai tilille ostetusta ruoasta. 
Avoliitossa olevilla ei ole vastuuta toistensa elatuksesta. 
Toimeentuloturvan lainsäädännössä avoliitto kuitenkin 
useimmiten rinnastetaan avioliittoon siten, että puolison 
tulot otetaan huomioon etuudesta päätettäessä.

Lapsen oikeus riittävään elatukseen käsittää lapsen 
kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden 
tyydyttämisen, hänen tarvitsemansa hoidon ja koulutuksen 
sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Vanhemmat vastaavat 
lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä 
arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja 
mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä ole-
vien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatus-
vastuunsa. Vanhempien elatusvastuun laajuutta arvioitaessa 
otetaan huomioon myös lapsen kyky ja mahdollisuudet itse 
vastata elatuksestaan sekä seikat, joiden johdosta vanhem-
mille ei aiheudu lapsen elatuksesta kustannuksia tai ne 
ovat vähäiset. Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan 
päättyy hänen täyttäessään 18 vuotta. Mikäli se harkitaan 
kohtuulliseksi, vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta 
aiheutuvista kustannuksista myös hänen täytettyään 18 vuot-
ta. Tällöin otetaan erityisesti huomioon lapsen taipumukset, 
koulutuksen kestoaika, siitä aiheutuvien kustannusten määrä 
sekä lapsen mahdollisuudet koulutuksen päätyttyä itse vas-
tata koulutuksestaan aiheutuneista kustannuksista.
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Etuuksien ja palvelujen yksilökohtaisuus

Sosiaaliset etuudet ja palvelut ovat pääsääntöisesti yksilö-
kohtaisia. Yksilökohtaisuudella tarkoitetaan myöntämis-
perusteiden, ”mitoituksen”, vireillepanon, päätöksen ja sen 
täytäntöönpanon yksilökohtaisuutta. Myöntämisperustei-
den yksilökohtaisuus tarkoittaa, että etuuden saamiseen ja 
suuruuteen vaikuttavat vain henkilön omat tulot ja varat tai 
hänen maksamansa maksut jne. Yksilökohtainen mitoitus 
tarkoittaa, että etuuden tarkoituksena on tyydyttää vain 
siihen oikeutetun henkilön tarpeet. Päätöksen ja sen täytän-
töönpanon yksilökohtaisuudella puolestaan tarkoitetaan sitä, 
että toinen henkilö ei voi panna etuutta koskevaa hakemusta 
vireille muutoin kuin etuuteen oikeutetun henkilön val-
tuuttamana. Täytäntöönpanon yksilökohtaisuus tarkoittaa, 
että päätös on osoitettava etuuteen oikeutetulle henkilölle 
ja etuus on myös annettava hänelle. Sitä ei voida suorittaa 
myöskään toiselle saman perheen jäsenelle tai puolisolle. 
Tästä on poikkeuksia eräissä sosiaalipalveluissa. 

Yksilökohtaisia sosiaalietuuksia ovat tasakorvausperi-
aatetta ja ansioperiaatetta noudattavat etuudet, kuten van-
huuseläkkeet. Sen sijaan tarveperusteisissa etuuksissa, kuten 
työmarkkinatuessa, yleisessä asumistuessa ja toimeentulo-
tuessa, otetaan yleensä huomioon puolison tulot. Mitoitus 
liittyy siihen, että yksittäisen etuuden tarkoitus on yleensä 
turvata toimeentulo vain yhden sosiaalisen riskin varalta 
(lapsilisä, elatustuki), eikä esimerkiksi edun saajan mahdol-
lisia elatustehtäviä tarvitse huomioida (poikkeus lapsikoro-
tukset työttömyysetuuksissa). Puoliso voi puolestaan saada 
samanaikaisesti jotakin muuta etuutta samoin yksilöllisesti. 
Hakemuksen vireillepano vaatii asianosaissuhdetta. Asian-
osainen on henkilö, jonka etuutta, oikeutta tai velvollisuutta 
asia koskee. Puhevaltaa voi asianosaisen puolesta käyttää 
huoltaja, holhooja tai asiamies, jolle asianosainen on antanut 
valtakirjan. Poikkeus vireillepanon yksilökohtaisuudesta on 
yleinen asumistuki, joka myönnetään ruokakunnalle. Koska 
toimeentulotukea myönnetään hakijalle käytettäväksi myös 
hänen perheensä elatukseen, henkilöllä saattaa olla oikeus 
hakea tukea perheenjäsenensä puolesta.

Täytäntöönpanon yksilökohtaisuutta koskevia poik-
keuksia ovat alaikäisen tarpeisiin maksettavat etuudet, 
jotka suoritetaan huoltajalle. Poikkeuksia voi sisältyä myös 
asiamiehen toimintaa koskeviin hallintomenettelyihin. Asu-

mistukipäätös tehdään ruokakunnan edustajan nimiin. Asu-
mistuen säännöksiin verrattuna toimeentulotukea koskevat 
säännökset ovat tuen maksamisen suhteen epäselvät. Avoi-
meksi jää, kuka perheenjäsenistä on oikeutettu käyttämään 
puhevaltaa toisten puolesta ja milloin esimerkiksi täysival-
taisen puolison tai lapsen edustaminen on mahdollista. 

Yksilökohtaisuutta arvioitaessa on aina otettava huo-
mioon myös etuuden laatu ja tarkoitus. Kun esimerkiksi 
asumistukilaki tukee asumisen järjestämistä, ei olisi tarkoi-
tuksenmukaista tai järkevää arvioida asumisen tukemista 
jokaisen samassa asunnossa asuvan perheenjäsenen suhteen 
erikseen. Koska toimeentulotuki on viimesijainen etuus, 
jokaista perheen jäsentä arvioidaan yksilöllisesti ja erikseen 
otetaan huomioon mm. lasten tulot. Arvioinnin tulee kui-
tenkin johtaa yhteen yhtenäiseen ratkaisuun, jolla ratkaistaan 
perheen kaikkien jäsenten toimeentulo.

Kysymys vastuunjaosta yksilön ja julkisen vallan välillä 
koskee etuuksien lisäksi huolenpitoa, jota yleensä turvataan 
palveluilla. Koska päivähoidosta ja esikoulusta on säädetty 
subjektiivisena oikeutena, osa huolenpitovastuusta on 
säädetty kunnan tehtäväksi. Kunnan vastuu huolenpidosta 
kattaa tällöin laissa määriteltyä oikeutta palveluun vastaavan 
ajan. Huostaanottotilanteissa vanhempien vastuu huolen-
pidosta on siirretty sosiaalilautakunnalle. Myös tahdosta 
riippumattomassa hoidossa: päihdehuollossa, mielenter-
veyshuollossa ja kehitysvammahuollossa, huolenpitovastuu 
siirtyy sitä koskevan päätöksen tekevälle viranomaiselle 
samalla, kun henkilön oma vastuu väistyy. Eräänlainen jul-
kisen vallan ja yksilön rinnakkainen huolenpitovastuu liittyy 
vammaispalveluihin. Vaikka vaikeavammaisten palveluista 
osa on säädetty subjektiivisiksi oikeuksiksi, ne eivät kata kaik-
kia elämänalueita, vaan osalla alueista huolenpitovastuu jää 
kokonaisuudessaan henkilölle itselleen. Rinnakkainen huo-
lenpitovastuu koskee myös lastensuojelun jälkihoitoaikaa 
(18–21 v.). Huolenpitovastuu jakautuu henkilön itsensä ja 
julkisen vallan välillä, vanhemmilla sitä ei enää täysi-ikäiseksi 
tulon jälkeen ole. Kehitysvammaisten subjektiivinen oikeus 
kehitysvammahuoltoon jatkuu koko elämän ajan. Kehitys-
vammaisen velvollisuus vastata omasta huolenpidostaan 
riippuu hänen kyvystään huolehtia itsestään. 

Julkisen vallan huolenpitovelvoite alkaa silloin, kun 
PL 19.1 §:n edellytykset täyttyvät. Lukuun ottamatta lai-
toshoitoa ja huostaanoton vaikutuksia vanhempien huo-



4�

Tällä lailla sosiaaliturvaa

Stakes 2006

lenpitovelvollisuuteen, julkisen vallan huolenpitovelvoite 
on osittaista ja sidoksissa palvelun tarpeeseen. Vanhastaan 
laitoshoidon on katsottu käsittävän kaiken henkilön tarvit-
seman huolenpidon. Käytännössä tämä toteutuu lähinnä 
fyysisistä tarpeista huolehtimisena samalla, kun henkilön 
itsemääräämisoikeutta on katsottu voitavan rajoittaa jopa 
perusoikeuksia koskevilta osin. 

Eräissä sosiaalipalveluissa yksilön tilanteen paranta-
minen voi edellyttää myös hänen omaisilleen tai muille 
läheisilleen myönnettäviä palveluja. Esimerkiksi kuntou-
tusohjausta ja sopeutumisvalmennusta voidaan antaa myös 
vammaisen henkilön lähiomaiselle tai hänestä huolehtivalle 
taikka muutoin läheiselle henkilölle. Samoin lastensuojelun 
tukitoimet kohdentuvat useimmiten koko perheeseen, eikä 
vain lastensuojelun tarpeessa olevaan lapseen. Omaissuhteen 
rinnalle voi muodostua erityinen oikeudellinen suhde siksi, 
että julkisella rahoituksella tuetaan huolenpitovelvoitteen 
toteuttamista hoidettavan kotona. Etenkin lasten ja van-
husten huolenpidossa voi tällöin syntyä tilanteita, joissa 
yhtäältä henkilön oman ja julkisen vastuun raja ja toisaalta 
henkilön oman ja hoitajana olevan omaisen vastuun ra-
jat ovat vaikeasti, jos ollenkaan, määriteltävissä. Tällaisia 
suhteita ovat omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 
ja vammaispalvelulain (380/1987) nojalla muodostuvat 
sopimussuhteet. 

Omaishoitolain 8 §:n nojalla sopimussuhde omaisen 
hoidosta solmitaan kunnan ja esimerkiksi toisen puolison 
taikka vammaisen lapsen vanhemman tai vanhuksen hoi-
tajana toimivan aikuisen lapsen välillä. Kunnan ja hoitajan 
tai hoitajan ja hoidettavan välinen sopimus ei ole työsopi-
mus (OHL 10 §). Tosiasiallisesti omaishoitosopimuksella 
vahvistetaan tietty määräävä asema hoitajalle suhteessa 
hoidettavaan. Vammaispalvelulain perusteella palkattava 
henkilökohtainen avustaja on työsuhteessa vammaiseen 
henkilöön (VPA 16 §), vaikka kunta myöntää varat avustajan 
palkkaukseen. Mikäli kyse on tällöin esimerkiksi vammaista 
lastaan hoitavasta vanhemmasta, vastuukysymys on oikeu-
dellisessa mielessä monimutkainen. Alaikäinen on saman-
aikaisesti vanhempansa huollettava ja hänen työnantajansa, 
vanhempi on samanaikaisesti sekä huoltaja että työntekijä. 

Asiaa sivuaa KHO:n ratkaisu 2005:6, taltio 115. Siinä 
Downin oireyhtymää sairastavan, vaikeasti kehitysvammai-
sen, vammaispalvelulain 8.2 §:n nojalla vaikeavammaiseksi 

katsotun henkilön palveluasuminen oli järjestetty vuosina 
2000–2001 kotona omaishoidon tuen, perhehoidon ja 
kuljetuspalvelujen avulla, minkä lisäksi Kansaneläkelaitos 
oli myöntänyt vuonna 2001 yksilöllistä musiikkiterapiaa ja 
eläkkeensaajien korotettua hoitotukea. Henkilön palvelu-
asuminen oli päätetty järjestää hänen kotiinsa vuonna 2002 
siten, että palvelun sisältönä oli omaishoidon tuki, tilapäinen 
perhehoito, työ- ja päivätoiminta sekä kotipalvelu. Henkilön 
äiti tai kukaan muukaan ei suostunut toimimaan hänen 
omaishoitajanaan.

KHO katsoi, että koska omaishoitajana toimiminen 
edellytti tuolloin voimassa olleen SHL 27 a §:stä ilmenevin 
tavoin asianomaisen omaishoitajan suostumusta, palvelu-
asumista ei ollut järjestetty vammaispalvelulain 8.2 §:n ja 
-asetuksen 10 §:n edellyttämällä tavalla. Hallinto-oikeuden 
ja asianomaisen kunnan lautakunnan päätökset kumottiin 
ja asia palautettiin lautakunnan uudelleen käsiteltäväksi. 
Vuoden 2006 alussa voimaan tulleessa laissa omaishoidon 
tuesta säännöstä hoitajan suostumuksesta on entisestään 
täsmennetty. Edellytyksen on lain 3 § 1 mom. 2 kohdan 
mukaan, että hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle 
läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpi-
dosta tarpeellisten palveluiden avulla. Omaisen ei ole pakko 
suostua hoitajaksi, vaan julkisen vallan vastuu suhteessa 
perheenjäseneen on ensisijaista silloin, kun henkilö ei itse 
kykene huolehtimaan itsestään.

Sosiaaliturvan saajan oikeuksien määräytyminen ja 
vahvuusaste

Yksilön oikeuksien määräytymisen vahvuusaste sosiaali-
turvan etuuksiin vaihtelee. Vahvimpia ovat perustuslailla 
turvatut subjektiiviset oikeudet, heikoimpia kuntien va-
paaehtoisesti järjestämät palvelut, joiden järjestäminen 
on kokonaan kuntien harkinnassa ja jotka ovat sääntelyn 
ulkopuolella. Niiden väliin jää suuri joukko sekä valtion 
että kuntien järjestämisvastuulla olevia palveluja ja etuuk-
sia, joiden saamisedellytykset sisältävät vaihtelevan määrän 
harkintaa. 

Subjektiivisen oikeuden keskeinen piirre on, ettei 
viranomaisella ole harkintavaltaa päätettäessä oikeuden 
toteuttamisesta. Viranomainen ei voi perustaa subjektiivista 
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oikeutta lakia alemman tasoisella määräyksellä tai päätöksel-
lä, eikä sitä voida myöskään niillä poistaa, rajoittaa tai evätä. 
Oikeus voi olla aineellinen (lapsilisä, vaikeavammaisten 
kuljetuspalvelut) tai aineeton (oikeus saada tieto julkisesta 
asiakirjasta). Subjektiivisen oikeuden luonne ei ole sidoksissa 
viranomais- tai asianosaisaloitteeseen. Sen toteutuminen voi 
edellyttää viranomaisen aktiivisuutta oikeuden sallimiseen 
(esim. vapausoikeudet kuten oikeus perustaa yhdistys tai 
käyttää sananvapautta) tai toteuttamiseen ilman hakemusta 
(esim. perusopetus).

Subjektiivisia oikeuksia koskeva sääntely määrää joko 
viranomaisen (julkisen vallan) velvollisuudesta (päivähoito, 
kehitysvammaisten kuljetuspalvelut) tai oikeuden saajan 
henkilökohtaisesta oikeudesta (toimeentulotuki). Osa sään-
nöksistä määrää sekä viranomaisen velvollisuudesta että 
oikeuden saajan oikeuksista (vaikeavammaisten kuljetus, 
saattaja- ja tulkkipalvelut sekä palveluasuminen). Sillä, onko 
sääntely toteutettu yksilön oikeuksien vai julkisen vallan 
velvollisuuksien kautta, ei ole vaikutusta subjektiivisten 
ja harkinnanvaraisten etuuksien väliseen rajanvetoon tai 
oikeuden vahvuuteen.

Viranomaisen harkintavallan ja subjektiivisten oikeuk-
sien väliset yhteydet eivät ole suoraviivaisia enempää viran-
omaisten toiminnan kuin oikeuden sisällön määräytymisen 
suhteen. Toiminta voi kuulua sidotun hallintotoiminnan 
alaan myös silloin, kun kyse on subjektiivisia oikeuksia 
enemmän harkintaa sisältävien etuuksien toteuttamisesta. 
Kuitenkin päätös subjektiivisena oikeutena taatusta etuudes-
ta on aina tehtävä laillisuusharkintaa käyttäen. Sääntelytavan 
täsmällisyydestä sen sijaan riippuu, onko kyse subjektiivisesta 
oikeudesta ja missä määrin säännökset sisältävät harkintaa. 
Harkinnanvaraisen etuuden ja subjektiivisen oikeuden raja 
on määritelty säännöksessä predikaatin sanamuodon velvoit-
tavuuden perusteella (on järjestettävä/tulee järjestää/järjes-
tetään). Oikeuden vahvuusaste on sidottu myös sen sisältöä 
ja saamisedellytyksiä koskevan sääntelyn täsmällisyyteen. 
Oikeus on sitä vahvempi, mitä täsmällisemmin se on mää-
ritelty laissa. Täsmällisyydelle asetettava vähimmäisvaatimus 
on, ettei oikeuden sisältöä voida tulkinnalla tyhjentää.

Lakiin perustumisen ja sääntelyn täsmällisyyden lisäksi 
kolmas subjektiivisia oikeuksia yleensä määrittävä piirre 
on, että säännökseen perustuvan vaatimuksen toteuttami-
seksi on käytettävissä oikeussuojakeinoja. Tämä tarkoittaa 

vähintään alimpaan muutoksenhakuasteeseen ulottuvaa 
valitusoikeutta, jonka puuttuessa oikeutta ei yleensä voida 
pitää subjektiivisena. Lähtökohtana myös subjektiivisten 
oikeuksien toteutumisessa on, että niiden tulisi toteutua 
ilman että erityisiin oikeussuojakeinoihin joudutaan tur-
vautumaan. Valitusmahdollisuus viranomaispäätöksestä ei 
sinänsä tee oikeudesta subjektiivista. Toisaalta korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen ulottuva valitusoikeus esimerkiksi kun-
nallisissa sosiaalipalveluissa yleensä osoittaa, että kyse on 
subjektiivisesta oikeudesta.

Subjektiivinen oikeus voidaan useimmiten toteuttaa 
muutoksenhakumahdollisuuden lisäksi myös muilla keinoin. 
Julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta johtuvaa oikeutta tai 
velvollisuutta koskeva riita voidaan saattaa hallinto-oikeu-
den ratkaistavaksi (HallintolainkäyttöL 69 §). Myös sub-
jektiivisen oikeuden olemassaoloa ja sisältöä koskeva kiista 
voidaan saattaa hallintoriitana käsiteltäväksi. Sosiaali- ja 
terveydenhuollossa kyse on lähinnä tilanteista, joissa asiakas 
on itse hankkinut palvelun, joka hänen käsityksensä mukaan 
olisi kuulunut kunnan järjestää. Subjektiivisen oikeuden 
epäämisestä saattaa seurata julkisyhteisön korvausvastuun 
ja virkavastuun konkretisoituminen. Subjektiivista oikeutta 
koskeva päätös on luonteensa mukaisesti yksilöllistä etuutta 
tai palvelua koskeva eikä siitä voi valittaa kunnallisvalituk-
sena. Eräissä tapauksissa viranomainen voidaan velvoittaa 
subjektiivisen oikeuden toteuttamiseen uhkasakolla. Hen-
kilökohtaista vapautta ja itsemääräämisoikeutta rajoittavia 
tahdosta riippumattomia toimia tarkastellaan toisinaan 
subjektiivisina oikeuksina. Mielenterveyslain ja päihde-
huoltolain tahdosta riippumattomia toimia ei kuitenkaan 
ole kirjattu lakeihin viranomaisia velvoittavaan muotoon, 
vaan toimenpiteisiin ”voidaan” ryhtyä laeissa asetettujen 
edellytysten täyttyessä. Tällaista tointa ei ole myöskään 
säädetty yksilön oikeudeksi.

Muutoksenhakuoikeus subjektiivisesta oikeudesta 
tarkoittaa valitusoikeutta etuuden epäämisestä, sen riittä-
vyydestä sekä siitä, ettei sitä ole annettu siinä muodossa, 
jossa valittaja katsoo olevansa oikeutettu sen saamaan. 
Valitusoikeus tahdosta riippumattomista toimenpiteistä 
on sen sijaan säädetty toimenpiteen purkamiseksi tai lo-
pettamiseksi tai siitä luopumiseksi. Tahdosta riippumaton 
hoito tai toimenpide ei yleensä ole tila, jota tavoitellaan. 
Mielenterveys- ja päihdehuollon tahdosta riippumatonta 
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hoitoa ei voida pitää subjektiivisena oikeutena. Myös tar-
tuntatautilaissa viranomaiselle annetut valtuudet esimerkiksi 
henkilön eristämiseen jättävät harkintavallan toimenpiteen 
suorittamisesta viranomaiselle.

Tahdosta riippumattomista toimista on säädetty myös 
kehitysvammalaissa. Kehitysvammaisella on subjektiivinen 
oikeus kehitysvammahuoltoon. Oikeuden sisältö muodostuu 
kehitysvammalain 34 §:n mukaan jokaiselle kehitysvam-
maiselle pakollisena laadittavaan ja erikseen hyväksyttävään 
erityishuolto-ohjelmaan kirjatuista palveluista. Vaikka 
erityishuolto on subjektiivinen oikeus, ei siitä välittömästi 
seuraa, että myös tahdosta riippumatta annettava erityis-
huolto olisi subjektiivinen oikeus. Oikeuden suuntaan viittaa 
kehitysvammalain määräys, jonka mukaan hakemuksen on 
oikeutettu tekemään kehitysvammaisen henkilön holhooja 
tai huoltaja. Asianomaisen disponoimisvaltaa on kuitenkin 
pidetty ilmauksena sosiaalihuollon lainsäädäntöön sisäl-
tyvästä periaatteesta, jonka mukaan pakkotoimenpiteisiin 
ryhdytään vasta silloin, kun lievemmät toimenpiteet eivät 
ole johtaneet tuloksiin. Tahdosta riippumattomien toi-
menpiteiden tulkitsemista subjektiiviseksi oikeudeksi ei tue 
myöskään se, että erityishuollon antaminen on viranomaisen 
harkinnassa, eikä holhoojan tai huoltajan vastustaminen ole 
ratkaisevaa hoitopäätöksen tekemiselle. Hakemuksen voi 
tehdä myös henkilön oleskelukunnan sosiaalilautakunta tai 
viranhaltija. Kehitysvammaisten tahdosta riippumattoman 
hoidon ja subjektiivisen oikeuden välistä suhdetta tulee siten 
tarkastella muita tahdosta riippumattomia hoitoa koskevia 
säännöksiä vastaavalla tavalla.

LastensuojeluL 16 §:n huostaanottoa koskevat sään-
nökset on kirjoitettu viranomaista velvoittavaan muotoon 
edellyttäen, että huostaanotolle asetetut edellytykset täytty-
vät. Velvoittavuutta murtaa, että harkinta edellytysten täytty-
misestä on huostaanottopäätöksen tekevällä viranomaisella. 
Ensisijaisia, ennen huostaanottoa toteutettavia toimia, ovat 
kuitenkin avohuollon tukitoimet (4 luku), joista osa on 
katsottu subjektiivisiksi oikeuksiksi (asumisen puutteiden 
korjaaminen, riittävä toimeentulo). Huostaanotto rajoittaa 
vanhempien oikeutta päättää lapsen hoidosta, kasvatukses-
ta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta sekä olinpaikasta, 

vaikka huoltajuus säilyy vanhemmilla (huoltajilla). Myös 
vanhempien ja lasten yhteydenpidosta päättäminen siirtyy 
viranomaiselle (19 §). Vanhempien huolto- ja kasvatus-
velvollisuuden rajoittamista ei voida pitää subjektiivisena 
oikeutena edes tilanteissa, joissa vanhempi ehkä haluaisi 
vapautua kasvatustehtävästään.

Opetuksen, sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveyden-
huollon subjektiivisiksi oikeuksiksi luonnehdittavissa olevat 
etuuksien tai palveluiden määrittelyyn sisältyy toisistaan 
poikkeavia piirteitä. Kiireellisen hoidon erityisen aseman on 
katsottu johtuvan hoidon tarpeen välittömyydestä. Toisaalta 
kiireellinen sairaanhoito nauttii PL 19.1 §:n turvaamaa 
perustuslain suojaa, kuten myös muut terveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon palvelut, silloin kun ne ovat ihmisarvoisen 
elämän edellytyksiä.

Sosiaaliturvan subjektiivista oikeutta luonnehtivia ominai-
suuksia ovat oikeus etuuteen tai palveluun,
– jonka toteuttaminen on julkisen vallan velvollisuus
– johon mahdollisesti sisältyvällä viranomaisen harkinnalla 

ei voida tehdä tyhjäksi oikeuden sisältöä
– jolla ei puututa henkilön itsemääräämisoikeuteen
– joka ei ole sidoksissa tarkoitukseen varattuihin määrä-

rahoihin ja
– jonka toteuttamiseksi on yleensä käytettävissä oikeus-

suojakeinoja.

Myös opetuksessa subjektiiviseksi oikeudeksi katsotus-
ta jokaisen oikeudesta maksuttomaan perusopetukseen 
(PL 16.1 §) on säädetty sosiaaliturvan oikeuksista poikkea-
valla tavalla. Samalla kun kyse on oikeudesta, perusopetus-
laissa on säädetty sekä kunnan velvollisuudesta opetuksen 
järjestämiseen että oppivelvollisuudesta. Kun kattavaa 
subjektiivisen oikeuden käsitettä ei ole tarkoituksenmu-
kaista pyrkiä määrittelemään, jatkossa käytetään asiakkaan 
kannalta vahvimpina julkisen vallan velvollisuuksina sääde-
tyistä palveluista ja etuuksista termiä subjektiivisluonteiset 
etuudet. Kuten myöhempi tarkastelu osoittaa, myös niihin 
sisältyy harkintaa vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.
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Subjektiivisluonteiset etuudet ja palvelut

Toimeentuloturva

PL 19.2 §:n säännös on valtion rahoitusvastuulla olevan, 
toimeentuloa koskevan sosiaaliturvalainsäädännön lähtö-
kohta. Se ei estä etuuksiin liittyvää tarveharkintaa. Etuudet 
on lainsäädännössä yleensä määritelty sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluita täsmällisemmin. Seuraavassa on esitetty 
kutakin subjektiivista oikeutta koskevat piirteet, oikeuden 
kohderyhmä, keskeinen sisältö sekä harkinnanvaraisuu-
teen mahdollisesti vaikuttavia seikkoja. Kaikista valtion 
vastuulla olevista subjektiivisiksi oikeuksiksi katsottavista 
etuuksista on valitusoikeus. Esitys on lähinnä etuuksien 
luettelo, ei varsinainen analyysi tulkinnassa esille nousevista 
kysymyksistä.

Vahvimpia oikeuksia edustavat ns. standardoidut 
toimeentuloetuudet, joiden sisältö ja saamisedellytykset on 
määritelty lainsäädännössä tyhjentävästi. Näistä useimmat 
ovat sosiaalihuoltolakiin sisältyneitä sosiaaliavustuksia, joi-
den rahoitusvastuu on siirtynyt kunnilta valtiolle. Etuuksien 
konkreettinen toimeenpano on usein Kansaneläkelaitoksen 
(Kela) tehtävänä. Standardoituihin toimeentuloetuuksiin 
kuuluvat myös työeläkelaitosten toimeenpanemat ansio-
eläkkeet.

Kelan maksamia etuuksia ovat muun muassa äitiys-
avustuslain (477/1993) perusteella jokaiselle Suomessa 
asuvalle 154 päivää raskaana olleelle naiselle myönnettävä 
äitiysavustus (raha tai äitiyspakkaus). Oikeus ei sisällä har-
kintaa. Lapsilisälain (796/1992) nojalla Suomessa asuvan alle 
17-vuotiaan lapsen elatusta varten maksetaan pääsäännön 
mukaan vanhemmalle tai huoltajalle maksettava lapsilisä. 
Yksinhuoltajakorotuksen edellyttämä yhdessä tai erillään 
asumisen määrittely voi sisältää harkintaa.

Lapsen hoitotuesta annetun lain (444/1969) perusteel-
la Suomessa asuvalle, sairauden, vian tai vamman vuoksi 
vähintään kuuden kuukauden ajan erityisen hoidon ja 
kuntoutuksen tarpeessa olevalle lapselle maksetaan lap-
sen hoitotukea. Vastaavasti vammaistukilain (124/1988) 
perusteella Suomessa asuvalle 16–64-vuotiaalle henkilölle 
maksetaan vammaistukea ja 65 vuotta täyttäneelle tai työ-
kyvyttömyyseläkettä saavalle kansaneläkelain (347/1956) pe-

rusteella eläkkeensaajan hoitotukea. Kaikki mainitut tuet on 
porrastettu kolmeen tasoon rasituksen taikka sairaudesta tai 
vammasta aiheutuvan avun tarpeen, haitan ja erityiskustan-
nusten perusteella. Harkintaa sisältyy tasojen määrittelyyn.

Tulosidonnaisia toimeentuloetuuksia ovat etuudet, 
joiden myöntämiselle asetetut edellytykset tai taso on sidottu 
hakijan tarpeeseen. Tarve on määritelty useimmiten täsmäl-
listen tulo- ja varallisuusrajojen kautta. Näihin sisältyvät 
muut kuin standardoituina toimeentuloturvan etuuksina 
maksettavat eläkkeet, kansaneläkelain mukaiset tulosidon-
naiset etuudet ja eläkkeensaajien asumistukilain perusteella 
maksettava asumistuki, perhe-eläkelain perusteella makset-
tavat etuudet sekä eräät sosiaaliavustukset.

Asumistukilain (408/1975) perusteella ruokakunnalle 
maksetaan asumistukea Suomessa sijaitsevan, vakinaiseksi 
katsottavan vuokra-asunnon tai omistusasunnon asumisme-
nojen vähentämiseksi. Harkintaa sisältyy huomioon otetta-
vien tulojen ja varallisuuden määrittelyyn sekä siihen, keitä 
katsotaan ruokakuntaan kuuluviksi, siihen, minkä tasoisen 
asunnon katsotaan olevan kelvollinen asuntona käytettä-
väksi, sekä esimerkiksi kohtuullisina asumiskustannuksina 
hyväksyttävien kustannusten määrittelyyn.

Opintotukilain (65/1994) nojalla myönnetään opinto-
tukea opintoja harjoittavalle Suomen kansalaiselle vähintään 
kaksi kuukautta kestäviin opintoihin. Opintotuki koostuu 
opintorahasta, opintotuen asumislisästä sekä opintolainan 
valtiontakauksesta. Opintotuen myöntämisen yleisinä 
edellytyksinä on oppilaitokseen hyväksyminen, opintojen 
päätoiminen harjoittaminen ja opinnoissa edistyminen sekä 
taloudellisen tuen tarve. Opintotuen saamista rajoittavat 
opintotukilain 6 §:ssä säädetyt sosiaaliavustukset, eläkkeet ja 
muut tekijät. Harkintaa sisältyy muun muassa opintorahan 
määrää laskettaessa huomioon otettavien tulojen ja vanhem-
pien tulojen määrittelyyn sekä asumislisää myönnettäessä 
huomioon otettaviin hakijan puolison tuloihin. Opinto-
tuen kokonaisuuteen kuuluu edelleen lukiokoulutuksen ja 
ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki 
(laki 48/1997) sekä korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki. 
Työelämässä jo ollut henkilö voi saada Koulutusrahaston 
maksamaa aikuiskoulutustukea.

Sotilasavustuslain (781/1993) perusteella ase- tai 
siviilipalveluksessa olevan asevelvollisen omaiselle makse-
taan sotilasavustusta. Asevelvolliselle itselleen maksetaan 



��

Tällä lailla sosiaaliturvaa

Stakes 2006

asumisavustusta ja opintolainojen korot. Harkintaa sisältyy 
siihen, onko palvelus heikentänyt avustusta hakevan omai-
sen toimeentulomahdollisuuksia, sekä siihen, onko hän 
avustuksen tarpeessa. Asumisavustukseen sisältyy harkintaa 
kohtuullisten asumismenojen ja huomioon otettavien tulo-
jen määrittelyssä.

Työttömälle työnhakijalle maksetaan työttömyys-
turvalain (1290/2002) perusteella työttömyyspäivärahaa, 
työmarkkinatukea tai koulutuspäivärahaa. Harkintaa sisäl-
tyy lähes kaikkiin laissa määriteltyihin päivärahan ja tuen 
saannin edellytyksiin. Koulutukseen osallistuva työtön voi 
saada koulutustukea ja koulutuspäivärahaa.

Kuntoutusrahalakiin (611/1991) perustuen kuntoutuk-
sessa olevalle 16–65-vuotiaalle henkilölle, joka on estynyt 
tekemästä omaa tai toisen työtä, maksetaan kuntoutusrahaa 
eräin poikkeuksin. Kuntoutuksen tarkoituksena tulee olla 
kuntoutujan työelämässä pysyminen, sinne palaaminen 
tai tulo.

Maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/ 
2002) nojalla myönnetään erityistukea 65 vuotta täyttäneelle 
maahanmuuttajalle taikka työkyvyttömyyden perusteella 
toistaiseksi tai määräajaksi alle 65-vuotiaalle maahanmuut-
tajalle laissa säädetyin edellytyksin. Harkintaa sisältyy siihen, 
onko hakija tuen tarpeessa.

Subjektiivisen oikeuden luonteisia ovat myös Kan-
saneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun 
lain (610/1991) nojalla järjestettävä vajaakuntoisten oikeus 
ammatilliseen kuntoutukseen, vaikeavammaisen oikeus 
työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien parantamiseksi tai säi-
lyttämiseksi tarpeellisiin kalliisiin ja vaativiin apuvälineisiin 
ja vaikeavammaisen henkilön oikeus Kelan järjestämään 
lääkinnälliseen kuntoutukseen. Oikeuden toteutuminen 
edellyttää, ettei henkilö ole julkisessa laitoshoidossa ja hän 
saa joko lapsen hoitotukea, vammaistukea tai eläkkeensaajien 
hoitotukea ja että kuntoutusjaksot ovat tarpeen hänen työ- 
tai toimintakykynsä turvaamiseksi tai parantamiseksi. Sekä 
vajaakuntoisen että vaikeavammaisen määrittely sisältää 
harkintaa, joka tosin suoritetaan siinä vaiheessa, kun hen-
kilön oikeus eri tukiin harkitaan. Harkintaa sisältyy myös 
siihen, milloin kuntoutus on tarpeen työ- ja toimintakyvyn 
turvaamiseksi tai parantamiseksi.

Työkyvyttömyydestä aiheutuvan ansionmenetyksen 
korvaukseksi maksetaan 16–67-vuotiaalle hakijalle sairaus-

päivärahaa tai osasairauspäivärahaa ansioon suhteutettuna 
tai vähimmäismääräisenä. Päivärahaa maksetaan ansiotyös-
sä, yrittäjänä, opiskelijana, työttömänä taikka sapatti- tai 
vuorotteluvapaalla olevalle sekä omaa talouttaan hoitavalle 
henkilölle. Mikäli vuosityötulo on säädettyä euromäärää 
vähäisempi, päivärahaa ei makseta ennen kuin 55 päivän 
odotusajan jälkeen. Osasairauspäivärahaoikeuden edelly-
tyksenä on, että vakuutettu on ollut oikeutettu sairauspäi-
värahaan vähintään 60 arkipäivän ajan välittömästi ennen 
osasairauspäivärahakauden alkua ja että vakuutettu pystyy 
terveyttään ja toipumistaan vaarantamatta hoitamaan osan 
työtehtävistään. 

Sairausvakuutuslain mukaista vanhempainpäivärahaa 
maksetaan arkipäiviltä vähäisin poikkeuksin. Päivärahan 
suuruus on ansioon suhteutettu, mutta sillä on vähimmäis-
määrä. Äitiysrahaan on oikeus naisella, jonka raskaus on 
kestänyt vähintään 154 päivää, ja sitä maksetaan 105 arki-
päivältä. Erityisäitiysrahaa maksetaan eräissä ammateissa, 
joissa työtehtävät tai niiden edellyttämä aineiden käyttö, 
säteily tms. voivat vaarantaa äidin tai lapsen terveyttä, ajalta, 
jolloin äiti on estynyt tekemästä työtään em. syistä ennen 
äitiyspäivärahan maksun alkamista. Isyysrahaan on oikeus 
lapsen isällä, joka osallistuu vanhempainrahaan oikeuttavan 
lapsen hoitoon eikä ole tänä aikana ansiotyössä. Isyysra-
haan on oikeus myös opiskelijalla. Isyysrahaa maksetaan 
vanhempainrahakaudella enintään 18 arkipäivää ja sitä 
pidennetään 1–12 arkipäivää, jos isä pitää vanhempainva-
paasta sen 12 viimeistä päivää. Oikeus vanhempainrahaan 
on jommallakummalla vanhemmista ja se alkaa välittömästi 
äitiysrahakauden päättymisen jälkeen.

Alle 16-vuotiaan sairaan lapsen vanhemmalla, joka 
on estynyt lapsen sairaanhoidon tai kuntoutuksen vuoksi 
tekemästä omaa tai toisen työtä, on oikeus saada erityishoi-
torahaa. Erityishoitoraha määräytyy henkilön työtulojen 
perusteella äitiys- ja vanhempainrahaa vastaavalla tavalla. 
Erityishoitorahaa voidaan maksaa 60 arkipäivältä, erityisistä 
syistä 90 päivältä kalenterivuodessa. Se on tarkoitettu lyhyt-
aikaisten kriisitilanteiden tukemiseen. Erityishoitoraha on 
yleensä saajan sairauspäivärahan suuruinen.

Sairausvakuutuslain nojalla maksettavat ansionmene-
tystä korvaavat etuudet voivat sisältää harkintaa siltä osin 
kuin ne ovat sidoksissa etuuden saajan tuloihin, jolleivät ne 
ole yksiselitteisesti määriteltävissä.
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Oikeuksien määrittely siinä määrin aukottomasti, ettei 
viranomaiselle jää harkintavaltaa, ei eri syistä ole useinkaan 
mahdollista. Myös ns. standardoituihin toimeentuloturva-
etuuksiin luettavat subjektiiviset oikeudet voivat sisältää har-
kintaa. Kokonaan harkinnan ulkopuolella edellä käsitellyistä 
etuuksista oli ainoastaan äitiysavustus. Kansaneläkkeessä on 
kiinteästi määritelty, paljonko henkilö voi saada jatkuvaa an-
sioeläkettä tai muita korvauksia, jotta hänelle syntyy oikeus 
kansaneläkkeeseen. Kuitenkin esim. kysymys siitä, milloin 
tulo on jatkuvaa, on harkinnanvarainen. Harkintaa sisältyy 
myös esimerkiksi eläkkeeseen vaikuttavan ulkomailla asu-
misajan määrittelyyn jne. Erityisesti tuloihin sidotut etuudet 
sisältävät harkintaa silloinkin, kun etuus on subjektiivisen 
oikeuden luonteinen.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuen saaminen on subjektiivinen oikeus. Se on 
viimesijainen toimeentuloturvan muoto tilanteissa, joissa 
henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin 
jokapäiväisiin menoihin. Kunnalla on mahdollisuus myöntää 
myös ehkäisevää toimeentulotukea päättämiensä perusteiden 
mukaisesti henkilön tai perheen sosiaalisen turvallisuuden 
ja toimintakyvyn edistämiseksi. Tuen maksaminen perustuu 
toimeentulotuesta annettuun lakiin (1412/1997).

Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta ja 
täydentävästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuen saamisen 
edellytyksenä tarkastellaan asiakkaan tuloja, varallisuutta ja 
menoja. Perustoimeentulotuki sisältää jokapäiväiset menot 
kattavan perusosan lisäksi muut perusmenot, johon sisäl-
tyvät terveydenhuoltomenot ja jokapäiväiseen asumiseen 
liittyvät menot. Perustoimeentulotuki on irrotettu sosiaa-
li- ja terveydenhuollon valtionosuusjärjestelmästä. Kunta 
ja valtio osallistuvat perustoimeentulotuen toteutuneiden 
kustannusten rahoitukseen yhtä suurin osuuksin. Täyden-
tävän toimeentulotuen sekä ehkäisevän toimeentulotuen 
kustannuksiin valtio osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon 
valtionosuusjärjestelmän kautta. Tavoitteena on muun muas-
sa luoda nykyistä tehokkaampi, kuntia kannustavampi ja 
tasapainoisempi toimeentuloetuuksien ja aktiivietuuksien 
kokonaisuus. 

Kunnan velvollisuus toimeentulotuen myöntämiseen 
koskee kunnan asukkaita, mutta kiireellisissä tapauksissa 
tukea on myönnettävä myös muulle kunnassa oleskelevalle 
henkilölle. Toimeentulotukilaki sisältää säännöksen tuen 
alentamisesta enintään 20:llä ja eräissä tapauksissa 40 pro-
sentilla, jos henkilölle on tarjottu todellinen mahdollisuus 
hankkia toimeentulonsa tekemällä työtä tai osallistumalla 
työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen. Alennusmahdollisuus 
koskee myös maahanmuuttajia ja kuntouttavasta työtoimin-
nasta annetun lain perusteella tukea saavia henkilöitä. 

Toimeentulotuen antamista tai määrää koskeva vali-
tusoikeus ulottuu ennakkotapausperusteella korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen edellyttäen, että se myöntää valitusluvan. 
Sen myöntämiseen liittyvä harkinta on vähentynyt tukea 
koskevien säännösten täsmentyessä. Ottaen huomioon tuen 
asema viimesijaisena etuutena odotusajat tuen saamiseksi 
voivat olla liian pitkiä. Puutteita sisältyy myös käytäntöi-
hin, joissa sääntelyyn sisältyviä tuen alentamisen ylärajoja 
sovelletaan normeina harkintaa käyttämättä. Lakiuudistus, 
jolla tuki jakautuu perusosaan, muihin perusmenoihin ja 
täydentävään toimeentulotukeen saattaa johtaa käytäntöi-
hin, joissa täydentävän toimeentulotuen myöntäminen on 
vähäistä. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen on 
kokonaan kunnan harkinnassa ja sen käytön laajentaminen 
olisi perusteltua. 

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut

Suomessa asuvalla lapsella on oikeus elatustukeen elatus-
turvalain (671/1998) mukaan lähinnä tilanteissa, jolloin 
elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun suorittamisen, 
kun hän ei asu lapsen kanssa. Tuki on elatusavusta tehdyn 
sopimuksen tai oikeuden tekemän päätöksen suuruinen, 
kuitenkin enintään tuen enimmäismäärä. Elatustuki ei sisällä 
harkintaa. Päätöksestä voidaan tehdä sekä oikaisupyyntö että 
valittaa hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakumahdollisuus ei 
ulotu KHO:een.

Lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 11 a §:n 
nojalla lapsen vanhemmille tai muille huoltajilla on oikeus 
saada lapselle päivähoitopaikka sairausvakuutuslain mukai-
sen äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakauden päättymisen ja 
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oppivelvollisuuden alkamisen väliseksi ajaksi. Päivähoitoa on 
järjestettävä osa-aikaisesti silloin, kun lapsi osallistuu van-
hempien tai huoltajien valinnan perusteella esiopetukseen 
tai aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä aikaisemmin. 
Oikeuteen ei sisälly harkintaa. Palvelusta peritään maksu, 
joka on porrastettu tulojen mukaan.

Lasten kotihoidon ja yksityisen kotihoidon tuesta 
(1128/1996) annetussa laissa on säädetty alle kolmivuotiaan 
lapsen ja tämän lapsen kanssa samaan perheeseen kuuluvan 
ja samalla tavoin hoidettavan alle seitsenvuotiaan lapsen 
vanhemman tai muun huoltajan oikeudesta taloudellisena 
tukena maksettavaan hoitorahaan. Hoitoraha on lapsen 
hoidon järjestämistä koskeva vaihtoehto kunnalliselle 
päivähoitopaikalle. Hoitoraha on porrastettu siten, että 
perheen yhdestä alle kolmivuotiaasta lapsesta maksettavan 
kotona tapahtuvan hoidon korvaus on suurin, jonka jälkeen 
hoitoraha muista alle kolmivuotiaista on seuraavaksi suu-
rin ja yli kolmivuotiaasta lapsesta maksettava korvaus on 
pienin. Hoitoraha ei sisällä harkintaa. Perheellä on oikeus 
saada hoitorahan lisäksi hoitolisää laissa määritellyin edel-
lytyksin. Hoitolisä on sidottu perheen tuloihin, joten siihen 
sisältyy harkintaa. Yksityisen hoidon tuottajalle maksettavan 
hoitorahan ja hoitolisän suuruus on määritelty erikseen. 
Hoitorahaa tai hoitolisää koskevasta Kelan päätöksestä 
on valitusoikeus sosiaalivakuutuslautakuntaan ja edelleen 
tarkastuslautakuntaan.

Vanhemmille, jotka lyhentävät työaikaansa lasten-
hoidon takia, voidaan maksaa osittaista hoitorahaa. Tukea 
voivat saada alle kolmivuotiaan lapsen ja ensimmäisellä ja 
toisella luokalla olevien lasten vanhemmat sekä pidennetyn 
oppivelvollisuuden piirin kuuluvien lasten vanhemmat. Sitä 
maksetaan kerralla vain yhdestä lapsesta.

Lastensuojelulakiin (683/1983) sisältyviä subjektiivisia 
oikeuksia ovat lastensuojeluperheen ja lapsen tai nuoren 
oikeus a) tarpeen mukaiseen asuntoon tai asumisoloihin 
liittyvien puutteiden korjatuksi tulemiseen ja b) riittävään 
taloudelliseen tukeen silloin, kun lastensuojelun tarve oleelli-
selta osin on niistä johtuvaa. Oikeudet ovat osa huostaanoton 
välttämiseksi toteutettavia avohuollon tukitoimia. Vastaavat 
oikeudet ovat voimassa myös huostaanoton ja sijaishuollon 
päättymisen jälkeen toteutettavassa jälkihuollossa. Jälkihuol-
to ulottuu 21-vuotiaaksi. Lastensuojelutarpeen arviointi 
sisältää aina harkintaa. Jatkovalitusmahdollisuus hallinto-

oikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen koskee sub-
jektiiviseksi oikeudeksi katsottavia avohuollon tukitoimia: 
toimeentuloa ja asumista koskevia päätöksiä. Myös 12 vuotta 
täyttänyt lapsi voi hakea muutosta subjektiivisena oikeutena 
myönnettävistä LSL 13.1 §:n mukaisia avo- ja jälkihuollon 
palveluja koskevista päätöksistä.

Vammaisten henkilöiden palvelut ja etuudet

Vaikeavammaiselle henkilölle kuuluvina subjektiivisina oike-
uksina vammaispalvelulain (380/1987) nojalla myönnettäviä 
palveluja ovat kohtuulliset kuljetuspalvelut saattajapalvelui-
neen, tulkkipalvelut ja palveluasuminen. Vaikeavammaisella 
on myös subjektiivinen oikeus saada korvaus asunnon 
muutostöistä ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden 
hankkimisesta aiheutuneista kohtuullisista kustannuksis-
ta. Oikeudet sisältävät harkintaa aikaisemmin käsiteltyjä 
oikeuksia enemmän. Harkinta koskee muun muassa tuen 
saannin edellytyksiä. Yleisenä edellytyksenä on vammaispal-
velulain 8.2 §:n mukaan, että henkilö vammansa tai sairau-
tensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen 
tavanomaisista elämän toiminnoista. Erityistä velvollisuutta 
palveluasumisen järjestämiseen ei ole, mikäli henkilö on 
pysyvän laitoshoidon tarpeessa. Arvio sekä tavanomaisesta 
elämästä suoriutumisesta että kysymys pysyvän laitoshoidon 
tarpeesta sisältää harkintaa. Laitoshoitoon määrääminen 
sulkee henkilön yleensä kokonaan avohuollon palveluiden 
ulkopuolelle, joten tällä harkinnalla on vammaisen henkilön 
kannalta erittäin suuri merkitys. Vaikeavammaisen käsite on 
määritelty vammaispalveluasetuksessa (759/1987) kaikkien 
edellä mainittujen palvelujen kohdalla erikseen. Myös nämä 
määritelmät sisältävät tosiasiallisesti huomattavan määrän 
harkintaa.

Kuljetukset voidaan järjestää joko kuljetuspalveluna 
tai korvaamalla kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kus-
tannukset. Kuljetuspalveluina järjestetään välttämättömien 
työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 
18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään (työ, opiskelu, 
asioiminen, yhteiskunnallinen osallistuminen, virkistys 
tai muu sellainen syy) kuuluvaa matkaa kuukaudessa. 
Jokapäiväiseen elämään kuuluviksi katsotaan henkilön 
asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat 
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kuljetukset. Tulkkipalveluja on järjestettävä vaikeasti kuulo- 
ja näkövammaiselle vähintään 240 ja muulle säännöksessä 
määritellylle henkilölle 120 tulkkituntia kalenterivuoden 
aikana. Palvelusasumiseen kuuluvat asunto ja siihen liittyvät 
palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle 
suoriutumiselle. Palvelut voivat olla avustamista asumiseen 
liittyvissä toiminnoissa, liikkumisessa, pukeutumisessa, 
henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa, asunnon 
siivouksessa sekä terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden 
edistämisessä.

Vammaispalvelulaki on toissijainen laki, jonka mukaisia 
palveluja ja etuuksia myönnetään vain siinä tapauksessa, että 
henkilö ei voi saada niitä muun lain nojalla. Esimerkiksi 
vanhukset, mielenterveysongelmaiset ja kehitysvammaiset 
henkilöt voivat päästä palvelujen piiriin, mikäli heidän voi-
daan katsoa täyttävän asianomaisen palvelun tai etuuden 
saamiseksi asetetut vaikeavammaisen kriteerit. Palveluista 
voidaan periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksu-
lain mukaisesti maksua. Tulkkipalvelut ja palveluasumiseen 
liittyvät erityispalvelut ovat maksuttomia.

Kehitysvammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus 
erityishuoltoon. Oikeuden sisältö muodostuu yksilölliseen 
erityishuolto-ohjelmaan kirjattavista kehitysvammalain 2 §:
n mukaisista palveluista (terveydenhuolto, ohjaus, kuntou-
tus, työtoiminta, asuminen, apuneuvot ja -välineet, hoito ja 
muu huolenpito, kehitysvammaisen läheisten henkilöiden 
ohjaus ja neuvonta jne.). Ohjelma on erityishuollon joh-
toryhmän tai sen määräämissä rajoissa toimintayksikön 
vastaavan johtajan hyväksyttävä. Ohjelmaa tulee tarkistaa 
tarvittaessa. Myös kehitysvammalaki on toissijainen laki, joka 
tulee sovellettavaksi, jos riittäviä ja sopivia palveluja ei voida 
järjestää muun lain nojalla. Erityishuolto voidaan järjestää 
joko erityishuollon kuntayhtymän antamien palvelujen 
avulla tai kunnan omina palveluina. Kunnan on kuuluttava 
erikseen säädettyyn erityishuollon kuntayhtymään. Kunnan 
harkinnassa kuitenkin on myös se, järjestetäänkö palvelut 
omassa kunnassa vai erityishuollon kuntayhtymän kautta. 
Erityishuollosta voidaan periä maksuja sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakasmaksulain mukaisesti.

Lääninhallitus voi oikaista yksilöllistä erityishuolto-
ohjelmaa henkilön itsensä tai hänen holhoojansa tai muun 
huoltajansa tai sosiaalilautakunnan hakemuksesta. Päätök-
seen, joka koskee erityishuollon antamista tai lopettamista 

taikka yksilöllisen erityishuolto-ohjelman hyväksymistä, 
haetaan muutosta valittamalla lääninhallitukseen. Muutoin 
sosiaalilautakunnan päätöksestä valitetaan hallinto-oi-
keuteen. Jatkovalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen on 
mahdollinen lukuun ottamatta tahdosta riippumatonta 
erityishuollon antamista ja erityishuolto-ohjelman hyväk-
symistä. Periaatteessa koko erityishuolto-ohjelman sisältö 
ja samalla siihen sisältyvät palvelut ja etuudet jäävät pit-
källe riippumaan ohjelman laativien ammattihenkilöiden 
arviosta. Yksittäisistä kehitysvammahuollon palveluista 
subjektiivinen oikeus on ainoastaan oikeus erityishuollon 
järjestämiseksi välttämättömiin kuljetuspalveluihin.

Päihdehuolto

Päihdehuoltolain nojalla myönnettävät palvelut on katsottu 
subjektiiviseksi oikeudeksi. Niiden sisältö määräytyy kuiten-
kin määrärahasidonnaisten palvelujen kautta. Päihdehuollon 
palveluja on niitä koskevan lain mukaan annettava kehit-
tämällä yleisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä 
antamalla erityisesti päihdehuoltoon tarkoitettuja palveluja. 
Palvelut tulee järjestää ensisijaisesti avohuollon toimenpitein 
ja niitä tulee antaa päihdeongelmaisen henkilön lisäksi hänen 
perheelleen ja muille läheisilleen. 

Opetustoimen palvelut

Perusopetuslain (628/1998) 26 a §:n mukaan lapsella on 
oikeus saada esiopetusta oppivelvollisuuden alkamista 
edeltävänä vuonna. Esiopetukseen osallistumisesta päättää 
huoltaja eikä oikeus sisällä harkintaa. Velvollisuus esiopetuk-
sen järjestämiseen on kunnalla, ja se koskee alueella asuvia 
esiopetusikäisiä lapsia. Esiopetus on maksutonta samoin 
kuin perusopetus. 

Jokaisen subjektiivinen oikeus perusopetukseen on 
turvattu PL 16.1 §:ssä. Perustuslain säännöksen mukaan op-
pivelvollisuudesta säädetään lailla. Perusopetuslain mukaan 
opetuksen järjestäminen on kunnan velvollisuus. Oppivel-
vollisuus koskee Suomessa vakinaisesti asuvia lapsia alkaen 
siitä vuodesta, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta, ja päättyen 
vaihtoehtoisesti joko silloin, kun perusopetuksen oppimäärä 
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on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on ku-
lunut 10 vuotta. Opetus on maksutonta. Maksuttomia ovat 
opetuksen, opetusvälineiden ja oppimateriaalin lisäksi ateriat 
ja koulukuljetukset (jos koulumatka on yli viisi kilometriä 
ja eräissä tapauksissa lyhyempikin), koulunkäyntiavustajan 
palvelut ja tulkitsemispalvelut sekä apuvälineet vammaiselle 
tai muutoin erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle sekä op-
pilashuollon palvelut.

Oppilaalla on myös oikeus saada tukiopetusta (opin-
noissa tilapäisesti jälkeen jääneet) ja erityisopetusta (oppi-
mis- tai sopeutumisvaikeuksista kärsivät oppilaat). Oppilas 
voidaan siirtää erityisopetukseen, jos hänelle ei voida antaa 
muuten opetusta. Harkintaa sisältyy perusopetusta, aterioi-
ta ja koulukuljetuksia lukuun ottamatta kaikkiin sosiaa-
litoimen välineiden ja palvelujen myöntämistä koskeviin 
kysymyksiin.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan palvelut ovat sekä valtion että 
kuntien vastuulla. Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun 
lain (189/2001) nojalla työttömällä työmarkkinatukeen 
oikeutetulla tai toimeentulotukea saavalla henkilöllä on 
subjektiivinen oikeus aktivointisuunnitelmaan ja kuntout-
tavaan työtoimintaan, jollei hänelle voida välittömästi tar-
jota työtä. Henkilöllä on oikeus saada myös matkakorvaus 
kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta sekä ylläpito-
korvaus siihen osallistumispäivältä. Oikeuden saamisehdot 
on määritelty erikseen alle ja yli 25-vuotiaille. Laki koskee 
lähinnä työmarkkinatukea saavia pitkäaikaistyöttömiä ja 
työttömyyden johdosta pitkään toimeentulotukea saavia sekä 
eräissä tilanteissa myös työttömyysturvaa saavia henkilöihin. 
Lisäedellytyksenä on, että henkilö on työtön.

Henkilöllä, joka täyttää laissa asetetut edellytykset, on 
velvollisuus osallistua aktivointisuunnitelman laatimiseen. 
Aktivointisuunnitelma ei aina sisällä kuntouttavaa työtoi-
mintaa. Henkilöllä on oikeus aktivointisuunnitelmaan sisäl-
tyviin sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluihin ja 
toimenpiteisiin sen mukaan kuin niistä on erikseen säädetty. 
Kuntouttavan työtoiminnan jakson on oltava vähintään 
kolme ja enintään 24 kuukautta. Jos henkilö kieltäytyy ak-
tivointisuunnitelman laatimisesta, työmarkkinatuen maksu 

voidaan keskeyttää tai alentaa toimentulotuen perusosaa 20 
prosenttia. Toistuvan kieltäytymisen johdosta perusosaa voi-
daan alentaa enemmän, kuitenkin enintään 40 prosenttia.

Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen on sekä 
työvoimaviranomaisten että kuntien vastuulla. Vaikka akti-
vointisuunnitelma sisältää harkintaa, on sen laatimisvelvoite 
ja kuntouttavan työtoiminnan piiriin pääseminen yksityis-
kohtaisesti säänneltyä eikä juuri sisällä harkintaa. Aktivoin-
tisuunnitelman laatimisvelvollisuutta ja matkakorvausta 
koskeva muutoksenhakuoikeus määräytyy työttömyysturva-
lain 12 luvun mukaisesti. Toimeentulotuen muutoksenhaku 
määräytyy sosiaalihuoltolain mukaisesti.

Maahanmuuttajien kotouttaminen

Valtio ja kunnat vastaavat myös maahanmuuttajien kotout-
tamista koskevien palvelujen järjestämisestä ja toteutuksesta. 
Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoista 
annetun lain (493/1999) nojalla maahanmuuttajalla, joka 
ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi tai joka hakee toi-
meentulotukea, on subjektiiviseksi oikeudeksi katsottava 
oikeus kotouttamissuunnitelmaan. Suunnitelman laatimis-
velvoite on kunnalla ja työvoimatoimistolla. Suunnitelma 
on laadittava viimeistään silloin, kun työttömyys tai toi-
meentulotuen saaminen on kestänyt viisi kuukautta. Oikeus 
suunnitelmaan on enintään kolme vuotta maahanmuuttajan 
ensimmäisen kotikunnan väestötietojärjestelmään mer-
kitsemisestä. Maahanmuuttajalla on myös oikeus kotout-
tamissuunnitelman mukaisiin palveluihin (omaehtoinen 
koulutus, työharjoittelu, työelämävalmennus, valmistava 
opetus, lasten ja nuorten kotoutumisen tukemiseksi tai 
muiden niihin rinnastettavien kohtuullisten kotoutumista 
tukevien toimenpiteiden järjestäminen) ja kotoutumis-
tukeen suunnitelman ajalta. Kotoutumistuki muodostuu 
työttömyysturvalain mukaisesta työmarkkinatuesta ja 
toimeentulotuesta. Muutoksenhaku etuuksista määräytyy 
asianomaisten lakien nojalla. Tuki on ns. vastikkeellinen tuki, 
jonka saaminen edellyttää, että maahanmuuttaja osallistuu 
kotouttamissuunnitelman laatimiseen ja siinä sovittuihin 
palveluihin ja toimenpiteisiin. Kotoutumistukena maksettu 
toimeentulotuki voidaan periä takaisin toimeentulotuen 
takaisin perintää vastaavin edellytyksin.
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Määrärahoihin sidottu harkinta ja 
sosiaaliturva

Yleinen ja tapauskohtainen harkinta

Kansaneläkelaitoksen järjestämää ja korvaamaa harkinnan-
varaista kuntoutusta järjestetään tarkoitukseen varattujen 
määrärahojen rajoissa. Se ei kuulu PL 19.2 §:ssä turvattuihin 
etuuksiin. Harkinnanvaraista kuntoutusta koskevat säännök-
set sisältyvät lakiin Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuk-
sista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005). Tarkoitukseen 
on vuosittain käytettävä vähintään rahamäärä, joka vastaa 
neljää prosenttia vakuutettujen sairausvakuutusmaksuina 
kertyneestä määrästä. Suuremmasta enimmäismäärästä 
päättää vuosittain eduskunta valtion talousarvion käsittelyn 
yhteydessä. 

Kelan järjestämää harkinnanvaraista kuntoutusta kos-
keva yleinen harkinta tehdään päätettäessä sitä koskevista 
määrärahoista eduskunnassa. Tapauskohtainen harkinta 
tapahtuu Kelassa, joka tekee sitä koskevat päätökset. Mikäli 
määräraha ei riitä koko vuodeksi, hakijoiden yhdenvertainen 
kohtelu ei toteudu palveluja myönnettäessä. Kuntoutuksen 
ulkopuolelle voi jäädä loppuvuodesta hakemuksensa jät-
tävä henkilö, joka alkuvuodesta olisi sitä saanut. Harkinta 
tulisi jo vuoden alussa toteuttaa siten, että yhdenvertaisuus 
toteutuu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja etuuksien 
yhteydessä harkinta liittyy useimmin tuen tai palvelun tar-
peeseen. Tarveperiaatteen on vakiintuneesti katsottu olevan 
yksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen myöntämistä 
ohjaavista periaatteista. Kyse voi olla joko yleensä kunnassa 
esiintyvään tarpeeseen vastaamisesta tai siitä, että palvelun 
tulee täyttää yksittäisen hakijan tarpeet. Tarveperiaatteen 
rinnalla jokaisen oikeutta turvaava periaate on hyvinvointi-
valtiolliseen sosiaalipolitiikkaan sisältyvä normaalisuusperi-
aate. Normaalisuusperiaatteeseen liittyvässä velvollisuudessa 
on yleensä kysymys yleisestä kunnassa esiintyvän palvelun 
tarpeen tyydyttämisvelvoitteesta, esimerkkinä päivähoito. 

Kaikki palvelut, joita kunnan on järjestettävä kunnassa 
esiintyvän tarpeen mukaan, eivät kuitenkaan lainsäädän-
nöstä käsin tarkasteltuna kuulu kunnan erityisen järjes-
tämisvelvollisuuden piiriin. Säädöstasolla tarveperiaate ei 

näyttäydykään yhtenäisenä. Esimerkiksi sosiaalihuoltolakiin 
tai kansanterveyslakiin ei sisälly yleistä säännöstä palvelujen 
järjestämisestä kunnassa esiintyvän tarpeen mukaan. Lait 
lähtevät siitä, että palveluja on järjestettävä sen mukaan 
kuin lailla tarkemmin säädetään. Asia on osittain menettä-
nyt merkityksensä sen jälkeen, kun PL 19.3 §:ään kirjattiin 
julkista valtaa koskeva velvoite turvata jokaiselle riittävät 
sosiaali- ja terveyspalvelut. Kun ne myös perustuslain sään-
nöksen mukaan on kuitenkin turvattava ”sen mukaan kuin 
lailla tarkemmin säädetään”, kysymys ratkeaa sen perusteella, 
onko sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädännössä 
asiaa koskevia määräyksiä. Toisaalta useimpiin sosiaali- ja 
terveydenhuollon erityislakeihin on kirjattu sekä kunnan 
yleinen että erityinen velvoite järjestää palvelut tarpeen 
mukaisina. Esimerkiksi kaikki vammaispalvelulain ja 
mielenterveyslain nojalla myönnettävät palvelut eivät ole 
kuitenkaan kunnalle erityisen järjestämisvelvoitteen luo-
via palveluita. Mikä merkitys yleistä tarpeenmukaisuutta 
koskevalla säännöksellä näissä tilanteissa on, ei sääntelyn 
perusteella ole pääteltävissä. 

Erityisesti sosiaalihuollossa tarve on sen edeltäjän, 
köyhäinhoidon, varhaisimmista vaiheista alkaen liitetty 
yksilökohtaiseen huoltoon. Yksilökohtaisen tarpeen ar-
viointivelvoite korostuu säännöksissä, jotka edellyttävät 
palvelusuunnitelman tekemistä (kehitysvammahuolto, 
omaishoidon tuki). Tarpeen arviointivelvoite on edelleen 
korostunut sen jälkeen, kun sitä koskevat säännökset otettiin 
vuonna 2005 terveydenhuollon ja 1.3.2006 alkaen sosiaali-
huollon lainsäädäntöön. 

Arviointivelvoite ei sinänsä poista sitä, että kunta 
voi määrärahasidonnaisissa palveluissa myös päättää olla 
myöntämättä palveluja. Kunnalla oleva harkintamahdolli-
suus muodostuu kokonaisuudesta, joka voi sisältää suuren 
joukon palvelutarpeeseen liittyviä, erikseen arvioitavia yk-
sityiskohtia, kuten henkilön toimintakyky, tulot, varallisuus, 
avun tarve sekä annettavat palvelut, niiden laatu, ajankohta 
ja yksittäisten palvelujen antamistiheys. Seuraavassa on käyty 
luettelonomaisesti läpi ne palvelut, joita kunta myöntää 
lakisääteisinä määrärahasidonnaisina palveluina ja joita 
myönnettäessä lainsäädäntö sallii subjektiivisten oikeuksien 
luonteisia etuuksia enemmän harkintaa. 

Sosiaalihuoltolain nojalla annettavia määrärahasidon-
naisia palveluja ovat sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, 
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kotipalvelut, asumispalvelut, laitoshuolto, perhehoito, omais-
hoidon tuki, vammaisten työllistymistä tukeva toiminta ja 
työtoiminta. Näitä palveluita kunta järjestää yleisen järjes-
tämisvelvollisuuden ja niihin varaamiensa määrärahojen 
nojalla. Hakemusta ei kuitenkaan voida hylätä yksinomaan 
sillä perusteella, että kunta ei ole lainkaan varannut määrä-
rahaa asianomaisen palvelun järjestämistä tai taloudellista 
tukea varten (KHO 12.9.1997 taltio 2218).

Sosiaalihuollon palveluista säätäviä erityislakeja, jotka 
sisältävät myös kunnan yleisen järjestämisvelvollisuuden pii-
riin kuuluvia palveluja tai etuuksia ovat vammaispalveluista 
(380/1987), päihdehuollosta (41/1986) ja lastensuojelusta 
(683/1983) annetut lait. Vammaispalvelulain nojalla voi-
daan antaa kuntoutusohjausta ja sopeutumisvalmennusta 
sekä muita lain toteuttamiseksi tarpeellisia palveluja. Niitä 
voidaan antaa myös vammaisen henkilön lähiomaiselle tai 
hänestä huolehtivalle taikka muutoin läheiselle henkilöl-
le. Korvattavia ovat myös kustannukset, jotka aiheutuvat 
henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta tai muista lain 
toteuttamiseksi tarpeellisista toimista, samoin kuin päivit-
täisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, 
koneet ja laitteet. Kunta voi myös antaa välineitä, koneita 
tai laitteita korvauksetta vammaisen henkilön käyttöön. 
Samoin korvattavia ovat ylimääräiset kustannukset, jotka 
aiheutuvat vamman tai sairauden edellyttämän tarpeellisen 
vaatetuksen tai erityisravinnon hankkimisesta. Palvelujen 
saamiseksi henkilö voidaan osoittaa lain mukaisten palve-
lujen ja tukitoimien selvittämiseksi lääkärin tai muun asian-
tuntijan tutkimukseen. Vammaispalvelulaki on toissijainen 
laki. Vammaispalvelulain nojalla palveluita tulee järjestää 
vain siinä tapauksessa, jos henkilö ei saa sopivia ja riittäviä 
palveluja muun lain nojalla.

Päihdehuollon palveluita on järjestettävä kehittä-
mällä yleisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Siitä 
huolimatta, että päihdeongelmaisella on subjektiivinen 
oikeus kaikkiin tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluihin, niiden myöntäminen tapahtuu talousarvioon 
varattujen määrärahojen ja palvelujen riittävyydelle asetet-
tujen edellytysten asettamissa rajoissa. Sääntelystä johtuen 
sillä, että päihdehuollon palvelut katsotaan subjektiiviseksi 
oikeudeksi, ei olekaan käytännössä erityistä merkitystä. 

 Lastensuojelulain nojalla myönnettäviä määrärahoi-
hin ja palvelujen riittävyydelle asetettuihin edellytyksiin 
sidottuja palveluja ovat kaikki avohuollon tukitoimet, joita 
järjestetään huostaanoton välttämiseksi. Poikkeuksen muo-
dostavat riittämätön toimeentulo ja asumisen puutteet, jotka 
näissä tilanteissa ovat perustuslain turvaamia subjektiivisia 
oikeuksia. Harkinnanvaraisesti voidaan päättää esimerkiksi 
tukihenkilön tai -perheen ja terapiapalvelujen järjestämi-
sestä, lapsen tai nuoren koulunkäynnin tukemisesta sekä 
avustamisesta ammatin ja asunnon hankinnassa, työhön 
sijoittumisessa, harrastuksissa ja muiden henkilökohtaisten 
tarpeiden tyydyttämisessä. Tarvittaessa voidaan järjestää 
myös loma- ja virkistyspalveluja. Tuki voi olla taloudellista 
tai muuta tukea. Myös perhehoito ja laitoshuolto voivat 
olla avohuollon tukitoimia. Sitä voidaan myöntää lapselle 
yksin tai yhdessä hänen vanhempansa, huoltajansa tai muun 
kasvattajansa kanssa. Mitä kauempana huostaanotolle laissa 
säädetyistä edellytyksistä ollaan, sitä enemmän harkintaa 
etuuksien ja palvelujen myöntämiseen sisältyy. Kuitenkin 
myös huostaanotto on viime kädessä harkintaa sisältävä 
toimenpide. Sijaishuoltoon voidaan sijoittaa vain huostaan 
otettu lapsi. 

Terveydenhuollossa yleiset säännökset kunnan palve-
lujen järjestämisvelvollisuudesta ja sen laajuudesta sisältyvät 
kansanterveyslakiin ja erikoissairaanhoitolakiin. Keskeiset 
kansanterveyslain mukaan kunnan järjestettäväksi säädetyt 
palvelut ovat terveysneuvonta ja terveystarkastus mukaan 
lukien neuvolapalvelut, sairaanhoito, mielenterveyspal-
velut ja sairaankuljetukset, hammashuolto, oppilas- ja 
kouluterveydenhuolto, seulonnat ja joukkotarkastukset. 
Niiden lisäksi terveydenhuollon palveluja määrittelevät eräät 
erityislait: mielenterveyslaki (1116/1990) ja tartuntatauti-
laki (583/1986). Palvelutarpeen arviointivelvoitteella ei ole 
tarkoitettu muuttaa kunnan yleistä tai erityistä palvelujen 
järjestämisvelvollisuutta. Koska hoitoon pääsyä koskevat ajat 
on porrastettu eri tavoin, tarpeen arviointi ja sen sisältämä 
harkinta yksittäisen palvelun saajan kohdalla korostuvat. 
Käytännössä arviointi tarkoittaa sekä ei-kiireellisen hoidon 
eri muotojen että hoidon tarpeessa olevien henkilöiden 
asettamista etusijajärjestykseen. Hoitoon pääsyn toteutta-
misesta on annettu sekä VNA (1019/2004) että STM:n ohje 
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yhtenäisen kiireettömän hoidon perusteista (STM oppaita 
2005:5).

Perusopetuslain 8 a luvun mukainen aamu- ja iltapäi-
vätoiminnan järjestäminen tai hankkiminen on kunnan 
harkinnassa. Siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Mikäli 
kunta päättää järjestää tai hankkia iltapäivätoimintaa, sitä on 
tarjottava kaikille kunnassa toimivien koulujen perusope-
tuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä 
perusopetuslain 17.2 §:n mukaista erityisopetusta saaville 
3–9 luokkien oppilaille. Toimintaa voidaan myös tarjota vain 
joko aamu- tai iltapäiväksi tai molemmiksi.

Oppilas- tai opiskelijahuoltoa koskevat säännökset 
sisältyvät perusopetuslain 31 a §:ään, lukiolain 29 a §:ään 
ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 
37 a §:ään. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto kuuluu 
kansanterveyslain nojalla kunnan järjestämisvelvollisuuteen 
osana perusterveydenhuoltoa.

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on sosiaalihuollon asia-
kaslain 4.2 §:n mukaan huomioitava asiakkaan toivomukset, 
mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet. Potilasta on hoidettava 
yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy 
tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdol-
lisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen 
kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla 
(6.1 §). Sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palve-
lu- ja hoitosuunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä 
asiakkaan kanssa.

Avo- ja laitoshuollon palvelujen vaihtoehtoisuus

Sosiaalihuoltolain mukaan laitoshuoltoa annetaan hen-
kilölle, joka tarvitsee apua, hoitoa tai muuta huolenpitoa, 
jota ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista järjestää hänen 
omassa kodissaan muita sosiaalipalveluita hyväksi käyttäen. 
Laitoshoidossa voidaan hoitaa toimintakyvyltään erilaisia 
henkilöitä ja myös laitoshoito tai palveluasuminen voivat olla 
vaihtoehtoisia hoidon järjestämistapoja. Hoidon järjestämis-
päätöstä tehtäessä tulee harkittavaksi, 1) voidaanko henkilön 
tarvitsema apu, hoito tai muu huolenpito järjestää hänen 
omassa kodissaan muita sosiaalipalveluita hyväksi käyttäen 
ja 2) onko se tarkoituksenmukaista. Laitoshoidon tarpeen 
tulkinnoissa eri ryhmien välillä ja myös ryhmien sisällä on 

eroja. Myös erittäin vaikeavammaisia (esim. neliraajahal-
vauspotilaita) hoidetaan kotona omaishoitajan turvin. 

Laitoshoito sulkee yleensä ulkopuolelleen kaikki avo-
huollon palvelut, mistä tosin on eräitä vähäisiä poikkeuksia. 
PL 19.4 §:n mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää 
jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista 
järjestämistä. Säännöksen tulisi ohjata tulkintaa vertailtaessa 
hoitovaihtoehtoja laitoshoidon, palveluasumisen tai kotona 
palvelujen turvin tapahtuvan asumisen välillä. Hoivaa tai 
huoltoa annetaan sosiaali- tai terveydenhuollossa laitos-
hoitona taikka avohoitona. Palveluasuminen on avohoitoa, 
mutta se voidaan poikkeustapauksissa katsoa laitoshoi-
doksi. Avohoitoa voidaan antaa asiakkaan kotiin ja myös 
asumispalvelujen piirissä olevalle. Se voi olla pitkäaikaista 
tai lyhytaikaista ja käsittää koko vuorokauden tai tapahtua 
tiettynä aikana vuorokaudesta. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttämät termit ja käsit-
teet on määritelty eri tavoin eri laeissa. Niitä yhtenäistävät 
sosiaali- ja terveydenhuollon maksulaki (734/1992) ja -asetus 
(912/1992) sekä niiden nojalla annettu ministeriön asetus 
perusteista avohoidon ja laitoshoidon määrittelemiseksi 
(1241/2002) liitteineen. Sosiaalihuollossa laitoshuollolla 
tarkoitetaan hoidon, ylläpidon ja kuntouttavan toiminnan 
järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavassa sosiaalihuollon 
toimintayksikössä. Laitoshuoltoa annetaan henkilölle, joka 
tarvitsee apua, hoitoa tai muuta huolenpitoa, jota ei voida 
tai ei ole tarkoituksenmukaista järjestää hänen omassa kodis-
saan muita sosiaalipalveluita hyväksi käyttäen. (SHL 24 §.) 
Laitoshuollon käsitettä ei ole sidottu tietyn ammatillisen 
pätevyyden omaaviin ammattihenkilöihin eikä laissa tai 
sitä määrittävässä asetuksessa tarkemmin määritellä avun, 
hoidon tai huolenpidon sisältöä. Sosiaalihuoltolain esitöiden 
mukaan ”laitoshuollon päätehtävänä erityisesti vanhusten 
ja vammaisten kohdalla on taata hoidon tarpeessa olevalle 
fyysisistä ja henkisistä perustarpeista huolehtiminen silloin, 
kun tätä ei ole tarkoituksenmukaista järjestää avohuollon 
keinoin.” (HE 102/1981, s. 7.)

Kansanterveyslain 14.1.2 §:n mukaan sairaanhoidolla 
tarkoitetaan lääkärin suorittamaa tutkimusta ja hänen anta-
maansa tai valvomaansa hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta. 
Sairaanhoito voi tapahtua joko avo- tai laitoshoidossa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista an-
netussa laissa ja sitä täydentävissä asetuksissa käytetään 
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laitoshoidon termiä sekä sosiaali- että terveydenhuollossa. 
Laitoksissa annettavan pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen lai-
toshoidon raja on kolme kuukautta. Hoidosta perittävät 
maksut määräytyvät tämän perusteella eri tavoin. Hoito on 
aina laitoshoitoa, kun se on järjestetty sairaalan tai terveys-
keskuksen vuodeosastolla sekä silloin kun se on järjestetty 
vanhainkodissa, kehitysvammaisten erityishuollon keskus-
laitoksessa tai päihdehuoltolaitoksessa. Tunnusomaisena 
piirteenä laitoshoidolle voidaan pitää myös sitä, että asiakas 
sisään kirjoitetaan laitokseen tai asiasta tehdään laitokseen 
ottamispäätös. Sosiaalihuollon laitokselle tunnusomaista 
on, että siellä ”annetaan hoitoa, kuntoutusta ja ylläpitoa 
erityistä huolenpitoa vaativille henkilöille, jotka eivät tarvitse 
sairaalahoitoa, mutta jotka eivät selviä kotona tai muussa 
avohoidossa säännöllisten sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujen järjestämisestä huolimatta”. Vaikka määritelmä 
sulkee ulkopuolelleen sairaalahoidon, lähtökohtana ei ole 
asianomaisten henkilöiden asuminen. 

Muissa toimintayksiköissä järjestetyt palvelut ovat avo-
hoitoa, jollei ole ilmeisen painavia perusteita pitää toimintaa 
laitoshoitona. Avohoitoa voidaan järjestää myös vammansa 
tai sairautensa vuoksi paljon tukea tai hoitoa tarvitsevalle 
henkilölle. Tunnusomaista avohoidolle on, että henkilö 
asuu joko omistusasunnossa tai vuokra-asunnossa, josta on 
tehty vuokrasopimus. Riippumatta tarvittavien palvelujen 
määrästä, määrittävä tekijä on hoiva, eikä myöskään palvelu-
asumista tarkastella säännöksissä henkilön asumismuotona. 
Avohoidossa olevaksi katsotaan myös sosiaalihuoltolain 
22 §:n ja vammaispalvelulain 8.2 §:n mukaisia asumispal-
veluja saava henkilö. Sosiaali- ja terveydenhuollossa voi 
olla toimintayksiköitä, joissa annetaan sekä avohoitoa että 
laitoshoitoa. Kummasta on kyse, määräytyy toimintayksikön 
koko toiminnan ja siellä olevien henkilöiden saaman hoidon 
ja huolenpidon arvioinnin perusteella. Asiakasmaksulain 
ja -asetuksen tarkoittama hengityshalvauspotilas katsotaan 
sosiaalivakuutusetuuksia myönnettäessä laitoshoidossa ole-
vaksi silloinkin, kun hän tosiasiallisesti on avohoidossa.

Perhehoidossa olevan henkilön katsotaan aina olevan 
avohoidossa silloinkin, kun perhehoitoa järjestetään kehi-
tysvammalain, erikoissairaanhoitolain tai mielenterveyslain 
perusteella. Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, 
kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon 
järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella yksityis-

kodissa. Laitoshuoltoa vastaavasti perhehoitoa annetaan 
henkilölle silloin, kun sitä ei voida tarkoituksenmukaisesti 
järjestää hänen omassa kodissaan sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden avulla, eikä henkilö ole laitoshuollon 
tarpeessa. (SHL 25 §) 

Myös omaishoitoa saava henkilö on aina avohoidossa. 
Omaishoidolla tarkoitetaan omaishoidon tukea koskevan 
lain 2 §:n mukaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan 
henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa 
omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. 
Edellytyksenä on lisäksi hoidettavan hoidon tai huolenpidon 
tarve ja että omaishoito yhdessä muiden sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelujen kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, 
terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää. Hoitajalle ase-
tettu edellytys on, että hän on valmis vastaamaan hoidosta ja 
että hänen terveytensä ja toimintakykynsä vastaavat hoidon 
vaatimuksia. Hoitajan ja kunnan välillä tehtävän sopimuk-
sen liitteenä tulee olla hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoito 
tapahtuu yleensä hoidettavan kotona, mutta se voi erityisestä 
syystä tapahtua myös hoitajan kotona. Omaishoitosopimus 
voi koskea sekä tilanteita, joissa henkilön voitaisiin katsoa 
olevan laitoshoidon tarpeessa, että tilanteita, joissa häntä 
voitaisiin hoitaa perhehoidossa, mikäli muut laissa asetetut 
edellytykset täyttyvät. Kyse voi olla myös tilanteesta, jolloin 
omaishoito korvaa avohuollon palveluita. 

Avohoitoa ovat myös
–  sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksen järjestämä päivä- 

ja yöhoito asiakkaan kotona
–  lastensuojelulain nojalla järjestetty hoito. Lain mukaan 

lapselle voidaan järjestä/ä avohuollon tukitoimena per-
hehoitoa tai laitoshuoltoa yhdessä hänen vanhempansa, 
huoltajansa tai sen henkilön kanssa, jonka hoidossa ja 
kasvatuksessa lapsi on (LSL 14 §).

–  jaksottaisessa laitoshoidossa olevan henkilön hoito lai-
toshoitojaksojen välisenä aikana

–  kotisairaanhoidossa olevan henkilön hoito
–  erikoissairaanhoidon järjestämä hoito potilaan kotona.

Lasten päivähoidolla tarkoitetaan lapsen hoidon järjestä-
mistä päiväkodissa päiväkotihoitona, perhepäivähoitona, 
leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana (Päivä-
hoitoL 1.1 §) Perhepäivähoitoa järjestetään yksityiskodissa 
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tai muussa kodinomaisessa hoitopaikassa, jota kutsutaan 
perhepäiväkodiksi. Leikkitoimintaa ja muuta toimintaa 
voidaan järjestää sitä tarkoitusta varten varatussa paikassa. 
Päivähoidon säännöksiä sovelletaan myös esiopetukseen, jos 
sitä järjestetään päivähoitopaikassa.

Henkilö voi saada laitoshoitoa sosiaalihuoltolain, ke-
hitysvammalain, vammaispalvelulain tai mielenterveyslain 
nojalla taikka asuminen voidaan järjestää palveluasunnossa, 
jolloin myös kaikki muut avohuollon palvelut ja taloudelliset 
tuet voivat tulla järjestettäviksi laitoksessa laitoksen toimin-
tana. Kaikkia ikäryhmiä voidaan hoitaa joko laitoshoidossa, 
perhehoidossa taikka muussa sosiaali- tai terveydenhuol-
lon laitoksessa taikka omaishoitajan turvin silloin, kun 
hoidettavalla on omainen, joka haluaa osallistua hoitoon. 
Yleensä laitoshoidossa hoidetaan sairaita ja vanhuksia, 
lastensuojelulapsia, vammaisia, kehitysvammaisia tai mie-
lenterveysongelmaisia, joiden hoito muutoin ei ole mahdol-
lista. Perhehoidossa hoidetaan yleensä lastensuojelulapsia, 
kehitysvammaisia ja mielenterveysongelmaisia, jotka hekin 
ovat usein lapsia tai nuoria. Lastensuojelulain perusteella 
voidaan antaa myös avohuollon tukitoimena perhehoitoa 
tai laitoshuoltoa enintään kolmen kuukauden ajan. Aikaa 
voidaan erityisestä syystä jatkaa enintään kolme kuukautta. 
Omaishoitaja hoitaa kotona useimmiten joko vanhuksia 
tai vammaisia lapsia. Suuntaus on ollut, että avohuollon 
palvelujen avulla hoidetaan kotona yhä heikompikuntoisia 
ja enemmän apua tarvitsevia.

Rahamääräiset etuudet palvelun 
vaihtoehtona ja tukena

Valtion maksamat korvaukset tai etuudet 

Henkilön käyttäessä yksityisiä sairaanhoitopalveluja hänellä 
on mahdollisuus saada sairausvakuutuslain nojalla korva-
usta Kansaneläkelaitokselta lääkärinpalkkio-, tutkimus- ja 
hoito-, matka- ja lääkekustannuksista. Sairausvakuutus 
tarjoaa taloudellista tukea kaikille niille henkilöille, jotka 
ovat valinneet yksityisen vaihtoehdon valinnan syistä riippu-
matta. Korvauksen saaminen ei riipu myöskään siitä, voisiko 
vastaavat palvelut saada kunnallisesta terveydenhuollosta. 

Korvauksen hakeminen edellyttää yleensä asiakkaan ak-
tiivisuutta. Julkisen vallan rahoitusvastuun näkökulmasta 
kunnalliset terveyspalvelut ja sairausvakuutuksen kautta 
korvattavat palvelut ovat toisensa poissulkevia. Julkisessa 
laitoshoidossa tai sitä vastaavassa hoidossa syntyneitä sai-
raanhoidon kustannuksia ei voida korvata sairausvakuu-
tuksesta ja toisaalta kunnallinen terveydenhuolto ei rahoita 
sellaista yksityistä hoitoa, johon henkilö saa sairausvakuu-
tuskorvausta. Korvaukset Kela maksaa vahvistetun taksan 
mukaisesta määrästä.

Kela korvaa sekä julkisessa että yksityisessä tervey-
denhuollossa määrätyt lääkärin määräämiä lääkkeet joko 
kokonaan tai osittain edellyttäen, että lääkkeiden tukku-
hintalautakunta on vahvistanut lääkkeelle tukkuhinnan. 
Korvauksia maksetaan kolmessa korvausryhmässä, joita 
ovat peruskorvaus ja alempi ja ylempi erityiskorvaus. Myös 
matkakorvauksia maksetaan sekä julkiseen että yksityiseen 
terveydenhuoltoon sairauden ja kuntoutuksen vuoksi teh-
tyjen matkojen kuluista.

Kela maksaa myös ruokavaliokorvausta keliakiaa sai-
rastavalle 16 vuotta täyttäneelle henkilölle gluteenittoman 
ruokavalion ylläpitämiseksi. Korvausta voidaan maksaa 
myös henkilölle, joka saa vammaistukea tai eläkkeensaajien 
hoitotukea muun sairauden perusteella. Koska vammais-
palvelulaki on toissijainen, kunnan vammaispalvelulakiin 
kirjattu erityisravinnon hankkimisesta johtuva korvaus-
velvoite koskee vain Kelan maksaman korvauksen ylittävää 
osuutta.

Kelan maksamalla lapsen hoitotuella, vammaistuella 
ja eläkkeensaajien hoitotuella korvataan sairaudesta tai 
vammaisuudesta syntyviä erityiskustannuksia tai hoidosta 
ja avusta aiheutuvia kustannuksia. Erityiskustannuksia ovat 
sellaiset sairaudesta johtuvat erityiset kustannukset, joita ei 
korvata sairausvakuutuksesta (esim. lääkkeiden omavastuu-
osuudet). Osa erityiskustannuksista, kuten psykoterapia, 
fysioterapia ja toimintaterapia, myönnetään takautuvasti 
tositteiden perusteella, mikä voi saattaa pienituloiset muita 
huonompaan asemaan. Sairaan lapsen vanhemmalle mak-
settava erityishoitoraha korvaa hoitavan vanhemman an-
sionmenetystä. Lapsen vamman johdosta maksettava lapsen 
hoitotuki on korvaus niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat 
siitä, että lapsi on sairas tai vammainen. Lapsen hoitotukea 
maksetaan sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakauden 
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ajalta että rinnakkaisena lapsen kotihoidon tuen kanssa. 
Hoitotuen ohella vanhempi voi saada myös kuntoutusrahaa 
sopeutumisvalmennusjakson ja perhekuntoutuksen ajalta.

Koska vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki ovat 
molemmat toissijaisia, jää kunnan harkintaan, maksetaanko 
taloudellista tukea henkilökohtaisen avustajan palkkaami-
seen silloin, kun henkilö saa vammaistukea tai eläkkeen-
saajien hoitotukea. Sekä vammaistuki että eläkkeensaajien 
hoitotuki sisältävät myös erityiskustannusten korvausta. 
Tukien suuruus ei kata kaikkia hoivasta tai avusta syntyviä 
kustannuksia ainakaan silloin, kun henkilö on niiden tar-
peessa jatkuvasti.

Kunnalliset rahakorvaukset ja palvelut

Kunnalla on lakiin perustuva oikeus valita sosiaali- ja tervey-
denhuollossa toiminnan järjestämistapa. Asiakkaan mahdol-
lisuudet valintaan rajautuvat kunnan valitsemien palvelujen 
järjestämistapojen perusteella. Jos kunta tuottaa palvelun 
itse tai yhdessä muun kunnan tai kuntien kanssa olemalla 
jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä taikka ostaa 
palvelun valtiolta, toiselta kunnalta tai yksityiseltä palvelun 
tuottajalta, asiakas joutuu hyväksymän asianomaisen palve-
lun tuottajan tai hakeutumaan yksityisten palvelujen piiriin. 
Poikkeuksen tästä muodostaa sosiaalihuoltolain perusteella 
myönnettävä palveluseteli. Asiakas voi kieltäytyä tarjotusta 
palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet muilla 
tavoin järjestettävien palvelujen piiriin (SHL 29a.3 §).

Asiakkaan mahdollisuudet vaikuttaa siihen, tyydyte-
täänkö palvelutarve palveluilla vai rahakorvauksella, ovat 
järjestämistapaa laajemmat. Subjektiivisia oikeuksia lukuun 
ottamatta kunta varsinaisen palvelujen myöntämisen lisäksi 
kuitenkin käytännössä pitkälle päättää siitä, mitä palveluja tai 
etuuksia myöntämällä asiakkaan palvelutarve toteutetaan.

Eräissä palveluissa on nimenomaisesti säädetty vaihto-
ehtoisista tavoista palvelutarpeen tyydyttämiseen. Välittö-
mästi lainsäädäntöön perustuva palvelun ja rahamääräisen 
etuuden vaihtoehto koskee päivähoidon ja lasten kotihoidon 
tuen vaihtoehtoisuutta. Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha-
kauden päätyttyä alle kolmivuotiaan lapsen vanhemmilla 
tai muilla huoltajilla on oikeus saada valintansa mukaan 
lapsen hoidon järjestämiseksi päivähoitopaikka tai lasten 

kotihoidon tukea. Tukea maksetaan, jos lapsi ei ole kunnan 
järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan, 
jos perheessä on alle kolmivuotias lapsi. Vaihtoehto ei koske 
vain valintaa julkisen palvelun ja vanhempien itse suorit-
taman lapsen hoidon välillä. Yksityistä kotihoidon tukea 
maksetaan, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoidetaan 
yksityisessä perhepäivähoidossa.

Nimenomaisia säännöksiä palvelun ja rahamääräisen 
etuuden vaihtoehtoisuudesta on annettu myös vaikeavam-
maisten kuljetuspalveluista. Vammaispalveluasetuksen mu-
kaan kunta voi järjestää kuljetukset STVOL 4 §:n mukaisesti, 
jolloin myös palveluseteli on mahdollinen. Kunta voi myös 
korvata henkilölle taksilla, invataksilla tai vastaavalla ajo-
neuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset 
kustannukset.

Mikäli henkilön hoito on tarkoituksenmukaista 
järjestää kotona, vaihtoehtoja hoitoa tukevien palvelujen 
järjestämiseen on monia. Tällöin harkintaa sisältyy sekä 
siihen, mitä palvelut ovat että siihen, paljonko niitä myön-
netään. Jos hoidettavalla on mahdollisuus omaishoitajaan, 
hoito voidaan järjestää omaishoitona riippumatta siitä, 
mihin tarvitsijoiden ryhmään henkilö kuuluu. Muutoin 
oikeus saada palveluja määräytyy osittain sen perusteella, 
mihin ryhmään henkilö kuuluu (vanhukset, vammaiset, 
vaikeavammaiset, kehitysvammaiset, mielenterveysongel-
maiset). Sekä kehitysvammalaki että vammaispalvelulaki 
ovat toissijaisia. Palveluja järjestetään niiden perusteella 
vain siinä tapauksessa, että henkilö ei voi saada riittäviä 
ja hänelle sopivia palveluja muun lainsäädännön nojalla. 
Vammaispalvelulain nojalla myönnetään palveluja sekä 
vaikeavammaisille että vammaisille henkilöille, jolloin 
vaikeavammaisia koskevat etuudet ovat ns. subjektiivisia 
oikeuksia. Mikäli vanhuksen toimintakyky on siinä määrin 
heikentynyt, että hänet voidaan katsoa vaikeavammaiseksi, 
hänellä on oikeus vammaispalvelulain mukaisiin, subjektiivi-
sena oikeutena myönnettäviin palveluihin. Vastaavasti myös 
mielenterveysongelmainen henkilö tai kehitysvammainen 
henkilö voidaan tulkita vaikeavammaiseksi, jolla on oikeus 
vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin.

Avohuollossa henkilö asuu omassa kodissaan myös sil-
loin, kun häntä hoitaa omaishoitaja tai vammaispalvelulain 
nojalla palkattava henkilökohtainen avustaja. Omaishoidossa 
on kuitenkin mahdollista, että henkilö asuu hoitajan kotona 
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ja hoito voi ulottua esimerkiksi kesämökillä tapahtuvaan 
hoitoon. Myös perhehoidossa hoidettava asuu yksityisko-
dissa, joka ei ole hänen oma kotinsa. Omaishoitoa tai per-
hehoitoa ei voida antaa esimerkiksi palveluasumisyksiköissä, 
joissa lähtökohtana on, että yksikön tulee tarjota riittävät 
palvelut asiakkaiden säännöllisen hoidon ja huolenpidon 
takaamiseksi.

Laajin palvelujen tuottamisen kirjo sekä eri palvelujen 
välillä että palvelua korvaavien rahaetuuksien suhteen kos-
kee kotona tapahtuvaa hoivaa tai kotona asumisen tukea, 
jotka molemmat voivat olla vaihtoehto laitosasumiselle. 
Rahakorvausta voidaan myöntää asunnon muutostöihin ja 
sinne tarvittaviin laitteisiin ja välineisiin. Toisaalta esimer-
kiksi apuvälineitä voidaan myös lainata. Jos henkilöllä on 
omainen, joka suostuu hänen hoitajakseen, hoito voidaan 
järjestää maksamalla rahakorvausta omaiselle tai maksamalla 
hoidettavalle itselleen taloudellista tukea henkilökohtaisen 
avustajan palkkaamiseen. Näiden hoitomuotojen suhdetta 
Kelan maksamiin hoito- ja vammaistukiin on käsitelty edellä, 
luvussa Julkisen vallan vastuu asumisesta. Valittaessa palvelu-
jen välillä kunnallisen kodinhoitajan antama palvelu voidaan 
korvata esimerkiksi yksityiseltä palvelujen tuottajalta ostet-
tavilla siivous- ja ateriapalveluilla. Myös kotisairaanhoito- ja 
kotipalvelu voivat joissakin tilanteissa olla vaihtoehtoisia 
palvelujen tuottamistapoja.

Vastikkeellisuus

Sosiaaliturvan kehityksen viimeaikaisia uusia piirteitä ovat 
kannustavuus ja vastikkeellisuus. Vastikkeellisuus edellyttää 
asianomaiselta henkilöltä aktiivista panosta, jotta hän voi 
saa etuuden tai jotta sen saa täysimääräisesti. Aktiivinen 
panos ei kuitenkaan tuota henkilölle lisähyötyä esimerkiksi 
korkeampana etuutena. Tässä mielessä vastikkeellisuus ver-
tautuu saamisedellytyksiin. Myös osaa saamisedellytyksistä 
voidaan pitää eräällä tavalla vastikkeellisina. Esimerkiksi 
kuntoutusetuuksiin liittyvä kuntoutukseen osallistumisvel-
voite, opiskeluetuuksiin liittyvä opiskeluvelvoite ja tiettyä 
tasoa edellyttävä opintomenestys sekä työttömyysturvaan 
liittyvä työn hakemisvelvoite ovat aktiivista toimintaa ja 
samalla tuen saamisedellytyksiä. Vaadittu aktiivisuus on 

kiinteä ja välttämätön osa kyseisen etuuden sisäistä logiik-
kaa. Yleisesti ottaen saamisedellytysten tulee liittyä etuuden 
taustalla olevaan riskiin. Olennaista on usein erottaa se, voiko 
palvelun tai etuuden saada riippumatta muusta toiminnasta. 
Esimerkiksi kuntoutusrahaa ei voi saada ilman kuntoutusta, 
mutta kuntoutusta voi saada, vaikka ei saa tai edes hae kun-
toutusrahaa. Kuntoutusrahan vastikkeellisuus liittyy siten 
asiayhteyteen. Sen sijaan työmarkkinatukea voi saada ilman 
työmarkkinatoimenpiteisiin osallistumista. 

Sosiaaliturvan, erityisesti toimeentuloturvan, vastik-
keellisuus eroaa saamisedellytyksistä siten, että etuuden 
saajalta edellytetty toiminta ei ole välittömästi sidoksissa 
haettavaan etuuteen. Vastikkeellisuus sisältyy toimeen-
tuloturvan etuusjärjestelmissä erityisesti työttömyyttä, 
työkyvyttömyyttä ja varattomuutta koskeviin etuuksiin ja 
palveluihin. Vanhastaan on työttömän edellytetty osallis-
tuvan työllistymistä edistävään koulutukseen ja työhar-
joitteluun. Alle 25-vuotiaalta työmarkkinatuen saajalta 
edellytetään, että hän on hakenut koulutukseen, jos hänellä 
ei ole ammatillista koulutusta. Kuntouttavan työtoiminnan 
lainsäädäntö edellyttää nuoren työkyvyttömän osallistuvan 
kuntoutukseen työkyvyttömyysetuuden saamiseksi. Maa-
hanmuuttajien kotoutumistuen saajan tulee osallistua joko 
työnhakuun tai koulutukseen, käytännössä useimmiten 
suomen kielen opetukseen. Toimeentulotuen saajalla tulee 
olla ns. hyväksyttävä syy tulottomuuteen, jotta hän voi saada 
täyden toimeentulotuen. Mikäli hänellä ei tällaista perus-
tetta ole, tai hän ei ole työssä tai toimi yrittäjänä, leikataan 
hänen toimeentulotukeaan, jos hän ei ole ilmoittautunut 
työttömäksi työnhakijaksi. Leikkaus voi olla kuitenkin 
enintään sellainen, että PL 19.1 §:n ihmisarvoisen elämän 
edellytykset säilyvät.

Eräisiin etuuksiin liittyy vastikkeellisuuden kannalta 
eräitä tosiasiallisia elämänolosuhteita. Lapsilisä maksetaan 
ideologisesti tarkastellen ensisijaisesti sen johdosta, että 
vanhempi huoltaa lasta. Tämän mukaisesti lapsilisä voi-
daan siirtää muulle henkilölle, kunnalle tai jopa lapselle 
itselleen sellaisissa tapauksissa, joissa lapsen huolto ei ole 
vanhemmalla. Toisaalta käänteisesti tämän kanssa voidaan 
todeta, että etuus on kytketty nimenomaan tosiasialliseen 
tilanteeseen. Vaikka lapsen huolto juridisesti ei olisi lapsen 
vanhemmalla, saattaa tosiasiallinen tilanne johtaa siihen, että 
lasta huoltava vanhempi saa lapsen huoltoon tarkoitetun 
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etuuden hyväkseen. Perustuslakivaliokunta on arvioinut 
samoin vanhempainrahaa lausunnossaan 21/1994 vp.

Toimeentulotuen saajilta edellytetyt aktiiviset toimen-
piteet saattavat pahimmillaan uhata perusoikeussuojan 
joitakin ulottuvuuksia. Kysymys on usein yhteiskunnan 
heikoimmista ja avuttomimmista ryhmistä. Vaaditut vas-
tasuoritukset saattavat tällaisten ryhmien kyseessä ollessa 
ylittää rajan, jonka jälkeen kyse on perusoikeuksien vaaran-
tumisesta. Toimeentulotuen viimesijaisena kriteerinä on, että 
ihmisarvoisen elämän edellytykset on taattava. Vain tämän 
rajan noudattaminen saattaa johtaa ihmisarvon kannalta 
kyseenalaisiin tilanteisiin. Yhteiskunnan jäsenille on pidetty 
tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena taata minimiä kor-
keampi sosiaalisesti hyväksyttävä elintaso.

Asumisen tukeminen

Julkisen vallan vastuu asumisesta

PL 19.1 §:n säännös oikeudesta toimeentuloon ja huolen-
pitoon käsittää myös mahdollisuuden sellaiseen asumiseen, 
joka on edellytyksenä henkilön terveyden ja elinkyvyn säily-
miselle. PL 19.1 §:n sekä perusoikeusjärjestelmän kokonai-
suuden perusteella on perusteltua todeta, että lainsäätäjällä 
on erityinen toimintavelvollisuus sellaisessa tilanteessa, jossa 
on muodostunut todellisia ja pysyviä erityisiä väestöryh-
miä, joiden subjektiivinen oikeus asumiseen ei toteudu 
PL 19.1 §:n edellyttämällä tavalla.

Niillä henkilöillä, joiden asumisen turva on osa 
PL 19.1 §:ssä säädettyä perustoimeentulon ja huolenpidon 
turvaa, tulee olla käytettävissään tehokas oikeussuojakeino 
oikeutensa varmistamiseksi. Eduskunnan apulaisoikeusasia-
mies teki vuonna 2001 tarkastuksen Helsingissä sijaitsevaan 
alkoholisteille tarkoitettuun ensisuojaan. Tarkastuksen 
perusteella apulaisoikeusasiamies katsoi, että kaikilla 
ensisuojaan majoittuneilla alkoholisteilla oli PL 19.1 §:n 
mukainen subjektiivinen oikeus asumispalveluun tai aina-
kin terveydensuojelun vaatimukset täyttävään asumiseen. 
Tässä yhteydessä apulaisoikeusasiamies katsoi, että noin 
30 alkoholistin majoittamista samaan huoneeseen ei voitu 
pitää hyväksyttävänä.

Kaikkien pysyvästi asunnottomien ei toisaalta voida 
arvioida olevan PL 19.1 §:n tarkoittamassa asemassa, vaan 
tässäkin ryhmässä on eriteltävä tarkemmin erilaisten eri-
tyisperusteiden olemassaoloa. Sosiaalipalvelujärjestelmän 
näkökulmasta voidaan erottaa sellaisia pysyvästi asunnot-
tomia väestöryhmiä, joiden asumiseen liittyy tavanomaista 
vakavampia ongelmakysymyksiä. Tällaisia ryhmiä ovat 
erityisesti vakavasta päihdeongelmasta tai pitkäaikaisista 
mielenterveyden häiriöistä kärsivät asunnottomat ihmiset. 
Mainitut ongelmat esiintyvät usein myös samanaikaisesti. 
Näiden erityisryhmien asemaa on pyritty ottamaan huo-
mioon sosiaalipalvelujärjestelmää kehitettäessä, mutta 
lainsäädännöllisessä tarkastelussa näiden asunnottomien 
erityisryhmien oikeutta asumiseen ei ole kattavasti ja sel-
keästi säännelty.

PL 19.4 §:n nojalla julkisen vallan tehtävänä on edistää 
jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista 
järjestämistä. Tätä oikeutta ei ole turvattu yleisenä subjektii-
visena oikeutena eikä myöskään määrärahasidonnaisena yk-
silöllisenä oikeutena tavallisella lailla. On kuitenkin olemassa 
suhteellisen laaja erityislainsäädäntö, jonka perusteella Val-
tion asuntorahaston varoista voidaan myöntää aravalainoja 
tai korkotukea erityisin sosiaalisin perustein. Sosiaalisilla pe-
rusteilla voidaan yleisessä merkityksessä tarkoittaa sitä, että 
lainoituksen lainaehdot pyritään mitoittamaan lainansaajan 
kannalta hieman edullisemmiksi kuin vapaarahoitteisessa 
asuntotuotannossa. Toisaalta sosiaalisilla perusteilla voidaan 
konkreettisemmin tarkoittaa sitä, että oikeus aravalainan tai 
korkotuen saamiseen edellyttää, että asukas alittaa erikseen 
säädetyt tulo- ja varallisuusrajat. 

Erikseen on säädetty vuokra-asuntojen muista asukas-
valintaperusteita, joiden avulla pyritään varmistamaan se, 
että vapautuvat asunnot voidaan kohdentaa niitä kiireelli-
simmin tarvitseville. PL 19.4 §:n säännöksen yhteydessä on 
hallituksen esityksessä korostettu sitä, etteivät sosiaaliset 
perusoikeudet voi olla yksinomaan julkisen vallan vastuulla. 
Perusoikeussäännösten on kokonaisuutena katsottu ko-
rostavan yhteiskunnan jäsenten omaa aktiivista toimintaa 
perusoikeuksien toteuttamisessa. Asumisen oikeuden tulee 
tämän ajattelun mukaan pääosin toteutua yksilöiden omatoi-
misuuden kautta. Asumisen tukemisen yhden ulottuvuuden 
muodostaa taloudellinen tuki asumistukena, verovähennyk-
sinä ja muina tukina.
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Asumispalvelut, palvelu- ja laitosasuminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen erityislainsäädännössä on useita 
palveluasumista koskevia säännöksiä, joilla pyritään turvaa-
maan oikeus asumiseen väestöryhmille, joiden on vaikea 
hankkia asuntoa itse tai vaikeuksia selviytyä asunnossa oma-
toimisesti ilman tukipalveluja. Subjektiivinen oikeus koskee 
lähinnä vaikeavammaisten henkilöiden palveluasumista. Kun 
vammaispalvelulaki on toissijainen ja kun palveluasumista 
tulee järjestää, jollei henkilö ole laitoshoidon tarpeessa, 
sen toteutuminen sisältää kuitenkin merkittävässä määrin 
harkintaa. Palveluasumista koskevat yleiset säännökset eivät 
sisällä sellaisten yleisten tunnusmerkkien sääntelyä, joiden 
täyttyessä palveluasuminen muuttuisi subjektiiviseksi oi-
keudeksi. Erityisistä oikeussuojakeinoista, joilla voitaisiin 
varmistaa PL 19.1 §:n sisältämä oikeus asumiseen, ei ole 
säädetty.

Yleiset säännökset palveluasumisesta ovat sosiaali-
huoltolaissa. Sen 17 §:n nojalla kunnan on huolehdittava 
asumispalveluista osana sosiaalipalveluiden järjestämisen 
kokonaisuutta eräin edellytyksin. Sosiaalihuoltolain mukaan 
asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen 
järjestämistä. Asumispalveluja annetaan henkilölle, joka 
erityisistä syistä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumi-
sensa järjestämisessä. Palvelu- ja tukiasumisen järjestämis-
velvollisuus voi koskea hyvin erilaisessa asemassa olevien 
väestöryhmien asumista. Palvelu- ja tukiasuminen voi liittyä 
esimerkiksi vanhusten, tukipalveluja tarvitsevien nuorten, 
vankilasta vapautuvien henkilöiden tai päihdeongelmista 
kärsivien henkilöiden asumisen järjestämiseen. Palvelu- ja 
tukiasumisella pyritään mahdollisimman lähelle normaalia 
itsenäistä asumista. Tässä suhteessa palvelu- ja tukiasuminen 
eroaa selkeästi esimerkiksi asunnottomille tai päihdeongel-
maisille henkilöille tarkoitetuista tilapäisistä ensisuojista.

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista annetun lain (380/1987) 8.2 §:n perusteella kun-
nan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle erikseen 
säädetyt palvelut, muun ohella palveluasuminen, jos henkilö 
vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee pal-
velua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. 
Erityistä velvollisuutta palveluasumisen järjestämiseen ei 
ole, jos henkilö on jatkuvan laitoshoidon tarpeessa. Palve-

luasumisen sisällöstä säädetään tarkemmin vammaisuuden 
perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun 
asetuksen (759/1987) 10–11 §:ssä. Lain 9 §:n 2 momentissa 
ja samannimisen asetuksen 12–13 §:ssä säädetään erikseen 
vaikeavammaiselle henkilölle korvattavista välttämättömistä 
asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvista välineistä 
ja laitteista.

Oikeutta asumiseen säännellään myös lastensuojelulain 
(683/1983) säännöksillä. Lapsella tai lastensuojeluperheellä 
on subjektiivinen oikeus tarpeen mukaiseen asuntoon ja 
asumisolosuhteisiin liittyvien puutteiden korjatuksi tule-
miseen huostaanoton välttämiseksi. Myös mielenterveyslain 
(1116/1990) 5.2 §:n nojalla mielisairautta tai muuta mie-
lenterveyshäiriötä potevalle henkilölle on riittävän hoidon 
ja palvelujen ohella yhteistyössä asianomaisen kunnan 
sosiaalitoimen kanssa järjestettävä mahdollisuus hänen 
tarvitsemaansa lääkinnälliseen tai sosiaaliseen kuntoutuk-
seen liittyvään tuki- ja palveluasumiseen siten kuin siitä on 
erikseen säädetty. Mielenterveyslaissa tai -asetuksessa ei ole 
yksityiskohtaisempia säännöksiä tuki- ja palveluasumisesta, 
vaan tilannetta on arvioitava suhteessa sosiaalihuoltolain 
yleisiin säännöksiin tai vammaispalvelulain tulkintaan. 
Voidaanko esimerkiksi mielisairas tai pitkäaikaisesta mielen-
terveyshäiriöstä kärsivä henkilö katsoa vammaispalvelulaissa 
tarkoitetuksi vaikeavammaiseksi henkilöksi, on käytännössä 
ollut ongelmallinen kysymys. Avohoidon ja laitoshoidon 
välinen rajanveto ei ole aina ongelmattomasti tehtävissä. 
Palveluasumisen yhteydessä toteutetaan esimerkiksi usein 
käytännössä yksilön tahdosta riippumattomia toimenpiteitä, 
vaikka niiden edellytyksistä ei ole laissa selkeitä säännöksiä. 
Myös palveluasumista koskevat säännökset ovat osittain 
epämääräisiä.

Sosiaalihuoltolain 24.2 §:n mukaan laitoshuoltoa anne-
taan henkilölle, joka tarvitsee apua, hoitoa tai muuta huolen-
pitoa, jota ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista järjestää 
hänen omassa kodissaan muita sosiaalipalveluita hyväksi 
käyttäen. Eivät perusoikeussäännökset eivätkä tavallisena 
lakina annetut säännökset anna nimenomaista johtoa sen 
suhteen, minkälaista laitoksessa asumisen tulee olla, jotta se 
täyttää esimerkiksi ihmisarvoisen elämän edellytykset. 

 Sosiaalihuoltolain mukaisen laitokseen joutumisen 
syynä voi olla lähes yksinomaan avun tarve jokapäiväisen elä-
män toiminnoissa. Kun esimerkiksi dementoivia sairauksia 
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sairastavien henkilöiden asuminen voi jatkua laitoksessa jopa 
vuosikymmeniä, pitkäaikainen laitoshoito on tosiasiallisesti 
yksi asumismuodoista. Laitoshoidossa tapahtuvan asumisen 
sisältöä määrittelee käytännössä kuitenkin laitokseen joutu-
miseen syy, sairauden hoito, kuntoutus tms., jolloin fyysinen 
ympäristö määräytyy hoito- ja kuntoutustoimenpiteiden 
ja niitä koskevien ammattihenkilöiden työympäristölle 
asetettujen edellytysten kautta. Myös asumisympäristöä 
leimaa usein sairaalamaisuus riippumatta siitä, kuinka usein 
varsinaista sairaanhoitoa annetaan ja tapahtuuko se henkilön 
omassa huoneessa.  

Pelkästään se, että henkilö oleskelee laitoksessa, ei 
oikeuta rajoittamaan hänen perusoikeuksiaan. Kysymykset 
perusoikeuksista ja niiden toteutumisesta saattavat kuitenkin 
joutua koetelluksi tavalla, joka vähintään hipoo lainsäädän-
nön asettamia rajoja. Vastakkain asettuvia intressejä voivat 
olla perustuslain turvaamat perusoikeudet mukaan lukien 
asukkaiden itsemääräämisoikeus ja laitoksen toiminnan 
tarkoituksenmukainen toteuttaminen. Perusoikeuksien 
rajoittamisena voidaan tarkastella esimerkiksi pakollisia 
ja samanaikaisia ylösnousuja, ruokailuja, pesuja, valojen 
sammutuksia, vaatimusta hiljaisuudesta, wc-käynnin kor-
vaamista vaipoilla tai hoidon korvaamista lääkityksellä. Pe-
rusoikeuksia rikotaan myös silloin, kun hitaasti tai vaikeasti 
syömään kykenevät henkilöt jäävät vaille tarvitsemaansa 
apua ruokailutilanteessa. Laitoshoidon sisällössä keskustel-
laan lähinnä fyysisistä tarpeista. Sosiaalihuoltolakia koskevan 
hallituksen esityksen näkemys siitä, että laitoshoidon tulee 
tyydyttää fyysisten tarpeiden lisäksi myös laitoksessa asuvan 
henkilön henkiset perustarpeet, on jäänyt keskustelujen 
ulkopuolelle.   

Viitteitä siitä, että laitoshoidon sisältö on muuttumassa 
aikaisemmasta, on saatavissa eräistä KHO:n ratkaisuista. 
Ennakkotapauksessa KHO:2002:75 katsottiin, että demen-
toituneille asukkaille yksityisiä sosiaalipalveluja antavan 
toimintayksikön hoitopaikkamäärää arvioitaessa tuli ottaa 
huomioon yleiset asumisen vaatimukset ja asukkaiden 
perusoikeudet kuten yksityisyyden suoja. Kahden toisilleen 
vieraan ihmisen sijoittamista samaan huoneeseen voitiin 
perustella poikkeuksellisesti sairaudesta johtuvilla syillä, 
koska sillä voitiin vaikuttaa kyseisessä tapauksessa olleelle 
sairaudelle ominaisten turvattomuuden tunteiden vähen-
tämiseen. Yleensä kahden vieraan ihmisen sijoittamista 

samaan huoneeseen ei sen sijaan voida ratkaisun mukaan 
pitää perusteltuna. 

Myöskään liikkumisen rajoittaminen siten, että lai-
toksesta poistuminen omille asioille tai vaikka pihalle on 
kielletty, ei yleensä täytä perustuslaissa turvattua liikku-
misvapauden vaatimusta. Vaikeavammaisten palveluista on 
myös useita KHO:n ratkaisuja, joiden perusteella kunnalla 
on ollut velvollisuus myöntää vaikeavammaisille subjektii-
visena oikeutena turvattuja kuljetuspalveluja silloinkin, kun 
he muutoin ovat asuneet laitoksessa.

Asumistuet

Tärkein asumiseen liittyvä yksilölle tai ruokakunnalle 
suunnatuista tukimuodoista on sosiaalisin perustein 
myönnettävä asumistuki. Asumistuen myöntämisen edelly-
tyksistä säädetään tarkemmin asumistukilaissa (408/1975) 
ja -asetuksessa (949/1993). Asumistuen tarkemmista 
määräytymisperusteista, lähinnä asunnon sijainnin sekä 
ruokakunnan koon ja tulotason perusteella määräytyvistä 
perusomavastuuosuuksista, säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella (1057/2004). Yleisen asumistuen ohella säädetään 
erikseen eläkkeensaajien asumistuesta siitä annetussa laissa 
(591/1978). Myös osana opintotukea voidaan opiskelijoille 
maksaa opintotukilain (65/1994) mukaista asumislisää. 
Asumistukea on mahdollista saada vuokra-asumisen ja 
omistusasumisen kustannuksiin.

Asumistuki on ns. ensisijainen etuus. Sillä pyritään 
muun muassa välttämään tarvetta turvautua toimeentu-
lotukeen, jota maksetaan ns. viimesijaisena etuutena. Asu-
mistuen ja toimeentulotuen suhde on merkityksellinen sekä 
tuen saajan että kuntien ja valtion välisen rahoitusvastuun 
näkökulmasta. Toimeentulotuki on osa kuntien valtion-
osuustehtäviä, sen sijaan asumistuki on Kansaneläkelai-
toksen myöntämä, sosiaaliturvaan kuuluva etuus. Kuntien 
ja valtion rahoitusvastuun kannalta merkityksellinen on 
kuntien valtionosuuslain (1147/1996) 4 §:n säännös. Sen 
mukaan valtionosuustehtävien laajuuden ja laadun muutos 
otetaan huomioon ainoastaan sillä edellytyksellä, että se ai-
heutuu asianomaista valtionosuustehtävää koskevasta laista 
tai asetuksesta, lakiin tai asetukseen perustuvasta valtion 
viranomaisen määräyksestä taikka sosiaali- ja terveyden-
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huollon voimavarapäätöksestä taikka valtion talousarviosta. 
Esimerkiksi asumistuen edellytyksiin tehtyjen muutosten 
vaikutuksia toimeentulotukimenoihin ei välittömästi oteta 
huomioon valtionosuuksissa.

Omistusasumisen verotuksellinen tuki

Oman asunnon hankintaan tai peruskorjaukseen kohdis-
tuvan lainan korot voidaan tuloverolain 58.1.1 §:n mukaan 
vähentää pääomatuloista. Jos pääomatuloista tehtävien 
vähennysten määrä on veronalaisten pääomatulojen määrää 
suurempi, on verovelvollisella oikeus ansiotulojen verosta 
tehtävään tuloverolain mukaiseen alijäämähyvitykseen 
(131–134 §). Alijäämähyvitykseen tehtyjen muutosten kautta 
verotuksellinen tuki kohdentuu hieman aiempaa enemmän 
ensiasunnon hankkijoille kuin asunnon vaihtajille, joiden 
tuen tarve on ensiasunnon ostajia vähäisempi.

Omistusasumisen verotuksellisen tuen suhteellinen 
merkitys on viime vuosina jossain määrin pienentynyt. Se 
on kuitenkin esimerkiksi arava- ja korkotukilainoitukseen 
kautta kohdentuvaan tukeen verrattuna edelleen merkittävä 
asumismenojen alentamiseen kohdistuvan tukimuoto. Vero-
tuksellinen tuki kohdentuu ensisijaisesti suurituloisille.

Arava- ja korkotukilainoitus

Arava- ja korkotukilainoituksen kautta voidaan myöntää 
tukea sekä rakennuttajana toimiville yhteisöille että kotita-
louksille. Aravalainoja koskevat säännökset ovat aravalaissa 
(1189/1993) ja arava-asetuksessa (1587/1993). Valtion 
asuntotuotantoon suuntaama rahoituksen tuki muodostuu 
pääosin Valtion asuntorahaston varoista myönnettävistä 
aravalainoista ja vähäisemmässä määrin korkotuesta, jota 
suoritetaan rahalaitosten myöntämille korkotukilainoille. 
Aravalainoja ei ole enää useaan vuoteen myönnetty omistus-
asuntoja varten, vaan lainoitus on kohdennettu vuokra- ja 
asumisoikeusasuntojen rakentamiseen. Korkotukea voidaan 
sen sijaan myöntää kaikkia asumisen hallintamuotoja varten 
myönnettäviin lainoihin, myös omistusasuntoihin.

Rahalaitosten asuntolainoille voidaan myös eräin 
edellytyksin myöntää valtiontakaus. Arava-asunnoilla ja 

korkotukiasunnoilla on keskeinen merkitys erityisesti vuok-
ra-asuntokannassa. Julkisesti tuetun vuokra-asuntokannan 
osuus on noin puolet koko vuokra-asuntokannasta. Kunnat 
omistavat yli puolet aravavuokra-asunnoista, minkä lisäksi 
merkittäviä omistajia ovat yleishyödylliset yhteisöt. Arava- ja 
korkotukivuokra-asuntoja koskevat pitkäaikaiset käyttö- ja 
luovutusrajoitukset, joilla pyritään varmistamaan asuntojen 
säilyminen vuokra-asuntokäytössä.

Asukasvalintaa arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin 
säännellään siten, että asukkaiden sosiaalisina valintaperus-
teina ovat asunnontarve, tulorajat ja varallisuus. Valintape-
rusteista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa 
asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoi-
hin (729/2006). Hallituksen asuntopoliittisen ohjelman 
2004–2006 mukaan on vuonna 2004 siirrytty voimakkaan 
asuntokysynnän alueilla yksiin tulorajoihin luopumalla 
ns. alemmista tulorajoista. Samassa yhteydessä arava- ja 
korkotukivuokra-asuntojen saamisen edellytyksenä olevat 
tulorajat on mitoitettu niin, että asuntoja voitaisiin koh-
dentaa myös keskipalkkaisille tulonsaajille. Muilla alueilla 
tulorajoista on luovuttu kokonaan. Pienituloisten ja eniten 
asunnon tarpeessa olevien ruokakuntien asunnon saanti 
pyritään varmistamaan tarveharkintaan perustuvalla asu-
kasvalinnalla. Tavoitteena on myös työvoiman liikkuvuuden 
edistäminen.

Etusijalle asukasvalinnassa on asetettava asunnottomat 
ja muut kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat, vähä-
varaisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat. Tästä 
etusijajärjestyksestä voidaan yksittäistapauksessa poiketa, 
jos se hakijaruokakunnan erityisolosuhteet, paikkakunnan 
vuokra-asuntotilanne tai vuokratalon asukasrakenne huo-
mioon ottaen on erityisen perusteltua. Aravarajoituslain 
muutos (716/2006) mahdollistaa 1.9.2006 alkaen sen, millä 
perusteilla asunnon sijaintikunnan jäsenyys voidaan ottaa 
asukasvalinnassa huomioon, mikäli hakijat muilla valinta-
perusteilla ovat samassa asemassa. 

Valtion asuntorahaston avustukset

Valtion asuntorahaston varoista myönnettävillä suorilla 
avustuksilla voidaan myös kohdentaa tukea ruokakuntien 
asumismenojen alentamiseen tai asumistason parantami-



6�

Tällä lailla sosiaaliturvaa

Stakes 2006

seen. Avustusten kokonaismerkitys on kuitenkin erittäin 
pieni verrattuna arava- ja korkotukijärjestelmiin.

Vuokratalojen ja asumisoikeustalojen tervehdyttä-
misavustuksista säädetään erillisessä laissa (657/2000) ja 
valtioneuvoston asetuksessa (58/2003). Erityisryhmien 
asunto-olojen parantamiseksi myönnettävistä avustuksista 
säädetään uudessa vuoden 2005 alusta voimaan tulleessa 
laissa (1281/2004). Lailla pyritään lisäämään vuokratasoltaan 
kohtuullista asuntotarjontaa siten, että erityisryhmille tar-
koitetuille korkotukilainoituksen piiriin hyväksytyille asun-
tohankkeille myönnetään lisätukea avustuksena. Avustusta 
voidaan myöntää kunnille ja yleishyödyllisille yhteisöille 
asuntojen rakentamiseen, hankintaan ja perusparantami-
seen. Lain 3 §:ssä säädetään tarkemmin erityisryhmän käsit-
teestä. Säännöksessä muotoiltu käsite on laaja, ja se sisältää 
useita erityyppisiä tuen tarpeessa olevia henkilöitä tai ruo-
kakuntia, esimerkiksi asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat, 
mielenterveys- tai päihdepalveluiden käyttäjät, vammaiset 
henkilöt ja huonokuntoiset ikäihmiset.

Viimeksi mainitun erityisavustuksen rajauksena on, että 
avustusta myönnetään ainoastaan niihin hankkeisiin, joiden 
rahoittamiseksi ei ole myönnetty muuta julkista tukea lukuun 
ottamatta Valtion asuntorahaston varoista myönnettävää 
korkotukea tai avustusta taikka kunnan tai kuntayhtymän 
tukea. Rajauksella avustuksen käyttöalasta suljetaan esimer-
kiksi sellaiset erityisryhmien asuntohankkeet, joihin voidaan 
edelleen kohdentaa Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta 
myönnettäviä avustuksia. Koska Raha-automaattiyhdistyk-
sen tuotosta voidaan kilpailulainsäädäntö huomioon ottaen 
myöntää nykyisin vain rajoitetusti avustuksia esimerkiksi 
palvelutalojen rakentamiseksi, on Valtion asuntorahaston 
avustusten merkitys aikaisempaa suurempi.

RAY-avustukset asumiseen

Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) toimintaan sovelletaan 
arpajaislain (1047/2001) ja raha-automaattiavustuksista 
annetun lain (1056/2001, avustuslaki) säännöksiä. Lisäksi 

on säädetty valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyh-
distyksestä (1169/2001) ja valtioneuvoston asetus eräistä 
raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista 
(1170/2001). Avustuslain 6 §:n mukaan rahapeliyhteisö 
(RAY) valmistelee ehdotuksen avustusten myöntämisestä. 
Jakoehdotus ja avustussuunnitelma annetaan sosiaali- ja 
terveysministeriölle, jonka esittelystä valtioneuvosto päättää 
vuosittain lopullisesti avustusten myöntämisestä. Avustuk-
sia ei ole tarkoitettu julkisten palveluiden rahoittamiseen. 
Avustuslain 1 §:n soveltamisalan määrittelyn mukaisesti 
avustuksia myönnetään oikeuskelpoisille yleishyödyllisille 
yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
edistämiseen. Näin ollen esimerkiksi kunnat ja kuntayhtymät 
eivät voi olla avustuksen saajia. Avustuslain 4 §:ssä säädetään 
avustuksen myöntämisen yleisistä edellytyksistä. Yhtenä 
edellytyksenä on, että avustuksen myöntämisen ei arvioida 
aiheuttavan muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden 
toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen 
kuuluvassa valtiossa.

RAY:n avustuksia on viime vuosina yhä selkeämmin 
rajattu pois kilpailunalaisesta toiminnasta. Käytännössä 
esimerkiksi aiemmin vakiintuneesti rahoitetuilta toimin-
talohkoilta, kuten kotipalveluista ja palveluasumisen inves-
toinneista, on vetäydytty. RAY:n avustuksia on vastaavasti 
suunnattu selvemmin perinteiseen edunvalvontaan sekä 
varsinkin kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Palveluihin avus-
tuksia on tarkoitus myöntää ainoastaan pienimuotoiseen 
erityisryhmien palvelujen ja tuen turvaamiseen, jossa muuta 
palvelujen tarjontaa ei käytännössä ole. RAY:n avustuksilla 
voitaneen siten edelleen tukea erityisesti asunnottomien, 
huonokuntoisten vanhusten, muistihäiriöistä kärsivien, 
mielenterveyskuntoutujien, vammaisten henkilöiden ja eri-
tyistukea tarvitsevien nuorten itsenäistä, liikuntaesteetöntä ja 
turvallista asumista. Avustusten vähenemisen ei tule johtaa 
erityisryhmille tarkoitettujen asuntojen vähenemiseen.
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ENNAKOLLINEN OIKEUSTURVA

Yksi ennakollisen oikeusturvan keskeisiä takeita on määrä-
muotoinen menettely, joka toisinaan on sangen yksityiskoh-
taisestikin säädelty. Yleiset hallintolain mukaiset vaatimukset 
koskevat asiakirjan lähettämistä ja hallintoasian vireille 
tuloa, asian käsittelyä viranomaisessa, asian selvittämistä ja 
asianosaisen kuulemista, itse asian ratkaisemista sekä pää-
töksen tiedoksiantoa. Ennakolliseen oikeusturvaan voidaan 
katsoa kuuluvan myös päätöksentekijän asiantuntemuksen, 
koulutuksen ja esteettömyyden. Asianosaisen kuuleminen on 
olennainen osa ennakollista oikeusturvaa. Julkinen käsittely 
ja päätösten perusteleminen sekä menettelynä että varsinkin 
asiakirjoina on osa oikeusturvaa. Ennakollista oikeusturvaa 
palvelee myös hallintolain mukainen neuvonta.

Sosiaali- ja terveystoimessa noudatetaan hallinto-
päätöksiä tehtäessä yleishallinto-oikeuden lainsäädäntöä. 
Sovellettavaksi tulevat muun muassa hallintolaki, laki 
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, laki viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta ja kielilaki. Kun pääosa 
sosiaali- ja terveyspalveluista on kunnan järjestämiä, tulevat 
niiden yhteydessä noudatettavaksi myös kuntalain sään-
nökset. Tämä koskee pääosin myös niitä tilanteita, joissa 
yksityinen toimeenpanee kunnan järjestämisvastuulla olevaa 
palvelutoimintaa. Eräiltä osin menettelyä, etenkin tahdosta 
riippumattomia toimia koskevia päätöksiä, säännellään 
yleisestä hallintomenettelystä poikkeavasti.

Valtion vastuulla olevassa sosiaaliturvalainsäädännössä 
on suhteellisen paljon yleishallinto-oikeutta tarkentavia 
erityisiä säännöksiä. Useimmiten on kyse siitä, mitä seik-
koja etuuden hakijan tulee selvittää tai millainen ilmoitta-
misvelvollisuus etuuden saajalla on hänen olosuhteittensa 
muuttuessa. Perusoikeudellisesti menettelyllisten säännösten 
taustalla ovat PL 21 § hyvästä hallinnosta, PL 12 § asiakirjojen 
julkisuudesta, PL 14 § yksilön mahdollisuuksista vaikuttaa 
häntä itseään koskevaan päätöksentekoon ja PL 6 § lapsen 

oikeudesta saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehi-
tystään vastaavasti.

PL 21 § säätää subjektiivisluonteisena oikeutena jo-
kaiselle oikeuden saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti 
ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa 
viranomaisessa, jolloin asia viittaa hallintoasiaan. Kyse on 
viranomaisten toimintaan yleisesti sovellettavista hyvän hal-
linnon perusteista. Kysymys voi olla myös sellaisen julkisen 
hallintotoimen hoitamisesta, jolla ei tavoitella suoranaisia 
oikeusvaikutuksia (opetuksen antaminen tai terveyden-
huollon toimenpiteet) jolloin kyse on ns. tosiasiallisesta 
hallinnosta. Tosiasialliset toimet eivät kuitenkaan kuulu 
PL 21.1 §:n soveltamisalaan. PL 21.1 §:ssä tehdään myös 
ero asian asianmukaisen ja viivytyksettömän käsittelyn ja 
oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan päätöksen välillä. En-
nakollisen oikeusturvan kannalta asian käsittelyä koskeva 
säännös on merkityksellinen.

PL 21.2 § luettelee esimerkinomaisesti eräitä hyvän 
hallinnon ulottuvuuksia. Nimenomaisesti se mainitsee 
ennakollisesta oikeusturvasta julkisuuden, oikeuden tulla 
kuulluksi, oikeuden hakea muutosta ja oikeuden saada pe-
rusteltu päätös. Tämän lisäksi säännös viittaa yleisesti hyvän 
hallinnon takeisiin.

PL 12 § säätää yleisesti viranomaisten hallussa olevien 
asiakirjojen julkisuudesta, jollei julkisuutta ole välttämät-
tömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Säännös 
sisältää jokaisen oikeuden saada tieto julkisesta asiakirjasta 
ja tallenteesta. Sosiaali- ja terveystoimelle on sen luonteen 
johdosta tyypillistä, että julkisuuden rajoitukset ovat suhteel-
lisen laajoja. PL 14.2 §:n säännös on kirjoitettu vain julkisen 
vallan tehtäväksi edistää yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa 
itseään koskevaan päätöksentekoon. Tämä yhdistettynä PL 
21.2 §:ssä säädettyyn oikeuteen tulla kuulluksi, PL 20 §:ssä 
säädettyyn mahdollisuuteen vaikuttaa elinympäristöä kos-
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kevaan päätöksentekoon sekä valtiojärjestyksen perusteisiin 
sisällytettyyn PL 2 §:n mukaiseen oikeuteen osallistua ja 
vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen 
luo varsin monitahoisen hallinto-oikeudellisen vaikuttami-
sen ja kuulluksi tulemisen kentän. Säännöstä täydentää PL 
6.3 §:ssä säädetty lasten oikeus vaikuttaa itseään koskeviin 
asioihin kehitystään vastaavasti. Tämä antaa lapselle oikeu-
den vaikuttaa sen ohella, että hänen huoltajallaan tai muulla 
laillisella edustajallaan on oikeus vaikuttaa lasta koskeviin 
asioihin. Kuulemisen merkitys sosiaali- ja terveystoimessa 
on tai sen ainakin tulisi olla varsin suuri, koska lähes kaikki 
toimenpiteet on tarkoitettu vaikuttamaan yksilöön ja hänen 
oikeusasemaansa.

Yksityisten laitosten toimiluvat ja 
ammattihenkilöiden rekisteröinti

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 
(603/1996) nojalla asetetaan yksityisille sosiaalipalveluille 
ja niiden toimintayksikölle tiloja, henkilöstön lukumäärää, 
toimitiloja ja toimintavälineitä sekä henkilöstön koulutusta 
koskevia vaatimuksia. Toimintayksiköllä edellytetään myös 
olevan vastuuhenkilö. Jos yksityinen sosiaalilaitos antaa 
ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on sen saatava läänin-
hallituksen lupa ennen toiminnan aloittamista ja olennaista 
muuttamista. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava 
lääninhallitukselle. Lääninhallitus suorittaa tarkastuksen 
ympärivuorokautista palvelutoimintaa harjoittavassa yk-
sityisessä toimintayksikössä. Erillisiä määräyksiä on lisäksi 
muun muassa yksityisestä lastensuojelulaitoksesta. Muiden 
sosiaalipalveluja antavien yksityisten laitosten ja toimintayk-
siköiden tulee tehdä ilmoitus toiminnastaan ennen toimin-
nan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista. 
Ilmoitus tehdään sille kunnalle, jossa palveluja annetaan.

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) 
mukaisella palvelujen tuottajalla tulee olla asianmukaiset tilat 
ja laitteet ja toiminnan edellyttämä henkilökunta. Toiminnan 
tulee olla lääketieteellisesti asianmukaista ja siinä tulee ottaa 
huomioon potilasturvallisuus. Palvelun tuottajalta edelly-
tetään lääninhallituksen lupa terveydenhuollon palvelujen 
antamiseen. Ennen terveydenhuollon palvelujen aloittamista 

tulee tilat ja toimintakunnossa olevat laitteet esittää terveys-
lautakunnan tarkastettavaksi. Lupa voidaan peruuttaa.

Sosiaalihuollossa lupamenettely koskee ympärivuo-
rokautista toimintaa. Kirjallista ilmoitusta edellytetään 
muilta kuin ympärivuorokautista toimintaa harjoittavilta 
yksiköiltä. Ilmoitus tulee tehdä ennen toiminnan aloittamis-
ta, olennaista muuttamista tai lopettamista sille kunnalle, 
jossa toimintaa harjoitetaan. Terveydenhuollossa vastaavaa 
erottelua ei ole, vaan lupa on aina haettava. Sosiaalihuollon 
toimintayksikössä tulee olla vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, 
että palvelutoiminta täyttää sille asetetut vaatimukset. Vas-
tuuhenkilö nimetään toiminnan aloittamisilmoituksen tai 
lupamenettelyn yhteydessä. Terveydenhuollossa toiminnasta 
vastaavan johtajan hyväksyy lääninhallitus. Johtajan tulee 
täyttää yksityisestä terveydenhuollosta annetussa asetuksessa 
(744/1990) asetetut edellytykset. 

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
(559 /1994) nojalla terveydenhuollon ammattihenkilöt jae-
taan kolmeen ryhmään: laillistettuihin ammattihenkilöihin, 
luvan saaneisiin ammattihenkilöihin ja nimikesuojattuihin 
ammattihenkilöihin. Laillistetulla ammattihenkilöllä edel-
lytetään olevan asianomaiseen ammattiin johtava koulutus 
ja eräissä tapauksissa lisäksi lisäkoulutus. Terveydenhuollon 
ammattihenkilön asemasta seuraa eräitä velvollisuuksia. 
Nämä liittyvät toisaalta ammattihenkilöiden rekisteröintiin, 
salassapitovelvollisuuksiin ja asiakirjojen laatimisvelvoittei-
siin, mutta myös velvollisuuteen hankkia täydennyskoulu-
tusta ja noudattaa eräiden viranomaisten asianmukaisesti 
antamia määräyksiä. Laillistettu lääkäri ja hammaslääkäri 
päättävät potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudin 
määrityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta. Tähän liittyy 
muun muassa oikeus määrätä lääkkeitä ja antaa eräitä lää-
kintölaillisia todistuksia ja lausuntoja.

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoi-
suusvaatimuksista on säädetty sitä koskevassa asetuksessa 
(272/2005). Terveydenhuoltoa vastaavaa laillistamis- ja 
rekisteröintimenettelyä ei sosiaalihuollossa ole. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten ja ammatinhar-
joittajien lupa-, ilmoitus- ja laillistamismenettelyn samoin 
kuin ammatillisten pätevyysvaatimusten tarkoituksena on 
taata asianmukaisen huollon ja hoidon edellytyksiä. Tässä 
suhteessa niillä on ennakolliseen oikeusturvaan liittyvä 
merkitys. 
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Myös toimeentuloturvaa toimeenpanevat yksityiset 
yhteisöt ja säätiöt tarvitsevat toimiluvan. Työeläkevakuutus-
yhtiöistä annetun lain 6 §:n mukaan työeläkevakuutusyhtiön 
on saatava valtioneuvoston myöntämä toimilupa. Vakuu-
tusyhdistyksen yhdistysjärjestykselle ja sen muutoksille on 
hankittava Vakuutusvalvontaviraston vahvistus, eläkesäätiön 
säännöille ja niiden muutoksille on haettava sosiaali- ja 
terveysministeriön vahvistus samoin kuin vakuutuskassan 
säännöille ja niiden muutoksille. Työttömyyskassa on rekiste-
röitävä Vakuutusvalvontaviraston pitämään työttömyyskas-
sarekisteriin, ja rekisteröinti on hallintotoimi siinä suhteessa, 
että Vakuutusvalvontaviraston on tehtävä perusteltu päätös, 
jos ei se rekisteröintiä toimita. Vakuutusvalvontavirasto myös 
vahvistaa työttömyyskassan säännöt.

Oikeusperiaatteet

Hallinto-oikeudessa noudatetaan yleisesti laillisuusperiaatet-
ta. Yleisiä hallinto-oikeudellisia periaatteita ovat yhdenver-
taisuus-, objektiviteetti-, suhteellisuus- ja tarkoitussidonnai-
suusperiaate sekä luottamuksen suoja. Myös sosiaalitoimessa 
noudatetaan yleisiä hallinto-oikeudellisia periaatteita ottaen 
kuitenkin huomioon kulloisenkin asian erityispiirteet. 

Suhteellisuusperiaate tarkoittaa, että hallintotoimi on 
sopeutettava kulloinkin kysymyksessä olevan tavoitellun 
intressin tärkeyden mukaan. Toimenpiteen tulee olla koh-
tuullisessa suhteessa tavoitteeseen ja välttämätön tavoitteen 
saavuttamisen kannalta. Välttämättömyysvaatimus on 
varsinkin ihmisoikeusyhteyksissä kytketty demokraatti-
seen oikeusvaltioon. Tällä voidaan korostaa harkinnan 
ulottuvuuksia. Samalla se asettaa rajoitukselle vaatimuksen 
minimoimisesta, hyväksyttävyydestä suhteessa saatavaan 
hyötyyn ja tehokkuudesta sekä kieltää rajoituksen väärin-
käytön. Suhteellisuusvaatimuksen ydintä on punnintaan 
perustuva intressivertailu. 

Tuori on eritellyt sosiaalihuollossa merkitykselli-
seksi oikeusperiaatteeksi 1) laajentavan tulkinnan kiellon 
päätettäessä tahdosta riippumattomista toimenpiteistä 
tai etuuksien saajien valvonnasta, 2) hakijalle myönteisen 
tulkinnan ensisijaisuuden etuuspäätöksissä, 3) tarveperi-
aatteen, 4) asiakkaan itsemääräämisoikeuden, 5) asiakkaan 

integriteetin kunnioittamisen, 6) yleisten sosiaalipalvelujen 
ensisijaisuuden, 7) asiakkaan omatoimisuuden edistämisen, 
8) osallistumisperiaatteen sekä 9) luottamuksellisuuden.

Laajentavan tulkinnan kiellon taustalla ovat ennen 
kaikkea perus- ja ihmisoikeusnäkökohdat. Kun puututaan 
yksilön henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen 
tahdosta riippumattomin toimenpitein tai valvonnalla, 
kajoamisen on oltava mahdollisimman suppea. Myöntei-
sen tulkinnan ensisijaisuus lähtee sosiaalietuuden hakijan 
aseman varmistamisesta ja rinnastuu esimerkiksi perusoi-
keusmyönteiseen lain tulkintaan. Tarveperiaate perustuu 
kuntien velvollisuuteen järjestää palveluja kunnassa esiinty-
vän tarpeen mukaan. Itsemääräämisoikeuden korostamisen 
taustalla on yleinen yksilön oikeus ensisijaisesti itse päättää 
henkilöään koskevista asioista. Integriteettiperiaate lähtee 
ihmisarvon, kulttuuritaustan, persoonallisuuden ja yksi-
tyisyyden kunnioittamisesta. Kyse on hyvästä kohtelusta ja 
yksilön toivomusten, mielipiteiden, etujen ja yksilöllisten 
tarpeiden huomioon ottamisesta. 

Yleisten sosiaalipalvelujen ensisijaisuus perustuu paitsi 
työnjaollisen tarkoituksenmukaisuuteen myös leimautumi-
sen välttämiseen sekä erityispalvelujen suuntaamiseen lähin-
nä niille, jotka eivät saa riittäviä tai tarkoituksenmukaisia 
palveluja yleisinä palveluina. Omatoimisuuden edistämisessä 
kyse on yleisesti yksilön itsenäisen selviytymisen edistämi-
sestä. Osallistumisperiaate puolestaan perustuu yleiseen 
julkisen vallan velvollisuuteen järjestää yksilölle mahdolli-
suus osallistua ja vaikuttaa paitsi omaan itseensä kohdistu-
viin toimenpiteisiin myös laajemmin sen toimintayksikön 
toimintaan, jonka asiakkaita he ovat. Luottamuksellisuus 
perustuu julkisuutta ja salassapitoa koskeviin näkökohtiin.

Tuori on määritellyt myös terveydenhuollon oikeus-
periaatteet, joita hän erittelee tilannekohtaisesti. Hoitoon 
ottamista koskeva päätöksenteko liittyy voimakkaasti 
priorisointiin. Lähtökohtana on yleensä tarveperiaate, jota 
saattaa täydentää jonotusperiaate. Hoidon tarve määräytyy 
ensisijaisesti lääketieteellisellä asiantuntemuksella. Varsinai-
sessa hoidossa voidaan edellyttää hyvää hoitoa sekä potilaan 
itsemääräämisoikeuden, integriteetin, kielellisten oikeuksien 
ja kulttuuritaustan kunnioittamista. Myös terveydenhuollos-
sa vaikuttaa luottamuksellisuuden periaate.

Edelleen Tuori erottaa toimeentuloturvan oikeus-
periaatteet, joista hän mainitsee myönteisen tulkinnan 
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ensisijaisuuden ja kokonaisvaltaisen tulkinnan periaatteen. 
Viimeksi mainitulla hän ymmärtää sosiaaliturvalainsäädän-
nön kokonaisuuden huomioon ottamisen yksilölle parhaan 
lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Sosiaaliturvan menettelylliset tehosteet

Sosiaaliturvan saamisen edellytyksenä ovat tyypillisesti 
varsin monet olosuhteita ja tosiasiatilaa koskevat selvitykset. 
Päävastuu asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä 
on asetettu viranomaiselle HallintoL 31 §:ssä. Riittävä selvit-
täminen tarkoittaa niiden tietojen ja selvitysten hankkimista, 
joilla on merkitystä asian ratkaisemiselle.

Asianmukaisuudella ymmärretään selvittämisen me-
nettelytapojen asianmukaisuutta, kuten tasapuolisuutta, 
kohtuullisuutta suhteessa asianosaisiin ja lausunnon antajiin 
ja yleistä huolellisuutta. Selvittämisen keinoina viranomai-
silla on omatoiminen tietojen hankkiminen, selvitysten 
pyytäminen hakijalta sekä lausuntojen tai muiden selvitysten 
pyytäminen muilta tahoilta. Sosiaali- ja terveystoimessa on 
tyypillistä, että asianosaisella on usein tiedossaan sellaisia 
seikkoja, jotka eivät ole viranomaisen saatavissa tai jotka 
ovat yksinkertaisimmin asianosaisen itsensä esitettävissä. 
Sosiaalilainsäädännössä myös tyypillisesti asetetaan ilmoit-
tamisvelvollisuuden tehosteeksi se seikka, että ilmoituksen 
laiminlyömisestä seurauksena on asian raukeaminen. Etuu-
den saajalle asetetaan yleensä ilmoitusvelvollisuus olosuh-
teiden sellaisesta muuttumisesta, joka voi johtaa etuuden 

lakkauttamiseen tai vähentämiseen. Toisaalta tahdosta 
riippumattomissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 
selvittämisvelvollisuus asettuu erityisesti viranomaisen teh-
täväksi. Asioiden luonteesta johtuen asianosaiselle saatetaan 
asettaa velvollisuus mennä lääkärin tutkimuksiin.

Sosiaaliturvalainsäädännössä on eräitä hallintolakiin 
nähden laajennettuja tai tehostettuja menettelyjä. Niinpä las-
tensuojelulain mukaisessa sijaishuoltoon määräämisessä on 
asianosaisten tai kuultavien piiri laajempi kuin yleishallinto-
oikeudessa ja kuulemista koskevat velvoitteet tehostetumpia. 
Yleissäännön mukaan lasta voidaan aina kuulla ja hänen 
mielipiteensä paino riippuu paitsi ratkaistavana olevasta 
asiasta hänen iästään ja kehitystasostaan. Lapsen pakollista 
kuulemista koskeva ikäraja on lastensuojelussa alempi, 12 
vuotta, kun se yleishallinto-oikeudessa on 15 vuotta.

Eläkelainsäädännössä on tilanteita, joissa asiassa on pu-
hevalta muillakin kuin asianosaisella. Kyse on mahdollisesti 
toimintakyvyttömän asianosaisen suojaamisesta, ja puhe-
valta on laajennettu lähiomaiseen tai muuhun henkilöstä 
huolehtivaan henkilöön. Eräissä perhe-elatustyyppisissä 
etuuksissa (asumistuki ja toimeentulotuki) puhevalta on 
laajennettu yleensä ruokakuntaan tai perheeseen. Vireille-
panon laajennus on lastensuojelussa toteutettu siten, että 
ilmoituksen perusteella viranomainen voi oma-aloitteisesti 
ryhtyä toimenpiteisiin. Sosiaaliturvalaitoksilla on suhteel-
lisen laajat mahdollisuudet saada tietoja ja käyttää niitä 
ristiin. Tavoitteena on toisaalta tehostaa hallintoa ja vähentää 
asiakkailta kerättävää tietoa ja toisaalta ehkäistä etuuksien 
päällekkäistä käyttöä ja väärinkäytöksiä.
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10

JÄLKIKÄTEINEN OIKEUSTURVA

PL 21 § edellyttää, että lailla turvataan oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet. Jokaisella on 
oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman 
aiheetonta viivytystä toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai 
muussa viranomaisessa. PL 21.1 § edellyttää, että jokaisella 
on oikeus saattaa oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva 
päätös tuomioistuimen tai muun lainkäyttöelimen ratkaista-
vaksi. Säännös edellyttää tätä erityisesti subjektiivisia oikeuk-
sia toteuttavilta päätöksiltä mutta myös muilta päätöksiltä, 
jotka ovat sen luonteisia.

Valitusoikeus on tärkein sosiaaliturvaan liittyvän 
jälkikäteisen oikeusturvan keinoista. Muita keinoja ovat 
oikaisu, muistutus, hallintokantelu ja hallintoriitamenettely. 
Kunnallisissa etuuksissa ja palveluissa kyseeseen voi tulla 
myös kunnallisvalitus silloin, kun hallintovalituksesta ei ole 
säädetty tai kun erityislainsäädännössä on todettu valitus-
menettelyn määräytyvän kuntalain mukaisesti. Jälkikäteisen 
oikeusturvan keinoja ovat myös potilaan mahdollisuus saada 
korvausta hoidon tai kohtelun puutteista potilasvahinko-
lain tai vahingonkorvauslain perusteella, syyteoikeus, sekä 
mahdollisuus ammatinharjoittamisoikeuksien poistamista, 
rajoittamista tai kurinpitomenettelyä koskevien prosessien 
käynnistämiseen. Myös sosiaaliturvan tai -huollon asiakkaal-
la on mahdollisuus vahingonkorvauskanteen tekemiseen tai 
syytteen nostamiseen edellyttäen, että niille lainsäädännössä 
asetetut edellytykset täyttyvät. Ylimääräisen muutoksenhaun 
keinoja ovat kantelu, menetetyn määräajan palauttaminen 
ja purku, ja ne koskevat lainvoiman saanutta hallintoasiassa 
tehtyä päätöstä. Niitä ei tässä käsitellä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön toiminta, 
jolla ei suoranaisesti vaikuteta yksityisten oikeuksiin tai 
velvollisuuksiin, jää valitusoikeuden ulkopuolelle. Vaikka 
tässä ns. tosiasiallisessa hallinnossa tehdään konkreettisia 
toimenpiteitä koskevia ratkaisuja, niitä ei katsota hallin-

topäätöksiksi, joista olisi valitusoikeus. Jos esimerkiksi 
hoitotoimenpiteillä rajoitetaan yksilön itsemääräämisoi-
keutta, ero hallintopäätökseen on osittain suhteellinen. Kun 
perusoikeuksien turvaaminen on julkisen vallan velvollisuus, 
myös tosiasiallinen toiminta on järjestettävä siten, että sillä 
tuetaan perustuslaissa turvattujen sosiaalisten oikeuksien 
toteutumista. Tältä osin oikeusturva toteutuu lähinnä en-
nakollisen oikeusturvan kautta. Koska sosiaalivakuutuksen 
etuuksista tehdään poikkeuksetta hallintopäätös, jälkikä-
teiseen oikeusturvaan, sen puuttumiseen tai rajoituksiin 
liittyvät kysymykset koskevat lähinnä sosiaali- ja terveyspal-
veluja. Kysymystä valitusoikeudesta tai sen puuttumisesta tai 
muitakaan jälkikäteisen oikeusturvan keinoja ei kiireellisen 
sairaanhoidon yhteydessä voida pitää potilasturvallisuuden 
tai oikeusturvankaan takeena. Tämä pätee myös muihin 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin silloin, kun kyse on 
PL 19.1 §:n mukaisesta oikeudesta. Ylipäätään valitusoikeus 
ei sovellu ihmisarvoisen elämän viimesijaiseksi takeeksi. 
(Eduskunnan apulaisoikeusasiamies D 2484/4/99)

Sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä 
huolehtii sosiaalihuoltolain 6 §:n mukaan kunnan määräämä 
monijäseninen toimielin, joka vastaa myös muussa lain-
säädännössä sille määrätyistä tehtävistä. Kansanterveyslain 
6 §:n mukaan kansanterveystyön toimeenpanoon kuuluvista 
tehtävistä huolehtii kunnan määräämä monijäseninen toimi-
elin, jonka tehtävänä on huolehtia myös muussa lainsäädän-
nössä terveyslautakunnan tai terveydenhoitolautakunnan 
tehtäväksi säädetyistä tehtävistä. Jos kahden tai useamman 
kunnan koko sosiaalihuollosta tai kansanterveystyöstä huo-
lehtii kuntayhtymä, sen on asetettava vastaavat toimielimet 
jäsenkuntia varten.

Kuntalain 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto voi joh-
tosäännöllä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimi-
elimille tai viranhaltijoille ja antaa niille oikeuden siirtää 
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toimivaltaa edelleen. Sosiaalihuoltolaki ei kuitenkaan anna 
mahdollisuutta sosiaalihuollon toimielimelle siirtää sää-
detyn päätösvallan ja puhevallan käyttämistä sen alaisille 
viranhaltijoille henkilön tahdosta riippumatonta huoltoa 
koskevissa asioissa. Kiireellisissä tapauksissa toimielimen 
tehtävään määräämällä viranhaltijalla on kuitenkin sosi-
aalihuoltolain 12 §:n mukaan oikeus toimielimen puolesta 
päättää sen vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden 
mukaisesti tahdosta riippumattoman huollon antamisesta 
ja siihen liittyvistä muista toimenpiteistä. 

Oikaisumenettelyt ja virheen 
korjaaminen

Toimeentuloturvaa koskevan päätöksen tehneellä so-
siaaliturvalaitoksella on oikaisuvelvollisuus. Se on kytketty 
valitusoikeuteen, minkä vuoksi valitus tulee jättää päätök-
sen tehneelle laitokselle, joka joko oikaisee päätöksensä tai 
antaa lausunnon valitusviranomaiselle. Silloin, kun kaikki 
valituksessa esitetyt vaatimukset hyväksytään, asiassa on 
annettava oikaisupäätös. Oikaisupäätös tulee aikaisemmin 
annetun päätöksen sijaan. Oikaisupäätöksestä voidaan edel-
leen valittaa alkuperäistä päätöstä vastaavalla tavalla. Kun 
kaikkia valituksessa esitettyjä vaatimuksia ei hyväksytä, so-
siaaliturvalaitos voi myös antaa väliaikaisen päätöksen, jonka 
tekemiseen sillä ei kuitenkaan velvollisuutta. Väliaikaisesta 
päätöksestä on välittömästi ilmoitettava muutoksenhakue-
limelle. Väliaikainen päätös ei lakkauta vireillä olevaa muu-
toksenhakua. Siltä osin kuin erityislainsäädännössä ei ole 
oikaisumenettelyä koskevia säännöksiä, siinä noudatetaan 
hallintolainkäyttölain säännöksiä.

Kuntalain 89 §:ssä on yleiset säännökset oikaisuvaa-
timuksen tekemisestä, joita noudatetaan silloin, kun eri-
tyislainsäädännössä ei ole säännöksiä oikaisumenettelystä. 
Kunnanhallituksen, lautakunnan, niiden jaostojen ja alaisten 
viranomaisten päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen. Vaatimus tehdään asianomaiselle toimi-
elimelle. Sosiaalihuoltolakiin perustuvan toimielimen alaisen 
viranhaltijan päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta 
(45.1 §). Päätökseen tyytymättömällä on kuitenkin oikeus 
saattaa asia monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi 14 
päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

Viranhaltijan päätöksen oikaisemista koskevan asian 
vireillepanossa noudatetaan hallintolain säännöksiä. Jos 
päätökseen on ennen valitusta vaadittava oikaisua erikseen 
säädetyssä oikaisumenettelyssä, ohjeet on annettava saman-
aikaisesti päätöksen kanssa.

Mikäli kirjallinen oikaisupyyntö on toimitettu väärälle 
viranomaiselle, esimerkiksi jollekin muulle kunnalliselle 
elimelle kuin sosiaalihuollosta vastaavalle, on se toimitettava 
viran puolesta toimivaltaiselle elimelle. Oikaisupyynnön 
käsittelyyn sovelletaan hallintolain säännöksiä esimerkiksi 
esteellisyydestä, asianosaisten kuulemisesta, asian selvittä-
misestä sekä päätöksen sisällön perustelemisesta. Oikaisu-
pyyntö on käsiteltävä kiireellisesti.

Viranomaisella on hallintolakiin perustuva velvollisuus 
päätöksessä olevan asiavirheen sekä kirjoitus-, lasku- tai 
muun virheen korjaamiseen (50 §). Asiavirheen perusteella 
päätöstä voidaan korjata asianosaisen eduksi tai vahingoksi. 
Asianosaisen vahingoksi päätöstä voidaan kuitenkin korjata 
vain hänen suostumuksellaan, jollei virhe ole ilmeinen ja 
aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Virhe voidaan 
korjata joko viranomaisen tai asianosaisen aloitteesta. Viran-
omaisen on korjattava päätöksessä oleva kirjoitus-, lasku- tai 
muu niihin verrattava selvä virhe. Jos korjaaminen johtaa 
asianosaiselle kohtuuttoman lopputulokseen, eikä virhe 
ole aiheutunut asianosaisen omasta virheestä, esimerkiksi 
virheellisistä tiedoista, virhettä ei saa korjata.

Valitus 

Valitusoikeus koskee lähinnä hallinnollisia päätöksiä. 
Valituskelpoisuuden perusteella määräytyy, minkälaiset 
viranomaisen toimenpiteet voivat olla valituksen kohteena. 
Valituksen kohteena voi olla hallintolainkäyttölain mukaan 
toimenpide, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta. 
Valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka 
koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (5 §). 
Kunnallisesta päätöksestä, joka koskee asian valmistelua tai 
täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 §:n mukaan tehdä oi-
kaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Kun hallintovalituk-
sen voi tehdä vain päätöksen välittömien oikeusvaikutusten 
kohteena oleva asianosainen, kunnallisvalituksen voi tehdä 
kuka tahansa kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen tehtävänä 
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ei ole pelkästään oikeusturvan takaaminen, vaan kyse on 
myös yleisemmästä kunnallisen päätöksenteon valvonnasta. 
Kunnallisvalituksen kohteena voivat olla esimerkiksi kunnan 
suunnitelmat, normit, nimityspäätökset tai yksityisoikeu-
delliset oikeustoimet. Kunnallisvalitus voidaan tehdä vain 
laillisuusperusteella, hallintovalitus sekä laillisuus- että 
tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikaisuvaatimuksen 
tekeminen on kunnallisvalituksen pakollinen esivaihe.

Kunnan sosiaalihuollon toimielimen oikaisupyynnön 
johdosta tekemään päätökseen voidaan sosiaalihuoltolain 
46 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla. Valitusviran-
omainen on hallinto-oikeus ja valitusaika on 30 päivää. 
Valitus voidaan toimittaa myös kunnan sosiaalihuollon 
toimielimelle, jonka on toimitettava valitus edelleen hal-
linto-oikeudelle sekä liitettävä sen oheen oma lausuntonsa 
valituksesta. Toimielin voi päättää, että päätös valituksesta 
huolimatta pannaan täytäntöön, jos se on laadultaan sel-
lainen, että se edellyttää viivytyksetöntä täytäntöönpanoa. 
Päätös voidaan myös määrätä täytäntöön pantavaksi, jos sen 
voimaantuloa ei voida sosiaalihuollon järjestämistä koskevis-
ta syistä siirtää eteenpäin. Hallinto-oikeus tai mahdollisessa 
jatkovalituksessa korkein hallinto-oikeus voi myös kieltää 
täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi.

Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee sosiaalipal-
velun antamista tai siitä määrätyn maksun suuruutta taikka 
sosiaalisen luoton myöntämistä tai määrää, ei pääsäännön 
mukaan saa valittamalla hakea muutosta. Hallinto-oikeuden 
toimeentulotuen antamista tai määrää tai laitoshuollon 
antamisvelvollisuutta koskevasta päätöksestä taikka kustan-
nusten korvaamista koskevasta kuntien erimielisyydestä saa 
valittaa edellyttäen, että korkein hallinto-oikeus myöntää 
valitusluvan. Valituslupa voidaan myöntää vain, jos lain 
soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai 
oikeuskäytännön yhtäläisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa 
asia korkeimman hallinto-oikeuden tutkittavaksi (49 §). 
Valitus KHO:een voidaan jättää myös hallinto-oikeuteen 
toimitettavaksi edelleen. Valitusluvasta on voimassa mitä 
siitä on säädetty hallintolainkäyttölaissa. Kansanterveys-
lain mukaan terveydenhuollon monijäsenisen toimielimen 
päätökseen haetaan muutosta valittamalla siitä hallinto-oi-
keuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta, 
ellei muutoksenhakua ole kielletty tai siitä ole toisin säädetty 
(47 §).

Muutosta valtion viranomaisen sosiaalihuoltoasiassa 
tekemään päätökseen haetaan sosiaalihuoltolain mukaan 
hallintolainkäyttölain mukaisessa järjestyksessä (48 §). Näitä 
päätöksiä ovat esimerkiksi valtion järjestämää kehitysvam-
mahuoltoa koskevat päätökset (40 §).

Lasten kotihoidon tuesta samoin kuin sairausvakuutuk-
sen, perhe-etuuksien ja sotilasavustuksen etuuksia koskevista 
Kelan päätöksistä valitetaan sosiaalivakuutuslautakuntaan, 
josta on edelleen valitusoikeus Tarkastuslautakuntaan. Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutus- tai kuntoutusrahapäätökseen, 
asumistukea, vammaisetuuksia tai eläkeasiaa koskevista pää-
töksistä voidaan valittaa Tarkastuslautakuntaan ja edelleen 
Vakuutusoikeuteen eräin rajoituksin. Työttömyysturvaetuus-
päätöksistä valitetaan Työttömyysturvalautakuntaan ja sieltä 
edelleen vakuutusoikeuteen. Opintotukiasioita koskevista 
päätöksistä valitetaan Opintotuen muutoksenhakulauta-
kuntaan, josta on edelleen valitusoikeus Vakuutusoikeuteen. 
Työeläkejärjestelmän mukaisista päätöksistä valitetaan Elä-
kelautakuntaan ja edelleen Vakuutusoikeuteen. Valitusaika 
kaikissa päätöksissä on 30 päivää päätöksen tiedoksisaami-
sesta. Muutoksenhaussa noudatettavasta menettelystä on 
säädetty asianomaisesta etuutta koskevassa erityislaissa.

Muistutus

Mikäli asiakas on tyytymätön kohteluunsa, hänellä on sosi-
aalihuollon asiakaslakiin perustuva oikeus tehdä muistutus 
kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhen-
kilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistu-
tuksen kohteena voi olla asiakassuhteen sisällöllinen ja me-
nettelyllinen laatu, palvelun tuottamistapa ja sitä koskevien 
säännösten noudattaminen. Muistutuksessa voidaan vedota 
myös hallintolain 6 §:ssä määriteltyihin hallinnon oikeus-
periaatteisiin, joten muistutus voidaan tehdä esimerkiksi 
siitä, että palvelu ei vastaa sen tarkoitusta tai että asiakkaan 
kohtelu on epätasapuolista tai muuten huonoa. Muistutus 
ei kuitenkaan rajoita asiakkaan oikeutta hakea muutosta tai 
kannella asiastaan (23 §).

Muistutuksen tekemiselle ei ole asetettu määräaikaa. 
Muistutusmenettelystä ei ole erikseen säädelty, vaan muis-
tutuksen tekemiseen ja käsittelyyn sovelletaan hallintolakia. 
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Hallintolain mukaan muistutus tehdään kirjallisesti, mutta 
se voidaan tehdä viranomaisen suostumuksella myös suul-
lisesti. Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa 
sen tekemisestä. Vastauksen on sisällettävä asiallinen ja ym-
märrettävästi perusteltu vastaus muistutuksessa esitettyihin 
huomautuksiin. Siitä on myös käytävä ilmi, mihin toimen-
piteisiin muistutuksen johdosta on ryhdytty tai on tarkoitus 
ryhtyä. Muistutusmenettelyllä on mahdollista saada myös 
parannus tai muu korjaus sosiaalipalvelun toteuttamiseen.

Asiakaslakiin perustuvasta muistutuksesta annettuun 
ratkaisuun ei ole mahdollista hakea muutosta. Muistutus 
on mahdollista tehdä myös yksityisen sosiaalihuollon pal-
velun toteuttamassa sosiaalihuollossa edellyttäen, että kunta 
on palvelun järjestäjä. Jos kyse on asiakkaan ja yksityisen 
palvelujen tuottajan välillä tehdystä sopimuksesta, ei muis-
tutusmahdollisuutta ole.

Potilaslain 10 §:n mukaan potilaalla, joka on terveyden- 
tai sairaanhoitoonsa taikka kohteluunsa tyytymätön, on 
oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikön 
terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Tämä koskee sekä 
julkisia että yksityisiä terveydenhuollon toimijoita. Muistu-
tusta koskevat asiakaslakiin verrattavissa olevat säännökset 
muistutukseen vastaamisesta sekä siitä, ettei muistutuksen 
teko rajoita potilaan oikeutta kannella hoidostaan tai siihen 
liittyvästä kohtelusta valvontaviranomaisille. Jos muistutusta 
käsiteltäessä ilmenee, että potilaan hoidosta tai kohtelusta 
saattaa seurata vastuu potilasvahinkolain mukaisesta poti-
lasvahingosta, vahingonkorvauslain mukaisesta vahingon-
korvauksesta, syytteen nostaminen, ammatinharjoittamisoi-
keuksien poistaminen, rajoittaminen tai kurinpitomenettely 
taikka muussa laissa määritelty kurinpitomenettely, potilasta 
on neuvottava, miten asia pannaan vireille toimivaltaisessa 
viranomaisessa tai toimielimessä.

Hallintokantelu

Hallintokantelu on ilmoitus lainvastaisesta menettelystä tai 
hallinnollisesta epäkohdasta. Se voidaan tehdä vapaamuo-
toisesti kantelun kohteena olevan henkilön esimiehelle, 
viranomaisen toimintaa valvovalle hallintoviranomaiselle, 
ylimpinä laillisuusvalvojina toimiville eduskunnan oikeus-

asiamiehelle ja valtioneuvoston oikeuskanslerille taikka 
useammalle näistä samanaikaisesti. Kunnan viranhaltijan 
toiminnasta voidaan kannella esimerkiksi asianomaiselle 
monijäseniselle toimielimelle, kunnanhallitukselle, läänin-
hallitukselle, ministeriölle tai ylimmille laillisuusvalvojille.

Hallintokantelulta ei edellytetä muotovaatimusten tai 
tiettyjen määräaikojen noudattamista. Yli viisi vuotta van-
haa asiaa koskevan kantelun tutkituksi tuleminen edellyttää 
kuitenkin erityisiä syitä. Kantelun voi tehdä kuka tahansa ja 
sen kohteena voi olla minkä tahansa viranomaisen toiminta. 
Myös viranomaisen toimimattomuudesta ja virkatehtävien 
laiminlyönnistä voidaan kannella. Kantelu voi sisältää tutki-
muspyynnön, ilmiannon tai muutoksenhakuun verrattavan 
vaatimuksen.

Oikeuskansleri ja oikeusasiamies voivat myös oma-
aloitteisesti ottaa käsiteltäväkseen laillisuusvalvontaan 
kuuluvan asian. Oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin kes-
keisimmät valvontatoimenpiteet ovat samansisältöisiä. Jos 
jompikumpi havaitsee lainvastaisen menettelyn tai laimin-
lyönnin, hän voi nostaa syytteen. Ellei syytteeseen ole aihetta, 
lainvalvoja voi antaa huomautuksen. Jos menettely on ollut 
lievemmin virheellistä, on mahdollista vain kiinnittää huo-
miota lain tai hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn. 
Laillisuusvalvojat voivat ryhtyä oikaisutoimenpiteisiin tai 
esittää virheellisen päätöksen tai menettelyn muuttamista. 
He voivat myös tehdä esityksiä säännösten ja määräysten 
muuttamiseksi. Käytännössä syytteen nostamista tai huo-
mautuksen antamista yleisempiä valvonnan keinoja ovat 
huomion kiinnittäminen, esityksen tekeminen tai suosi-
tuksen antaminen.

Muiden kanteluviranomaisten kuin ylimpien laillisuus-
valvojien käsitellessä hallintokantelua noudatetaan asiassa 
annettavan ratkaisun, sen tiedoksiannon ja hyvän hallinnon 
perusteiden ollessa kyseessä hallintolakia. Lain mukaan on 
turvattava niiden henkilöiden oikeudet, joita asia välittömäs-
ti koskee. Hallintokantelusta ei anneta varsinaista päätöstä 
kenenkään edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta, eikä se estä 
virheellisen päätöksen tai muun toimen täytäntöönpanoa 
taikka jatkamista. Sillä voi kuitenkin olla välillistä vaiku-
tusta viranomaisen toimintaan. Tosiasiallisessa toiminnassa 
hallintokantelu voi olla ainoa jälkikäteisen oikeusturvan 
keino. Kantelun johdosta hallintotointa ei voida muuttaa tai 
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päätöstä kumota, mutta oikeusasiamies tai oikeuskansleri voi 
ryhtyä toimiin lainvastaisen päätöksen purkamiseksi.

Hallintoriita

Hallintoriidalla tarkoitetaan sellaista julkisoikeudellisen 
oikeussuhteen sisältöä koskevaa erimielisyyttä, jota ei voida 
ratkaista valitukseen turvautumalla. Tällaisia asioita ovat 
julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta tai muuta julkisoi-
keudellisesta oikeussuhteesta aiheutuvaa velvollisuutta tai oi-
keutta koskevat riidat. Hallintoriitamenettely on mahdollista 
panna vireille, kun syntyy erimielisyyttä tällaisen julkisoikeu-
dellisen oikeussuhteen sisällöstä. Jos viranomaisella ei ole 
lakiin perustuvaa toimivaltaa ratkaista asiaa oikeudellisesti 
sitovalla tavalla, päätös ei myöskään ole valituskelpoinen. 
Viranomaisen päätös velvoittaa avustuksen tai tuen saaja 
maksamaan se takaisin onkin asiallisesti vain maksukehotus. 
Julkisoikeudellisen maksuvelvollisuuden lainmukaisuus ja 
velvoittavuus voidaan tällöin erikseen saattaa käsiteltäväksi 

hallintoriitana hallinto-oikeudessa. Kun takaisinperintä pe-
rustuu sitä koskevaan normiin, myös takaisinmaksuvelvoite 
on valituskelpoinen päätös.

Hallintoriita pannaan vireille hallinto-oikeudelle teh-
tävällä hakemuksella, jossa tulee yksilöidä vaatimus ja sen 
perusteet. Hallinto-oikeuden päätöksestä voidaan valittaa 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sosiaali- tai terveyden-
huollon asiakkaan oikeusturvakeinona hallintoriitame-
nettely voi tulla kysymykseen myös silloin, kun hän itse on 
hankkinut palvelun, jonka hän katsoo kuuluvan kunnan tai 
kuntayhtymän järjestämisvelvollisuuteen. Tällöin hän voi 
hallintoriitamenettelyssä vaatia kunnalta tai kuntayhtymältä 
perusteettoman edun palautusta. Kunta(yhtymä) on joutu-
nut korvaamaan esimerkiksi lapsen hampaiden yksityiseltä 
palvelun tuottajalta asiakkaan hankkiman oikomishoidon 
kustannukset (KHO 2001:50). Hallintoriita on heikosti 
tunnettu ja palvelun tai etuuden saajan kannalta hankala 
prosessi. Se asettaa palvelunsaajat myös eriarvoiseen ase-
maan, koska kaikilla ei ole mahdollisuutta ottaa taloudellista 
riskiä hallintoriidan häviämisestä. 
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OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT

Ohjelma- ja suunnitelmaohjaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja 
toimintaohjelma 

Nykyiseen kunnallislainsäädäntöön sisältyy sekä oikeusval-
tiolle tyypillistä yksilön oikeuksien ja oikeusturvakeinojen 
sääntelyä että hyvinvointivaltiolle tyypillistä viranomaistoi-
minnan tavoitteiden ja niitä palvelevan hallinnon sääntelyä. 
Siihen on kuitenkin ilmaantunut myös piirteitä, joita ei 
voida pitää näille kummallekaan tyypillisinä. Organisaation 
sääntelyä väljentämällä on tehty tilaa tulosohjaukselle ja 
kunnan tiukasta taloudellisesta ohjauksesta irtaantuneille 
yksiköille, kuten liikelaitoksille. Kunnat voivat huolehtia 
palveluista ostamalla niitä yksityisiltä. Markkinoilla toi-
miessaan kuntien on noudatettava markkinoiden säätelyä 
koskevaa lainsäädäntöä, kuten määräävän markkina-aseman 
väärinkäytön kieltoa. Erilaiset vuorovaikutteiset järjestelmät 
korostavat suoraa osallistumista perinteisen edustuksellisen 
demokratian sijasta.

Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus- ja 
rahoitusjärjestelmä perustuu sosiaali- ja terveydenhuol-
lon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettuun lakiin 
(733/1992). Kuntien toimintavapautta turvaavat laskennal-
liset valtionosuudet, jotka kunta voi käyttää haluamallaan 
tavalla. Hallinnollisen ohjauksen rinnalla korostetaan 
markkinamekanismeja myös julkisen hallinnon ohjauskei-
nona. Vaihtoehtoisten palvelujen tuottamistapojen sallimi-
seksi kunnan palvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuut 
on erotettu toisistaan. Samalla kun kuntien toiminnallinen 
vapaus esimerkiksi palvelujen järjestämisen suhteen on 
lisääntynyt, kunnallishallinto on sidottu julkistalouden 
kokonaisuuteen.

Kuntalaki merkitsi lähinnä aiempien uudistusten 
vakiinnuttamista kunnallishallinnon normaaliksi toimin-
tatavaksi. Kunnalle säädettiin suhteellisen laaja valta itse 
päättää organisaatiostaan ja eri toimielinten välisestä toi-
mivallan jaosta. Kunnallisen edustuksellisen demokratian ja 
organisaation perusta ei muuttunut. Valtuusto on määritelty 
selkeästi kunnan päätösvallan käyttäjäksi. Mahdollisuutta 
delegoida valtuuston päätösvaltaan kuuluvia tehtäviä on 
rajoitettu. Kuntalain voimaantulon jälkeen merkittävimmät 
kunnan ja valtion suhteen oikeudelliseen sääntelyyn vaikut-
tavat uudistukset ovat olleet perusoikeusuudistus (1995) ja 
perustuslakiuudistus (2000). Kuntiin kohdistuvan sääntelyn 
perusteet kiinnittyvät näiden uudistusten jälkeen selkeästi 
perustuslain säännöksiin ja periaatteisiin. Perustuslaki mää-
rittelee muun muassa lainsäädäntövallan delegoimisen rajat 
(80 §), kuntien asukkaiden itsehallinnon perustuslainsuojan 
(121 §) ja yksityistämisen edellytykset (124 §).

Perustuslakiuudistuksen ja kunnallishallinnon uudistusten 
perusteella kunta–valtio-suhteen osalta ideaalia voidaan 
kuvata seuraavasti:
–  Julkisella vallalla – valtiolla ja kunnilla – on vastuu 

perusoikeuksien toteuttamisesta ja laajemminkin hy-
vinvointiyhteiskunnan turvaamisesta. Kunnan tehtävistä 
säädetään lailla.

–  Kunnalla on yleensä tehtävien järjestämisvastuu, mutta 
palvelut voidaan hankkia yksityiseltäkin palvelujen tuot-
tajalta.

–  Kunnan hallinnon perusteista säädetään lailla. Muutoin 
kunta päättää itse organisaatiostaan.

–  Tehtävät, joiden hoitamisesta kunta ei selviydy yksinään, 
hoidetaan yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. 
Kuntarakenteen kehitys on pitkälti kuntien omalla 
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vastuulla, koska pakkoliitokset voivat tapahtua vain 
säätämällä asiasta lailla.

–  Toiminnan rahoitus perustuu kunnan omiin tuloihin 
(kunnan tulovero, maksut ym.) ja valtionosuuksiin. Kun-
ta kantaa itse aiempaa suuremman vastuun rahoituksen 
riittävyydestä, mutta myös valtiolla on vastuu siitä, että 
kunnilla on edellytykset tehtäviensä hoitamiseen (ns. 
rahoitusperiaate).

Valtion valvonta kohdistuu lähinnä toiminnan laillisuuteen. 
Aikaisempi valtion normiohjaus on korvattu informaatio-
ohjauksella, jossa asianomaista erityisaluetta ja muita kuntia 
koskeva vertailutieto ohjaa kunnallista toimintaa. Sosiaali- 
ja terveydenhuollossa keinona on valtioneuvoston neljäksi 
vuodeksi kerrallaan hyväksymä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tavoite- ja toimintaohjelma (TATO). Valtioneuvoston 
asetus (804/2005) ohjaa myös tavoite- ja toimintaohjelman 
toteutusta, joskin sen painopiste on sosiaali- ja terveyden-
huollon kehittämishankkeiden kriteereiden ja painoalueiden 
määrittelyssä. Vuotuinen valtioneuvoston asetus sosiaali- ja 
terveydenhuollon voimavaroista koskee lähinnä laskennalli-
sen valtionosuusjärjestelmän laskentaperusteita ja kehittä-
mishankkeiden rahoituksen yhteissummaa sekä jakoa STM:n 
tai lääninhallitusten päätettäviin hankkeisiin.

Ohjelma ja voimavarapäätökset sääntelevät valtion-
osuuksien maksamista. Kuntien toiminnan sisällön suh-
teen niillä ei ole sitovaa vaikutusta, eikä valtionosuuksien 
maksamisen edellytyksenä ole erityinen kuntakohtainen 
suunnitelma. Tavoite- ja toimintaohjelman valmistelussa 
on kuultava kuntien keskusjärjestöä (7 §). Käyttökustan-
nusten valtionosuuksista poiketen perustamishankkeisiin 
maksettavan valtionavustuksen edellytyksenä on, että kunta 
ja kuntayhtymä ovat toimittaneet kunkin vuoden loppuun 
mennessä lääninhallitukselle suunnitelmansa seuraavan 
kahden vuoden aikana toteutettavista perustamishankkeista 
(24 §). Myös yksittäisten kehittämishankkeiden rahoitus 
perustuu niitä koskeviin suunnitelmiin.

Yksilön mahdollisuus vaikuttaa hoitoon 
ja huoltoon

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu on siirtynyt yksilön 
palvelujen ja etuuksien suunnitteluun. Sitä koskeva sääntely 
kattaa nykyisin lähes kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut. Sosiaalihuollossa yleinen velvoite palvelu-, hoito-, 
kuntoutus- tai muun vastaavan suunnitelman laatimiseen 
sisältyy sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
annettuun lakiin (812/2000). Suunnitelma on laadittava 
palveluun hakeutuvalle henkilölle, ellei kyseessä ole tilapäi-
nen neuvonta tai ohjaus taikka suunnitelman laatiminen 
muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. Yleissäännösten lisäksi 
kaikissa sosiaalihuollon erityislaeissa tai niitä täydentävissä 
asetuksissa on yksilökohtaisen suunnitelman laatimista 
koskeva säännös. Sekä valtion että kuntien viranomaisia 
koskevat maahanmuuttajien kotouttamisesta annetussa lais-
sa ja laissa julkisista työvoimapalveluista olevat säännökset 
suunnitelmien laatimisesta.

Terveydenhuollossa yleinen yksilöllistä suunnitelmaa 
koskeva säännös sisältyy potilaan asemasta ja oikeuksista 
annetun lain 4 a §:ään. Säännös koskee tutkimusta, hoitoa, 
lääkinnällistä kuntoutusta tai muuta vastaavaa tilannetta 
koskevan suunnitelman laatimisvelvoitetta. Suunnitelma 
on laadittava tarvittaessa terveyden- ja sairaanhoitoa toteu-
tettaessa. Siitä tulee ilmetä potilaan hoidon järjestäminen 
ja toteuttamisaikataulu. Suunnitelmaa koskevia säännöksiä 
on myös eräissä terveydenhuollon erityislaeissa tai niitä 
täydentävissä asetuksissa. Ainoa suunnitelman tekemiseen 
velvoittava säännös on asiakasmaksuasetuksen 3.4 §, jonka 
mukaan pitkäaikaisessa kotisairaanhoidossa on yhdessä 
palvelun käyttäjän kanssa laadittava palvelu- ja hoitosuun-
nitelma. Suunnitelma on edellytyksenä sille, että annettavista 
kotisairaanhoidon palveluista saa periä asetuksen mukaisen 
asiakasmaksun. Lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetun 
asetuksen (1015/1991) 5 §:n mukaan kuntoutujalle laadi-
taan yhdessä hänen ja tarvittaessa hänen omaistensa kanssa 
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kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään tarpeelliset kun-
toutustoimenpiteet. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon 
sosiaalihuollon, työvoima- ja opetusviranomaisten sekä 
Kansaneläkelaitoksen ja muiden kuntoutusta järjestävien 
tahojen palvelut ja yhteen sovittaa terveydenhuollon lää-
kinnälliset kuntoutuspalvelut näiden tahojen järjestämän 
kuntoutuksen kanssa.

Vaikka mielenterveyslaissa ja sitä täydentävässä asetuk-
sessa ei ole säännöksiä kuntoutussuunnitelmasta, lain 5 §:n 
mukaan mielenterveyspalveluja järjestettäessä on huolehdit-
tava siitä, että mielenterveyspalveluista muodostuu toimin-
nallinen kokonaisuus. Myös terveydenhuollossa meneillään 
olevassa saumatonta palveluketjua koskevassa kokeilulaissa 
(811/2000 ja 1225/2003) säädetään ”asiakkaan yhden tai 
useamman saumattoman palveluketjun toteuttamiseksi ja 
seuraamiseksi” laadittavasta yksilöllisestä suunnitelmasta. 
Palvelusuunnitelmien laatimisen velvoittavuudessa on eroja. 
Osa suunnitelmista on sanamuodon mukaan laadittava aina, 
pääosa tarvittaessa. Velvoittavia ovat kehitysvammalain, 
päivähoitolain erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan 
lapsen sekä päihdehuollon tahdosta riippumattoman hoi-
don sekä maksuasetuksen kotisairaanhoidon suunnitelmia 
koskevat säännökset. Suunnitelma koskee usein tilanteita, 
joissa henkilön palvelun tarve ulottuu useille eri sektoreille. 
Suunnitelman velvoittavuus sen laadinnassa mukana olevien 
tahojen suhteen jää kuitenkin sääntelyn kautta tarkasteltu-
na avoimeksi. Niiden laatimatta jättämisestä ei yleensä ole 
seuraamuksia eikä valitusoikeutta silloinkaan, kun suunni-
telma lain mukaan on laadittava. Poikkeuksen muodostavat 
kehitysvammalakiin perustuvaa erityishuolto-ohjelmaa 
koskevat oikaisu- ja valitusmenettelyt. Sääntelyn väljyys ja 
sanktioiden puuttuminen laajentavat käytännössä palvelun 
järjestäjän harkintavaltaa eikä suunnitelmista käytännössä 
ole muodostunut palvelun saajan oikeuksia turvaavia väli-
neitä. Terveydenhuollossa palvelusuunnitelman laatiminen 
on sosiaalihuoltoa vähäisempää.

Palvelusuunnitelmaan vaikuttaminen on palvelun 
suunnittelua. Palvelutilanteessa ns. tosiasiallisessa hallinnos-
sa asiakkaan, potilaan ja palvelujärjestelmän välinen suhde 
määräytyy perustuslain ja hallinnon yleisen sääntelyn ohella 
pääasiassa sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia 
koskevan lain (812/2000) ja potilaan asemaa ja oikeuksia 
koskevan lain (785/1992) perusteella. Terveydenhuollon 

ammattihenkilöstön velvollisuuksista potilassuhteessa on 
säädetty myös laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
(559/1994). Säädökset koskevat sekä julkista että yksityistä 
terveydenhuoltoa. Kyse on siitä, missä määrin asiakas tai 
potilas voi palvelutilanteessa päättää omista asioistaan, 
missä määrin hänen yksityisyyttään kunnioitetaan, miten 
tilanteeseen tai henkilöön liittyvät erityispiirteet otetaan 
huomioon ja miten häntä kohdellaan. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sääntelyyn sisältyy tiet-
tyjä eroavuuksia, jotka osaltaan vaikuttavat siihen, etteivät 
toimintakulttuurit tai -tavat ole hallinnonaloilla yhteneviä. 
Asiakkaan ja potilaan määritelmät poikkeavat asiakas- ja po-
tilaslaeissa toisistaan. Kun potilaalla tarkoitetaan potilaslain 
2 §:n mukaan terveyden- ja sairaanhoitopalveluja käyttävää 
tai muuten niiden kohteena olevaa henkilöä, asiakkaalla 
tarkoitetaan sosiaalihuoltoa hakevaa tai käyttävää henkilöä 
(AsiakasL 3 §). Määrittelyllä haluttiin korostaa sosiaali-
huollon tavoitetta tehdä työtä yhdessä asiakkaan kanssa. 
Asiakkaan asema on erilainen sosiaali- ja terveydenhuollossa 
myös tietojen antovelvollisuuden suhteen. Sosiaalihuollossa 
asiakkaalla on velvollisuus asiakaslain 12 §:n mukaan antaa 
sosiaalihuollon järjestämistä ja toteuttamista varten tarpeel-
liset tiedot. Terveydenhuollon potilaan oikeus hoitoon ei ole 
sidottu tietojen antovelvollisuuteen. Häntä on hoidettava 
olemassa olevan tiedon perusteella. 

Asiakkaan ja potilaan integriteetin kunnioittamiseen 
liittyvät säädökset ovat pitkälle samat. Asiakaslain mukaan 
asiakkaalla on oikeus hyvään sosiaalihuoltoon. Asiakasta on 
kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja että 
hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. So-
siaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan 
äidinkieli ja kulttuuri. (4 §) Potilaslain mukaan potilaalla on 
oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä ihmisarvon 
loukkaamattomuuteen. Hoidossa on mahdollisuuksien 
mukaan otettava huomioon hänen äidinkielensä, yksilölliset 
tarpeensa ja kulttuurinsa. (3 §) 

Terveydenhuollon palveluissa potilaan lainsäädäntöön 
kirjattu itsemääräämisoikeus on laaja. Potilasta on hoidettava 
yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy 
tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdol-
lisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen 
kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla po-
tilaslain 6.1 §:n mukaan. Sosiaalihuollon asiakaslain 4.2 §:n 
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mukaan on huomioitava asiakkaan toivomukset, mielipide, 
etu ja yksilölliset tarpeet. Sekä sosiaali- että terveydenhuol-
lon palvelusuunnitelmat tulee laatia yhteisymmärryksessä 
asiakkaan kanssa. 

Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus saada hyvää kohtelua 
ilman syrjintää ja heidän yksityisyyttään on kunnioitettava. 
Asiakkaan ja potilaan huollossa ja hoidossa on toimittava 
yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Asiakkaalla on oikeus 
tehdä muistutus kohtelustaan toimintayksikön vastuuhenki-
lölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutus 
koskee sosiaalihuollossa vain kohtelua. Terveydenhuollossa 
muistutuksen voi tehdä sekä kohtelusta että itse terveyden- ja 
sairaanhoidosta, mikä kuitenkin johtuu siitä, ettei viimeksi 
mainitusta ole pääsääntöisesti valitusoikeutta sosiaalihuol-
toa vastaavalla tavalla. Eräissä tilanteissa henkilölle voidaan 
antaa hoitoa vastoin hänen tahtoaan. Tällöinkin asiakkaan ja 
potilaan näkemykset on mahdollisuuksien mukaan otettava 
huomioon hoitotoimenpiteitä toteutettaessa. Alaikäisten 
ja vajaavaltaisten mielipiteiden huomioimisesta on sään-
nökset sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä asiakaslaissa 
että potilaslaissa sekä eräissä erityislaeissa (LastensuojeluL, 
MielenterveysL). 

Viranomaisohjaus ja -valvonta

Yleinen ohjaus ja valvonta

Sosiaalihuollon ja kansanterveystyön yleinen suunnittelu, 
ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaalihuoltolain 3.1 §:n ja 
kansanterveyslain 2.1 §:n mukaan sosiaali- ja terveysminis-
teriölle. Ministeriön tehtävistä, toimialasta, ratkaisuvallan 
käytöstä jne. on säädetty valtioneuvostosta annetun lain 
nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa (759/2003) ja 
ministeriön työjärjestyksessä. Yleinen valvontavelvoite kos-
kee sekä julkista että yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa. 
Myös useimpiin kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
erityislakeihin sisältyy vastaavat säännökset ministeriön 
yleisestä suunnittelu-, ohjaus- ja valvontatehtävästä.

Läänin alueella yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta 
kuuluvat vastaavan sääntelyn perusteella lääninhallitukselle. 
Kunnassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon 
liittyvistä tehtävistä huolehtivat monijäseniset toimielimet 

ja niillä on päävastuu myös toiminnan valvonnasta. Sekä 
ministeriön, läänien että kuntien on huolehdittava myös 
niille lainsäädännöllä erikseen asetetuista valvontaan liitty-
vistä tehtävistä. Sosiaalihuoltolain 3 §:n ja kansanterveyslain 
2 §:n mukaan valvonta läänin alueella kuuluu lääninhallituk-
selle. Lääninhallitus voi periaatteessa sitä koskevaan lakiin 
perustuen velvoittaa kunnan uhkasakon nojalla (LHL 8 §, 
UhkasakkoL 4 §) ottamaan talousarvioonsa lakisääteisen jär-
jestämisvelvollisuuden edellyttämät määrärahat (lääninhalli-
tus sekä asettaa että tuomitsee uhkasakon). Asian vireilletulo 
voi perustua lääninhallitukselle tehtyyn kanteluun, jolloin se 
voi kuntalain 8.2 §:n perusteella tutkia, onko kunta toiminut 
voimassa olevien lakien mukaan. Vireille tulo voi perustua 
myös lääninhallitukselle tehtyyn hakemukseen uhkasakon 
määräämiseksi subjektiivisen oikeuden epäämisestä. Hake-
muksen voi tehdä henkilö, jonka etua tai oikeutta asia koskee. 
(UhkasakkoL 5 §) Käytännössä erityisesti hakemukset ovat 
erittäin harvinaisia, eivätkä läänit ole juurikaan käyttäneet 
oma-aloitteista uhkasakon asettamismahdollisuutta.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on useita keskushal-
linnon viranomaisia, joille on annettu erityisiä valvonta-
tehtäviä. Näitä ovat Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, 
Kansanterveyslaitos, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuote-
valvontakeskus, Lääkelaitos, Lääkehoidon kehittämiskeskus, 
Säteilyturvakeskus ja Työterveyslaitos. Niiden tulee valvonta-
tehtävässään toimia yhteistyössä lääninhallitusten ja kuntien 
kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijavirastona 
toimii Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskes-
kus, jolla ei kuitenkaan ole varsinaisia valvontatehtäviä. 
Laitosten ohjauksen ja valvonnan luonne vaihtelee aloittain 
ja asioittain. Eniten yksilön oikeuksien valvontaan liittyy 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen suorittama am-
mattihenkilöiden valvonta.

Yksityisten palvelujen tuottamisen valvonta

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia 
(603/1996, valvontalaki) sovelletaan yksityisiin sosiaalipal-
veluihin, joita palvelujen tuottaja antaa korvausta vastaan 
liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla, jollei lailla toisin 
säädetä. Lain nojalla on annettu asetus yksityisten sosiaali-
palvelujen valvonnasta (1208/1996, valvonta-asetus). Lakia 
sovelletaan myös julkisyhteisöjen perustamien liikeyritysten 
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tuottamiin sosiaalipalveluihin. Lakia ei sovelleta valtion, 
kuntien tai kuntayhtymien tuottamiin sosiaalipalveluihin. 
Lakia ei myöskään sovelleta perhehoitajalain (312/1992) 1 
§:n mukaisen toimeksiantosopimussuhteen perusteella an-
nettavaan perhehoitoon eikä omaishoitolaissa tarkoitettuun 
omaishoidon tuella järjestettävään hoitoon. Valvontalain 
2 §:ssä määritellään tarkemmin yksityiset sosiaalipalvelut 
valvonnan soveltamisalan rajaamiseksi.

Yksityinen sosiaalihuollon palvelutoiminta jakautuu 
luvanvaraiseen ja ilmoitusmenettelyn alaiseen toimintaan. 
Lupa- ja ilmoitusmenettelyt liittyvät pääosin ennakolliseen 
valvontaan. Tämän lisäksi valvontalain 5 luvussa säädetään 
niistä määräyksistä, pakkokeinoista ja seuraamuksista, 
jotka ovat käytettävissä jälkikäteisen valvonnan keinoina ja 
erityisesti väärinkäytöstilanteissa. Lääninhallitus voi antaa 
palvelujen tuottajalle esimerkiksi määräyksen laiminlyödyn 
ilmoitus- tai lupavelvollisuuden täyttämisestä tai palvelujen 
antamisessa havaittujen puutteellisuuksien korjaamisesta tai 
epäkohtien poistamisesta.

Laissa yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) 
säädetään oikeudesta antaa väestölle yksityisesti terveyden-
huollon palveluja. Lain nojalla on annettu asetus yksityisestä 
terveydenhuollosta (744/1990). Palvelujen tuottajalla tulee 
olla lain 4 §:ssä tarkoitettu lääninhallituksen lupa palvelujen 
antamiseen. Lakiin sisältyvät myös yksityisten sosiaalipalve-
lujen valvontaa vastaavat pakkokeinosäännökset, jotka mah-
dollistavat puutteellisuuden tai laiminlyönnin korjaamiseen 
liittyvän määräyksen antamisen, toiminnan keskeyttämisen 
tai kieltämisen sekä annetun luvan peruuttamisen.

Toiminnan jatkuva seuranta

Raportointi ja kertomukset

Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja toimeenpanoa val-
votaan myös erilaisten seurantaraporttien perusteella. Ra-
portointivelvollisuus voi olla luonteeltaan yleinen, jollekin 
hoito- tai toimintayksikölle asetettu velvoite antaa toiminnan 
yleistä valvontaa helpottavia tietoja viranomaisille. Esi-
merkiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
annetun lain 24.2 §:n 5-kohdan mukaan sosiaaliasiamiehen 
tehtävänä on seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman ke-

hitystä ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. 
Vastaavaa raportointivelvollisuutta ei terveydenhuollon po-
tilasasiamiehillä ole. Myös yksityisten sosiaali- ja terveyspal-
velujen tuottajan on annettava vuosittain toimintakertomus 
lääninhallitukselle. Toimintakertomuksessa on ilmoitettava 
erityisesti henkilöstössä, toimitiloissa ja toiminnassa tapah-
tuneet muutokset.

Lainsäädäntöön sisältyy myös erityisiä raportointi-
velvoitteita. Yksilön oikeusturvaa palveleva menettely on 
mielenterveyslain (1116/1990) 22 §:n nojalla lääninhallituk-
selle kahden viikon välein toimitettava ilmoitus potilaiden 
eristämisistä ja sitomisista. 

Alistus

Eräissä sosiaali- ja terveyspalvelujen erityislaeissa on sään-
nöksiä, joissa edellytetään hallintomenettelyssä annettu, 
asiakkaan tai potilaan asemaa ja oikeuksia koskeva päätös 
alistettavaksi ylemmän viranomaisen tai tuomioistuimen 
vahvistettavaksi. Esimerkiksi lastensuojelulain 17 §:n mu-
kaan lapsen huostaanottoa koskeva päätös on eräin edel-
lytyksin aina alistettava hallinto-oikeuden vahvistettavaksi. 
Alistusmenettelyä koskevia säännöksiä sisältyy myös mie-
lenterveyslakiin (11 ja 17 §). Näistä ensin mainittu koskee 
alaikäisen henkilön hoitoa tahdosta riippumattoman ja 
jälkimmäinen henkilön tahdosta riippumattoman hoidon 
jatkamista tai lopettamista mielentilatutkimuksen jälkeen.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus vastaa erityisesti ter-
veydenhuollon ammattihenkilöstön valvonnasta ja eräiden 
terveydenhuollon erityislakien perusteella myös yksilötason 
lupa-asioita koskevasta päätöksenteosta. Valvonta koskee 
sekä julkishallinnon että yksityisen terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöä. Oikeusturvakeskuksen toimivallasta 
ja tehtävistä säädetään tarkemmin Terveydenhuollon oi-
keusturvakeskuksesta annetussa laissa (1074/1991) ja lain 
nojalla annetussa asetuksessa (1121/1991). Oikeusturvakes-
kus huolehti myös raskauden keskeyttämistä, steriloimista, 
kuolemansyyn selvittämistä ja oikeuspsykiatriaa koskevassa 
lainsäädännössä sille säädetyistä tehtävistä. 
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PERUSTUSLAISTA JOHTUVAT SOSIAALITURVAN 
KEHITTÄMISTARPEET 

Välttämätön toimeentulo

Kiireellinen toimeentulotuki

Oikeutta toimeentulotukeen määrittelevän toimeentulo-
tukilain ja perustuslain säännöksen välillä ei ole kiireel-
lisissä tapauksissa ristiriitaa. Edellytyksenä on kuitenkin, 
ettei toimeentulotuen määrää PL 19.1 §:n tarkoittamissa 
tapauksissa sidota tukea myönnettäessä tiettyyn rajaan taikka 
toimeentulotukilaissa määriteltyihin perus- tai täydentävään 
toimeentulotukeen kuuluviksi katsottuihin menoihin. Kun 
toimeentuloa erittäin harvoin myönnetään suoraan perus-
tuslain nojalla, asia on käytännössä vähämerkityksinen.

PL 19.1 §:n edellyttämä toimeentulon turva ei aina 
ole kiireellistä. Toimeentulotuki voi kuitenkin myös eräissä 
muissa tilanteissa kuulua säännöksen turvaamaan välttämät-
tömään toimeentuloon. Se, ettei henkilöllä ole varaa maksaa 
välittömästi tarvitsemaansa sairaanhoitoa, ei ole esteenä 
hoitoon pääsylle ja sen saamiselle. Kysymys mahdollisesta 
toimeentulotuesta hoidon kustannusten maksamiseksi 
ratkaistaan erikseen. Tällaisia tapauksia ei kuitenkaan aina 
ratkaista toimeentulotuella, vaan kysymykseen saattaa tulla 
myös maksusta vapauttaminen. Maksusta vapauttaminen 
tapahtuu useimmiten vasta sitten, kun henkilön luottotiedot 
ovat menneet, joten tällä saatetaan jopa pahentaa yksilön 
taloudellista tilannetta. 

Toimeentulotuen alentaminen

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan korostanut PL 
19.1 §:n takaaman oikeuden viimesijaista luonnetta. Valio-
kunnan kannanotot korostavat yksilön, myös toimeentulotu-
kilain 2.2 §:stä ilmenevää velvollisuutta pitää huolta omasta 
sekä lastensa ja puolisonsa elatuksesta. Siitä johtuen toimeen-
tulotukilakiin on voitu ottaa ja otettu säännös tuen alenta-
misesta enintään 20:llä ja eräissä tapauksissa 40 prosentilla, 
jos henkilölle on tarjottu todellinen mahdollisuus hankkia 
toimeentulonsa tekemällä työtä tai osallistumalla työvoima-
poliittiseen toimenpiteeseen. Alentamismahdollisuus koskee 
myös maahanmuuttajia ja kuntouttavasta työtoiminnasta 
annetun lain perusteella tukea saavia henkilöitä. 

Vaikka säännökset sinänsä ovat selkeät, toimeentulotuen 
myöntämiskäytännöt voivat olla ristiriidassa perustuslain 
välttämätöntä toimeentuloa koskevan säännöksen kanssa. 
Myös eri viranomaisten harkinta voi johtaa epäyhtenäisiin 
ratkaisuihin sekä alueellisesti että kunnan sisällä. Ristiriita 
perustuslain ja toimeentulotukilain välille voi syntyä esimer-
kiksi silloin, kun kieltäytymisestä johtuva tuen alentaminen 
vaarantaa perheen lasten tai kieltäytyvän henkilön puolison 
välttämätöntä toimeentuloa. Alentaminen kohdistetaan 
tukea myönnettäessä vain siihen henkilöön, jota koskeva 
alentamisperuste on olemassa, mutta tuen myöntäminen 
tapahtuu perhekohtaisena. Kyse on enemmän siitä, miten 
alennus jaetaan tosiasiallisessa tilanteessa perheen sisällä ja 
heijastuuko alennus muiden perheenjäsenten asemaan.
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Käytännön ongelma saattaa olla myös, että toimeentu-
lotuen alentamisessa käytetään aina lainsäädännössä mää-
riteltyä maksimimäärää. Lain säännös kuitenkin edellyttää 
käytettäväksi harkintaa, alentaminen ei saisi olla automaat-
tista eikä uhata ihmisarvoisen elämän edellytyksiä. 

Lastensuojelulain mukainen oikeus 
toimeentulotukeen

Lastensuojelulain perusteella syntyy subjektiivinen oikeus 
riittävään taloudelliseen tukeen toimeentulon puutteiden 
korjaamiseksi (13.1 §). Säännös toteuttaa myös PL 19.1 §:n 
välttämätöntä toimeentuloa koskevaa säännöstä asianmu-
kaisesti.

Lastensuojelulain mukaan oikeus riittävään taloudel-
liseen tukeen syntyy, jos lastensuojelun tarve johtuu muun 
muassa riittämättömästä toimeentulosta. Lastensuojelulaissa 
määritelty tilanne saattaa kuitenkin ulottua laajemmalle 
kuin PL 19.1 §:ssä määritelty oikeus välttämättömään toi-
meentuloon. Lastensuojelulakiin perustuvan tuen taso on 
tarveharkintainen ja se voi olla enemmän kuin toimeen-
tulotuen perustoimeentulotuki edellyttää. Lainsäädännön 
selkeyttäminen tältä osin muuttamalla lastensuojelulakia 
saattaisi olla tarkoituksenmukaista.

Muut toimeentuloon liittyvät kysymykset

Toimeentulotuen ja opintolainan yhteensovittamisessa on 
vakiintuneesti katsottu, että opintolaina otetaan huomi-
oon tulona toimeentulotukea myönnettäessä (esim. KHO 
30.11.1999/3854 ja 2005:20). Opiskelijoita ei ole kuitenkaan 
suljettu pois toimeentulotuen piiristä. Opintotuki ei ole PL 
19 §:ssä tarkoitettua perustoimeen tulon turvaa, vaan yksi 
PL 16.2 §:ssä tarkoitetuista menettelyistä taata mahdollisuu-
det opiskeluun varattomuuden sitä estämättä. Tästä syystä 
se ei ole lainsäätäjälle vastaavan tyyppinen toimeksianto 
kuin PL 19.2 §:ssä tarkoitetuissa elämänolosuhteissa taat-
tava perustoimeentulon turva. Opintotuen muotoilussa 
ovat lainsäätäjän mahdollisuudet paljon moninaisemmat. 
Oikeus välttämättömään toimeentuloon koskee jokaista 
ja siten myös opiskelijoita. Opintolainan lyhennys ja sen 

koron maksaminen voivat olla toimeentulon turvaamiseksi 
tarpeellisia menoja, jos suorituksen laiminlyönti vaikuttaisi 
henkilön toimeentulomahdollisuuksiin jatkossa. Opiske-
lijalla on katsottu olevan oikeus toimeentulotukeen myös 
tilanteissa, jolloin opintotuki on katkennut riittämättömien 
opintosuoritusten vuoksi (KHO:2001:35). 

Ristiriidat opintotuen ja toimeentulotuen välillä joh-
tavat hyvin kasuistisiin ja yksityiskohtaisiin ratkaisuihin, 
joissa pääsääntönä voidaan sanoa olevan, että opiskelijaksi 
luettavan henkilön toimeentulon ensisijainen keino on 
opintoraha ja opintolaina. 

Henkilön oman vastuun ensisijaisuutta kuvaavat 
mm. seuraavat KHO:n tapaukset. Korkojen korvaamisen 
toimeentulotuen lisäosalla ei ole katsottu kuuluvan toi-
meentulotuen piiriin, jos henkilö on priorisoinut niiden 
maksamisen oman elantonsa kustannuksella, koska hen-
kilön edellytetään ensisijaisesti turvaavan toimeentulonsa 
ja vasta sitten maksavan velkansa (KHO 2006:22). Toisen 
tapauksen mukaan henkilölle oli myönnetty toimeentulotuki 
liian pienenä, koska toimeentulotuessa ei ollut huomioitu 
eläketulosta tehtyä ulosottoa. KHO:n mukaan eläkkeestä tai 
palkasta ulosmitattava osuus on tulon osa, johon saajalla ei 
ole määräämisvaltaa, joten henkilö ei voi itse päättää, mak-
saako hän velkansa vai pitääkö huolta itsestään jättämällä 
velat maksamatta (KHO:2001:20). 

Siteerattujen oikeustapausten perusteella ulosoton 
kautta suoritettu ei-vapaaehtoinen velkojen ja niiden kor-
kojen maksu näyttää toimeentulotuen kannalta paremmin 
toimeentulon turvaavalta vaihtoehdolta kuin pyrkimys 
velvoitteiden asianmukaiseen hoitamiseen. Yhteiskuntapo-
liittisesti on kyseenalaista, onko tarkoituksenmukaista luoda 
tilanne, jossa asioiden hoitamatta jättäminen on taloudelli-
sesti edullisempaa kuin pyrkimys niiden hoitamiseen. 

Vastikkeellisuus

Aktiivisen sosiaalipolitiikan yksi ilmenemismuoto on vas-
tikkeellisuuden lisääntyminen sosiaaliturvan etuuksissa. 
Sosiaaliturvan vastikkeellisuuden keskeisin ongelma on, 
että se saattaa murtaa järjestelmän hyväksyttävyyttä sekä 
poliittisesti että moraalisesti. Toisaalta se saattaa myös li-
sätä mahdollisuuksia kattaa sosiaalisia riskejä taloudellisen 
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kantokyvyn kannalta kestävällä tavalla. Vastikkeellisuus tuo 
sosiaaliturvaan ylimääräisiä elementtejä, jotka saattavat 
olla varsinkin toimeentuloturvan väärinkäyttöä epäiltäessä 
laajasti moraalisesti hyväksyttyjä, vaikka ne yksittäisissä ta-
pauksissa voivat johtaa ylilyönteihin tai kohtuuttomuuksiin. 
Vastikkeellisuuden hyväksyttävyys liikkuu näiden näkökoh-
tien välissä ja edellyttää siihen liittyvien ehtojen huolellista 
lainsäädäntöön kirjaamista.

Vastikkeellisuudelle tulee asettaa ainakin seuraavat eh-
dot: 1) se ei saa uhata ainakaan perusoikeuksien turvaamaa 
oikeutta saada tietyllä perusteella toimeentulonsa tai tukea 
toimeentuloonsa taikka oikeutta palvelun saamiseen, 2) sillä 
tulee olla yhteys etuuteen tai palveluun, jonka yhteydessä vas-
tikkeellisuus on asetettu siten, että se tukee pyrkimystä päästä 
pois etuuden tai palvelun piiristä tai muutoin lisätä nimen-
omaan kyseiseen saamisperusteeseen liittyvällä alueella yk-
silön elämänhallintaa, 3) sen asettamat lisävaatimukset eivät 
saa johtaa etuuden tai palvelun menettämiseen viranomai-
sesta tai muusta etuuden tai palvelun saantiin oikeutetusta 
riippumattoman henkilön tai toimijan toimenpiteistä sekä 
4) vaadittu toiminta voi olla vain sellaista, jota edellytetään 
itse etuuden tai palvelun saamisen kanssa samanaikaisesti. 
Ennen etuuden tai palvelun saamista edellytettävien toi-
menpiteiden tulee olla normaaleja saamisedellytyksiä, jotka 
voivat koskea esimerkiksi vakuutusmaksujen suoritusta tai 
tiettyä työskentely-, maassaolo- tai odotusaikaa. Myöskään 
etuuden taikka palvelun lakkaamisen jälkeen ei voida edel-
lyttää tietynlaatuista käyttäytymistä. Edelleen 5) vastikkeen 
vaatiminen ei saa uhata järjestelmää kokonaisuutena siten, 
että siitä muodostuu etuuden tai palvelun rajoittamisen tai 
epäämisen muoto. Sosiaaliturvan vastikkeellisuuden sovelta-
miskysymys on, että 6) yksilöltä vaadittujen toimenpiteiden 
tulee olla kohtuullisia ja hänelle soveltuvia. Esimerkiksi 
mielenterveyskuntoutujat eivät useinkaan hallitse elämäänsä, 
joten vaatimus aktiivisesta vastikkeellisuudesta saattaa olla 
kohtuuton ja aiheuttaa myös kohtuuttomia taloudellisia 
menetyksiä.

Välttämätön huolenpito

Kiireellinen hoito ja huolto 

Välttämättömän huolenpidon edellyttämä kiireellinen 
avo- ja laitoshoito on sekä kansanterveyslaissa, potilaslaissa 
että erikoissairaanhoitolaissa kattavasti säännelty, ja sään-
nökset koskevat myös muita kuin kunnan asukkaita. Myös 
sosiaalihuoltolain mukaan kunnan on kiireellisissä tapauk-
sissa tai olosuhteiden muutoin niin vaatiessa huolehdittava 
laitoshuollon ja muiden sosiaalipalvelujen järjestämisestä. 
Säännös koskee muitakin kuin kunnan asukkaita. 

Kiireellisen laitoshoidon tarpeen määrittely on sel-
keämpää sairauden hoidon yhteydessä kuin sosiaalihuollon 
laitoshoidossa. Välttämättömään huolenpitoon esimerkiksi 
vanhustenhuollossa voidaan katsoa kuuluvan sellainenkin 
huolenpito, jota ei voida verrata esimerkiksi tehohoitoa 
edellyttävään välittömään laitoshoidon tarpeeseen. Tilanne 
voi edellyttää kiireellistä laitoshoitoa esimerkiksi silloin, 
kun hoidettavan omaishoitajana toiminut puoliso kuolee 
tai sairastuu itse. 

Perustuslain mukainen välttämätön huolenpito tar-
koittaa kiireellisen hoivan ja huolenpidon lisäksi tilanteita, 
joissa henkilö ei kykene itse huolehtimaan itsestään. Eräät 
väestöryhmät ovat toimintakyvyltään tai elämänolosuh-
teiltaan siinä määrin vaikeassa asemassa, että jo tavanomai-
sissa tilanteissa tulee tarkastella, ovatko he oikeutettuja PL 
19.1 §:n mukaisina subjektiivisina oikeuksina joihinkin 
huolenpidon edellyttämiin palveluihin. Sosiaalihuollon 
avohuollon palveluja koskeva lainsäädäntö ei ole kuntaa 
velvoittavaa vammaispalvelulain mukaisia vaikeavammaisille 
subjektiivisina oikeuksina myönnettäviä asumis-, kuljetus- 
ja tulkkipalveluja lukuun ottamatta. Vaikeavammaisten 
avustajapalvelut saattavat esimerkiksi työntekoon ja opis-
keluun liittyvissä tilanteissa olla vammaiselle siinä määrin 
välttämättömiä, että niistä olisi säädettävä subjektiivisena 
oikeutena. Vaikka kehitysvammaisilla on subjektiivinen 
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oikeus myös erityishuoltona annettaviin avohuollon pal-
veluihin, palvelujen sisältö määräytyy henkilölle tehtävään 
erityishuolto-ohjelmaan kirjattavissa palveluissa ja jää 
pitkälle kunnan päätettäväksi. Sosiaalihuollon avohuollon 
palveluja ja mielenterveysongelmaisten henkilöiden avo-
huollon palveluja koskevan sääntelyn velvoittavuus ei ole 
tavallisen lain tasolla riittävää varmistamaan perustuslaissa 
turvatun välttämättömän huolenpidon toteutumista kaikissa 
sitä edellyttävissä tilanteissa. 

Sekä sosiaali- että terveydenhuollon lainsäädännössä 
on määräykset kunnan velvollisuudesta palvelutarpeen ar-
viointiin myös silloin, kun kyse ei ole kiireellisistä tapauk-
sista. Terveydenhuollossa tarpeen arviointi on suoritettava 
tietyssä ajassa, joka perusterveydenhuollossa on kolmas 
arkipäivä yhteydenotosta ja erikoissairaanhoidossa kolmen 
viikon kulussa lähetteen saapumisesta. Sosiaalipalveluissa 
kunta on velvollinen järjestämään pääsyn palvelutarpeen 
arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yli 80-
vuotiaille tai kansaneläkelain mukaista erityishoitotukea 
saaville henkilöille. Kun määrittely on tilannekohtaista, 
lainsäädännöllä ei pystytä aukottomasti varmistamaan 
välttämättömän huolenpidon toteutumista kaikissa tilan-
teissa. Asetettu määräaika koskee lisäksi vain palvelutarpeen 
arviointia, ei itse palvelun toteuttamista. Terveydenhuol-
lossa säädetään myös hoitoon pääsyä koskevista ajoista. 
Esimerkiksi perusterveydenhuollossa hoito on järjestettävä 
kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kolmen kuu-
kauden kuluessa. Vastaavia aikaan sidottuja säännöksiä ei 
sosiaalihuollon palveluissa ja etuuksissa ole. Ne tilanteet, 
joissa PL 19.1 §:n nojalla tavallisen lain nojalla annettava 
palvelu muuntuu subjektiiviseksi oikeudeksi, tulisi ottaa 
suoraan asianomaiseen tavallisena lakina annettuun erityis-
lainsäädäntöön siten, että sekä palvelutarpeen arviointi että 
palveluun pääsy voidaan turvata. 

Lastensuojelu

Lastensuojelun huostaanottoa koskeva sääntely on riittävää 
perustuslain välttämättömän huolenpidon toteuttamiseksi. 
Samoin lastensuojelulain subjektiivisen oikeuden tuottavat 
säännökset asumisen puutteiden korjaamiseksi silloin, kun 
lastensuojelun tarve oleellisilta osiltaan on niistä johtuvaa, 

ovat välttämättömän huolenpidon toteutumiseksi riittä-
vät. 

Lastensuojelulain 13 §:n 2 momentin mukaiset avo-
huollon muut palvelut voivat olla asumisen puutteita tai 
toimeentulon puutteita vastaavalla tavalla PL 19.1 §:n mu-
kaisen välttämättömän huolenpidon turvaamiseksi tarpeel-
lisia. Nykyisessä muodossaan lastensuojelulain säännökset 
eivät ole riittäviä perustuslain välttämätöntä huolenpitoa 
koskevien edellytysten toteutumiseksi. Kyse on usein lain 
soveltamisen ongelmasta. 

Asuminen 

Asunnottomuus 

Asunnottomuutta tulee tarkastella PL 19.1 §:n ihmisarvoista 
elämää koskevana kysymyksenä myös silloin, kun on kyse 
työssäkäyviä ja muutoin itsestään huolehtimaan kykeneviä 
henkilöitä koskevasta asunnottomuudesta. Tällöin pohditta-
vaksi nousee, tulisiko asunnottomien, mutta ei varsinaisesti 
huolenpidon tarpeessa olevien ihmisten oikeuksista säätää 
nykyistä tarkemmin.

Asunnottomuus konkretisoituu toisaalta häätötilanteis-
sa ja toisaalta tilanteissa, joissa henkilöt ovat tarpeettomasti 
laitoksissa asunnon puutteen johdosta. Oma ongelmaryh-
mänsä ovat vankiloista vapautuvat sekä päihde- ja mielen-
terveyskuntoutujat laitosjakson jälkeen. Irtisanomisen ja 
häädön yhteydessä saattavat perheen lapset tulla sijoitetuksi 
laitokseen ja aikuiset muihin tilapäisiin olosuhteisiin. Nämä 
tilanteet ovat PL 19.1 §:n kannalta ongelmallisia. Perheiden 
asumisen suhteen on otettava huomioon myös Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 8 artikla sekä TSS-sopimuksen asu-
misen järjestämistä koskevat artiklat. Tältä pohjalta voidaan 
enintään erittäin lyhytaikaisesti hyväksyä se, että perhe jää 
vaille yhteistä asuntoa.

Toinen kysymys on PL 19.1 §:n edellyttämä asumisen 
taso. Kysymys konkretisoituu ensisijaisesti ns. ensisuojiin, 
niiden asemaan huolenpidon muotona ja ”asumisen” tasoon 
näissä suojissa. Tavallisena lakina annettu lainsäädäntö 
on puutteellista asunnottomien henkilöiden huolenpidon 
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toteutumiseksi ihmisarvoisen elämän edellyttämällä tavalla 
suhteessa perustuslain säännökseen.

Itsemääräämisoikeus ja asumistapa 

PL 19.4 §:n mukaan julkisen vallan tehtävänä on tukea asu-
misen omatoimista järjestämistä. Säännöksen perusteella 
tulisi priorisoida asumista omassa kodissa tai tuetuissa 
avohuollon asumismuodoissa. Yksilön oma käsitys hänelle 
parhaiten soveltuvasta asumistavasta ja palveluista niiden 
osana voi poiketa viranomaisten arviosta merkittävässäkin 
määrin. PL 7 § sisältää yksilön itsemääräämisoikeuden. Eri-
tyisesti silloin, kun yksilön asemassa ei ole kyse PL 19.1 §:n 
mukaisen välttämättömän huolenpidon järjestämisestä, tulee 
päätöksenteossa ottaa huomioon nämä säännökset.

Viranomaisella on harkintavalta sen suhteen, järjeste-
täänkö henkilön hoito laitoshoidossa, hänen omassa kodis-
saan muita sosiaalipalveluja hyväksi käyttäen tai esimerkiksi 
palveluasunnossa. KHO:n mukaan kunta voi päättää siitä, 
järjestetäänkö hoito terveyskeskuksen vuodeosastolla vai 
vanhainkodissa. Henkilön sijoittuminen joko vanhainkotiin 
tai terveyskeskuksen vuodeosastolle on perustelujen mukaan 
hänen yksilöllisten tarpeidensa ja kunnan käytettävissä ole-
vien hoitopaikkojen pohjalta tehtävä, huollon toteuttamista 
ja sisältöä koskeva ratkaisu (29.11.2005/3156 KHO:2005:84). 
Toisaalta asiakasta on potilaslain mukaan hoidettava yhteis-
ymmärryksessä hänen kanssaan. Samoin sosiaalihuollon 
palveluja annettaessa on asiakaslain mukaan asiakkaalle 
annettava mahdollisuus osallistua palvelujen suunnitteluun 
ja toteuttamiseen. 

Kotona tai palveluasunnoissa hoidettavien henkilöiden 
toimintakyvyssä olevat suuret erot osoittavat sääntelyn mah-
dollistavan harkinnan laajuutta. Tavallisena lakina annettu 
kuntien toimintaa ohjaava sääntely ei turvaa asumisen oma-
toimista järjestämistä tai henkilön itsemääräämisoikeutta 
vähiten rajoittavaa asumisvaihtoehtoa erityisryhmille, kuten 
mielenterveysongelmaisille, vammaisille, kehitysvammai-
sille taikka vanhuksille, tai näiden ryhmien yhdenvertaista 
kohtelua suhteessa muihin ryhmiin ja saattaa rajoittaa 
itsemääräämisoikeutta tarpeettomasti. Palvelun järjestä-
misestä kieltäytyminen saattaa myös toteuttaa rikoslain 
heitteillepanoa (21:14) koskevan tunnusmerkistön silloin, 

kun siitä aiheutuu vaaraa henkilön hengelle tai terveydelle. 
Järjestämisvelvollisuuden ja itsemääräämisoikeuden välistä 
suhdetta ja niiden rajoja muun muassa perustuslain välttä-
mättömään huolenpitoon ja rikoslain heitteillepanoon tulisi 
selvittää ja korjata nykyiseen tavallisena lakina annettuun 
lainsäädäntöön sisältyvät puutteet.  

Laitos- ja palveluasumisen sisältö 

Sairaaloita tai kuntoutuslaitoksia lukuun ottamatta laitokset 
ovat lähes poikkeuksetta ja palveluasunnot lähes aina niissä 
asuvien henkilöiden koteja. Perustuslaki asettaa myös tätä 
kautta vaatimuksia laitos- ja palvelusasumisen sisällölle. 
Perustuslain asumisen järjestämistä koskevien säännösten 
ohella tulevat huomioon otettaviksi mm. henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen ja ihmisarvon loukkaamattomuuteen, 
kotirauhan ja yksityiselämän suojaan ja liikkumisvapauteen 
liittyvät perustuslain säännökset. Tavallisena lakina annetut 
laitos- ja palveluasumista koskevat säännökset eivät aina 
riittävästi ota huomioon edellä mainittuja perustuslain 
säännöksiä.

Asumisen laitos- tai palveluasunnossa ei tulisi määräy-
tyä ainakaan yksinomaan sairauden hoidon tai henkilöstön 
työympäristön asettamien edellytysten kautta silloin, kun 
kyse samanaikaisesti on myös ihmisten kodeista. Huolen-
pidon edellyttämällä turvalla ei voida myöskään perustella 
ihmisten integriteetin loukkauksia. Laitos- ja palveluasu-
mista tulee tarkastella asumismuotona, jonka sisältö ei voi 
muodostua pelkästään fyysisistä tarpeista, kuten vuoteen, 
lämmön, hygienian ja ravinnon turvaamisesta. Integriteetin 
suojaamiseen, toimivaltaan rajoittaa henkilön liikkumis-
ta, yksityisyyden suojaamiseen ja asumisen sisältöön on 
kiinnitettävä huomiota lainsäädäntöä ja laatusuosituksia 
kehitettäessä.

Laitoksissa käytetään pakkovallan tapaisia tai siihen 
rinnastuvia toimenpiteitä sellaisissakin tilanteissa, joissa 
käytettävien tahdosta riippumattomien toimenpiteiden 
edellytyksistä ei ole säädetty perustuslain edellyttämällä 
tavalla. Sääntelyn puutteet tulisi selvittää kattavasti kaiken-
laisen laitoshoidon osalta ja saattaa säännökset vastaamaan 
perustuslakia. 
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Yleinen asumisen edistäminen 

Julkisella vallalla on perustuslain perusteella yleinen velvol-
lisuus edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen 
omatoimista järjestämistä. Asumisen tukijärjestelmät raken-
tuvatkin pääosin sille periaatteelle, että henkilö järjestää itse 
asumisensa. Julkisen vallan toimet asumisen edistämiseksi 
ovat enimmäkseen taloudellista tukea asuntorakentamisel-
le ja asuntotuotannolle. Myös ns. perinteinen sosiaalinen 
asuntotuotanto ja sosiaalisin perustein myönnettävät vuok-
ra-asuntojen tarjonta on yhä selvemmin suunnattu myös 
keskituloisille. Lainsäädäntö ei myöskään sisällä järjestelmää, 
jolla julkinen valta, luontevimmin kunnat, olisi velvoitettu 
nopeasti tarjoamaan asunnon akuutissa kriisitilanteessa. 

Perustuslain perusteella julkisen vallan on huoleh-
dittava siitä, että vailla asuntoa olevat, taloudellisesti usein 
heikossa asemassa olevat ja toimintakyvyltään rajoitetut ryh-
mät voivat saada asunnon. Tähän tarkoitukseen suunnattu 
erillisrahoitus on tullut pääosin Raha-automaattiyhdistyksen 
avustuksista. RAY:n kautta tuleva rahoitus on kuitenkin 
vähenemässä EY:n kilpailusäännösten johdosta. Avustus-
ten vähenemisen ei tulisi johtaa erityisryhmien asuntojen 
rakentamisen vähenemiseen. Rakentaminen tulee turvata 
muilla rahoitusmuodoilla. 

Asunnottomia käsitellään usein tai ainakin julkisessa 
keskustelussa homogeenisena ryhmänä. Sitä he eivät kuiten-
kaan ole. Asuntokysymykset voivat muodostaa hyvinvointi-
riskin esimerkiksi kotoa muuttamassa oleville nuorille, työn 
perässä muuttajille tai erilaisissa elämän murrostilanteissa, 
kuten puolison kuollessa, avioerossa tms. Lainsäädännöstä 
puuttuvat säännökset, jotka ottaisivat huomioon asumisen 
sosiaalisia ongelmia ehkäisevässä merkityksessä. 

Osan asumisen edistämistä muodostaa huolehtiminen 
asuntojen riittävästä laatutasosta, terveellisyydestä ja turval-
lisuudesta. Asumistukilainsäädäntöön sisältyy yhtenä tuen 
saantiedellytyksenä asunnon terveellisyys. Tämän tapaisista 
asioista on huolehdittava mm. ympäristöterveydenhuollon 
kysymyksenä sekä muun muassa asumistuen ehtojen tiuk-
kana noudattamisena.

Perustoimeentulon turvan taso

Perustuslakivaliokunta on todennut, että PL 19.2 §:n tarkoit-
tamaa perustoimeentulon turvaa ei voida kattaa PL 19.1 §:n 
tarkoittamalla välttämättömällä toimeentulolla. Kuitenkin 
monet etuudet, varsinkin verotuksen jälkeen, ulottuvat vain 
vaivoin toimeentulotuen tasolle. Etuuksien taso näyttää 
näissä tilanteissa riittämättömältä. Varsinkin pitkäaikaisesti 
vähimmäistasoista toimeentuloturvaa saavat henkilöt jou-
tuvat turvautumaan myös toimeentulotukeen. Ongelmia 
on ennen kaikkea työmarkkinatuessa ja jossain määrin 
myös työttömyysturvan peruspäivärahassa, koska niitä 
saadaan pitkäaikaisemmin kuin muita vähimmäisetuuksia. 
Pelkästään kansaneläkettä saavien tilanne on parempi, koska 
henkilö ei käytännössä maksa veroja. Sairauspäivärahan ja 
vanhempainpäivärahan vähimmäismäärät jäävät verotuksen 
jälkeen toimeentulotukea alemmiksi. Pitkäaikaisesti työ-
markkinatuella olleista henkilöistä jopa kaksi kolmasosaa 
saa lähes säännönmukaisesti myös toimeentulotukea. 

Työmarkkinatuessa sovelletaan myös puolison tuloihin 
kohdistuvaa tarveharkintaa, mikä on ristiriidassa PL 19.2 §:n 
toimeentuloturvan yksilöllisen luonteen kanssa.

Perustoimeentulon turva voidaan järjestää myös käyt-
täen useampaa etuutta samanaikaisesti. Vähimmäistoimeen-
tuloa turvaavien etuuksien, kuten kansaneläkkeen, työmark-
kinatuen ja sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahojen 
rinnalla voidaan käyttää esimerkiksi asumisen tukemisen 
järjestelyjä. Näillä järjestelyillä toimeentulo voidaan järjestää 
sellaiselle tasolle, ettei PL 19.2 §:n tarkoittaman toimeentulon 
rinnalla ole tarpeen samanaikaisesti käyttää PL 19.1 §:n mu-
kaista välttämätöntä toimeentuloa ainakaan muutoin kuin 
satunnaisesti. Muun muassa lapsiperheillä nykytila näyttää 
edellyttävän esimerkiksi asumistuen normien korjaamista. 
Asumistuen omavastuu alkaa kasvaa jo toimeentulotukeen 
oikeuttavalla tulotasolla. Korjaus olisi tehtävissä ulottamalla 
täysimääräinen asumistuki toimeentulotukeen oikeuttavalle 
tasolle. Käytännössä tämä tarkoittaa täysimääräisen asumis-
tuen tulorajojen nostamista. Järjestely ei lisää välttämättä 
merkittävästi tukea, mutta siirtää lapsiperheitä pois toimeen-
tulotuelta ja antaa tätä kautta parempia mahdollisuuksia 
myös toimeentulon omatoimiseen hankkimiseen ilman, että 
se heijastuu välittömästi tukia alentavasti.
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SOSIAALITURVAN JÄRJESTÄMINEN

Seuraavaan luetteloon on lyhyesti koottu niitä lainsäädän-
nöllisiä menetelmiä, yksilön oikeuksien säätämistapoja ja 
julkisen vallan velvollisuuksien asettamistapoja, joilla yk-
sittäisen etuuden, rahamääräisen suorituksen tai palvelun, 
saamisen edellytyksiä, vahvuutta ja valvontaa sekä ennen 
kaikkea siihen oikeutetun yksilön asemaa voidaan määritellä 
tai hänen asemaansa palvelujärjestelmässä vahvistaa. Menet-
telyt ovat osittain päällekkäisiä ja vaihtoehtoisia tai toisensa 
poissulkevia. Eri menettelyjä yhdistelemällä voidaan luoda 
vahvuudeltaan eritasoisia oikeuksia ja säädellä sosiaaliturvan 
käyttäjän asema halutun tasoiseksi. Toimenpiteet on aina 
sovitettava etuuden luonteeseen ja yhteiskuntapoliittiseen 
merkitykseen. Huomioon on otettava myös ne seikat, jotka 
asettavat rajoituksia esimerkiksi tehtävän antamiseen kun-
nalle. Jo käytössä olevat lainsäädännölliset keinot antavat 
varsin monipuolisen, haluttaessa joko julkista valtaa velvoit-
tavan tai pitkälle vapaaehtoiseen toimeenpanoon liittyvän 
mahdollisuuden toteuttaa tietty etuus tai palvelu.

Eri säätämistavoilla voidaan ohjata sosiaaliturvaa ha-
luttuihin kohteisiin. Erilaisilla järjestelyillä voidaan myös 
ohjata vaikeimmissa ja haavoittavimmissa olosuhteissa 
elävät erityisen vahvojen oikeuksien piiriin, toteuttaa yh-
teiskuntapoliittisesti tärkeiksi koetut palvelut erityisen 
vahvoina, edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä luoda 
mahdollisuuksia jonkin etuuden toteuttamiselle silloin, kun 
sen saaminen on toisen oikeuden toteutumisen tai etuuden 
saamisen edellytys. Esimerkiksi päivähoito luo edellytyksiä 
oikeus työhön -nimisen oikeuden toteutumiseen lapsen 
vanhemmalle.

Lainsäädännön keinot on seuraavassa esitetty yhte-
näisinä ryhminä. Samalla on yleensä annettu esimerkki 
voimassa olevaan lainsäädäntöön sisältyvästä etuudesta, joka 
on toteutettu käyttämällä kyseistä menettelyä. Esimerkiksi 
perusoikeudet edellyttävät eräissä tapauksissa subjektiivisen 

oikeuden käyttämistä etuuden tai palvelun toteuttamiskei-
nona.

Subjektiivinen oikeus

Vahvin voimassa olevaan sääntelyyn sisältyvä etuuden jär-
jestämistapa on subjektiivinen oikeus. Subjektiivinen oikeus 
on periaatteessa harkintavaltaa sisältämätön oikeus etuuteen, 
joka voi olla rahamääräinen suoritus tai palvelu. Käytännös-
sä subjektiivinen oikeus saattaa muodostua tosiasiallisesti 
vaikeaksi määritellä tai harkinnanvaraiseksi siksi, että sen 
saamisedellytyksiä ei kyetä määrittelemään riittävän yksise-
litteisesti. Selkeä subjektiivinen oikeus on esimerkiksi silloin, 
kun se kyetään sitomaan ihmisen ikään tai, kuten päivähoito, 
kahden muun etuuden väliseen aikaan, taikka muuhun vas-
taavaan objektiivisesti todettavissa olevaan ominaisuuteen 
tai asiantilaan. Epäselvempi subjektiivinen oikeus on silloin, 
kun se määritellään käyttämällä esimerkiksi saamiseen oi-
keutetun henkilön ominaisuuksiin tai elämäntilanteeseen 
liittyvää määrittelyä. Käytännön esimerkkejä ovat ilmaisut 
vaikeavammainen ja työkyvytön. Vaikka molempia on pyrit-
ty myös lainsäädännössä luonnehtimaan joko avuntarpeen 
intensiivisyyden tai työelämään kohdistuvan toimintava-
jauksen kautta, ne jättävät tulkitsijalleen harkintaa. Varsin 
harkinnanvaraisena voidaan pitää esimerkiksi täydentävää 
toimeentulotukea, joka jättää tosiasiallisesti yksilön tuen 
tarpeen kunnan harkittavaksi varsin väljästi.

Subjektiivinen oikeus soveltuu sosiaaliturvan toteut-
tamisen sääntelytyypiksi silloin, kun tavoitteena on säätää 
etuudesta siten, ettei lain soveltajalle jää harkintavaltaa tai 
harkinta halutaan mahdollisimman vähäiseksi. Tarkoitus on, 
että kohderyhmä myös tosiasiallisesti pääsee asianomaisen 
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palvelun tai etuuden piiriin. Subjektiivinen oikeus soveltuu 
esimerkiksi parantamaan jonkin ryhmän asemaa positiivisen 
diskriminaation avulla.

Julkisen vallan velvollisuus

Yksilön oikeuden määrittelyn kanssa rinnasteisesti voidaan 
etuuden tai palvelun toimeenpano määritellä julkisen vallan 
velvollisuudeksi. Vahvimpana, subjektiiviseen oikeuteen 
usein rinnastuvana on pidettävä etuuden järjestämisestä 
vastuussa olevan velvoittamista käskymuodolla (on an-
nettava, on järjestettävä jne.). Tätä heikomman oikeuden 
luovana voidaan pitää sellaisia muotoja kuin ”tulee järjestää” 
tai ”voi järjestää”. Mitä kauempana käskymuodosta sään-
nöksen predikaatti on ja mitä heikompaa verbiä käytetään, 
sitä enemmän harkintaan sisältyy myös muita elementtejä. 
Julkisen vallan vapaaehtoisesta toiminnasta on kyse silloin, 
kun asiasta ei ole annettu lainsäädäntöä. Julkisen vallan 
vapaaehtoinen toiminta voi olla organisoitu myös siten, että 
itse toimintaan ryhtyminen on vapaaehtoista, mutta mikäli 
toimintaan ryhdytään, se on järjestettävä lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla. Etuuden saamisedellytysten ja järjes-
tämisen velvoittavuuden lisäksi saatetaan ohjata tai muutoin 
säädellä myös etuuden, tavallisimmin palvelun sisältöä.

Etuuden tai palvelun järjestämisen määrittely julkisen 
vallan velvollisuudeksi ”on järjestettävä, on annettava” -
muodossa soveltuu käytettäväksi silloin, kun halutaan säätää 
järjestäminen nimenomaisesti tietyn tahon velvollisuudeksi. 
Yhdessä subjektiivinen oikeus ja julkisen vallan velvollisuus 
luovat tiukimmin lain täytäntöönpanijaa velvoittavan mää-
räyksen.

Subjektiivisen oikeuden ja julkisen vallan velvollisuu-
teen perustuvien määrittelytapojen perusteella syntyy suh-
teellisen portaaton liukuma varsin yksiselitteisestä yksilön 
oikeudesta saada ja julkisen vallan velvollisuudesta järjestää 
tietty etuus pitkälle harkinnanvaraiseen yksilön oikeuksien 
ja julkisen vallan velvollisuuksien säätämiseen.

Etuuksien vaihtoehtoisuus ja 
valinnaisuus

Etuudet voidaan järjestää keskenään vaihtoehtoiseksi. 
Keskenään vaihtoehtoisia voivat olla erilaiset palvelut, 
mutta palvelun asemesta voidaan antaa myös rahaetuus. 
Yleisin palvelujen vaihtoehtoisuus on liukuma avohuollon 
palveluista eriasteisesti tuettujen palveluasumismuotojen 
kautta intensiiviseen hoivaan ja hoitoon laitoksessa. Lasten 
päivähoidon vaihtoehtona on rahaetuus. Äitiysavustuksen 
voi saada rahaetuutena tai tavarana.

Palvelutarpeen tyydyttäminen vaihtoehtoisesti erilais-
ten etuuksien tai palvelujen avulla soveltuu sääntelytyypiksi 
silloin, kun asiakaskunta on heterogeenista (esim. koko 
väestö) ja tarpeet (toimintakyvyltään erilaiset henkilöt) tai 
etuuksiin ja palveluihin kytkeytyvät tilanteet ovat hyvin 
erilaisia tai monimuotoisia (avustaminen jokapäiväisissä 
toiminnoissa). Vaihtoehtoisuus tuo kuitenkin mukaan 
harkintaa, joka saattaa käytännössä heikentää palvelujen 
saamisen mahdollisuuksia.

Palvelun tuottajaa koskeva valinta

Palvelun tuottajaa koskevan perusvalinnan yksityisten ja 
julkisten palvelujen välillä tekee asiakas edellyttäen, että 
myös yksityisiä palveluja on saatavilla ja asiakas on kyke-
nevä asiaa koskevaan harkintaan. Useimmin valinta liittyy 
terveydenhuoltoon, jossa sairausvakuutusjärjestelmä korvaa 
osan yksityisten palvelujen käytöstä aiheutuvista kuluista. 
Lainsäädäntö ei ota huomioon asiakkuussuhteesta, palvelun 
tarpeesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuudesta joh-
tuvia erityispiirteitä. Asiakas on selkeästi palvelun tuottajaa 
heikommassa asemassa, eikä ”kuluttajansuojasta” tai tasaver-
taisesta sopimuskumppanuudesta voi oikeastaan puhua. 

Julkisia palveluja järjestettäessä palvelun tuottajaa kos-
kevan valinnan tekee palvelun järjestäjä. Toimeentuloturvas-
sa tämä tarkoittaa lähinnä Kansaneläkelaitosta. Sosiaali- ja 
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terveyspalveluissa kunta päättää siitä, tuottaako se palvelun 
itse, yhteistyössä muiden kuntien kanssa, palvelusetelijärjes-
telmän kautta taikka ostaako se palvelun ostosopimuksilla 
palvelun tuottajilta. Ostopalveluja käytettäessä kunnan on 
kilpailutettava palvelujen tuottaminen. Kilpailuttamiseen 
liittyy epävarmuustekijöitä sekä palvelun järjestäjän että 
palvelun saajan kannalta. Kuntanäkökulmasta ongelmalli-
seksi on osoittautunut palvelutason ja hankintaa koskevien 
valintaperusteiden määrittely lainsäädännön edellytykset 
täyttävällä tarkkuudella. Valituksen seurauksena voi olla joko 
uuden kilpailun järjestäminen tai hyvitysmaksun maksami-
nen, jolloin kilpailuttamisesta mahdollisesti koituvat säästöt 
saattavat jäädä vähäisiksi. Esimerkiksi terveydenhuollon 
laajan palveluvalikoiman kuvaaminen siten, että kilpailutuk-
sella saatuja tarjouksia voidaan todella verrata, on vaikeaa 
ja siirtää välillisesti vastuuta poliittisilta päätöksentekijöiltä 
ammattihenkilöstölle.  

Palvelun saajan asemaan kilpailuttaminen heijastuu muun 
muassa seuraavien kysymysten kautta:
–  henkilöiden, joita sovittava asia koskee, tulee hallintolain 

mukaan voida vaikuttaa hallintosopimuksen sisältöön ja 
olla mukana sen valmistelussa. Asiakkaan osallistuminen 
kunnan ja palvelun tuottajan välisen sopimuksen laati-
miseen on käytännössä vaikeasti toteutettavissa. 

–  tiedon välittyminen asiakkaan tarpeiden muuttumisesta 
kuntaan, joka vastaa esimerkiksi palvelusuunnitelmaan 
tehtävistä muutoksista, voi olla ongelmallista erityisesti 
silloin, kun asiakkaan kyky puolustaa oikeuksiaan on 
heikentynyt.

–  asukkaiden mahdollisuudet reagoida palvelun sisällössä 
tapahtuviin muutoksiin, joilla ei ole kunnan kannalta 
merkitystä, voivat olla huonot.

Yksityiset palvelut ja kilpailutus tuovat hankintakilpailujen 
perusteella tapahtuvien muutosten tuoman epävarmuuden 
rinnalle myös epävarmuuden yrityksen lopettaessa, fuusioi-
tuessa, mennessä konkurssiin tai vaihtaessa omistajaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion-
osuudesta annetun lain 4 §:n säännös palvelusetelistä yhtenä 
toiminnan järjestämistapana ja asiakasmaksulain säännökset 
siitä, että setelillä ostettavista palveluista perittävät maksut 
määräytyvät maksulain mukaisesti, koskevat sekä sosiaali- 

että terveydenhuoltoa. Terveydenhuollon lainsäädännössä 
seteliä koskevia erityisiä säännöksiä ei ole. Palvelun saajalla 
on oikeus kieltäytyä setelistä, jolloin palvelu on järjestet-
tävä muulla tavalla, joko kunnan omana toimintana tai 
ostopalveluna. Palveluseteleitä on jonkin verran käytössä 
sosiaalipalveluissa. Käyttäessään palveluseteleitä sosiaalipal-
velujen järjestämisessä on kunnan hyväksyttävä ne yksityiset 
palvelujen tuottajat, joilta asiakas voi ostaa palveluja. Lisäksi 
asiakkaiden enimmäisomavastuu on määritelty asiakasmak-
sulaissa. Palvelusetelijärjestelmän hyödyntäminen edellyttää, 
että kunnassa toimii yksityisiä palvelujen tuottajia ja että 
asiakkaat ovat kykeneviä tekemään valintoja eri palvelujen 
tuottajien välillä. Pääosa sosiaalihuoltolain palveluseteliä 
koskevasta 3 a-luvusta käsittelee kotipalvelun järjestämistä 
setelin avulla.

Lakien ensi- ja toissijaisuuden 
tarkistaminen

Lainsäädännössä on erityisesti kehitysvammaisten, vam-
maisten ja mielenterveyspotilaiden palvelujen saamista 
koskevien etuuksien ja palvelujen kannalta eräissä tapauk-
sissa ongelmia. Normaalisuusperiaate edellyttää, että he 
saavat ensisijaisesti yleislakien perusteella palveluja ja vasta 
sen jälkeen heitä koskevien erityissäännösten nojalla. Eri-
tyisen ongelmallinen tilanne on silloin, kun lex specialis 
-periaatteen perusteella sovellettavaan lakiin on otettu 
lain toissijaisuutta osoittava säännös, jolloin syntyy eräällä 
tavalla edestakainen ensi- ja toissijaisuuteen viittaaminen. 
Yleisten palvelujen ensisijaisuuden väistyessä lex specialis 
-periaatteen perusteella tulee kuitenkin uudestaan erityis-
lainsäädännön nojalla harkittavaksi yleisten palvelujen 
käyttäminen. Myös aiemmin erityislainsäädännön nojalla 
tarjotut palvelut on saatettu muuttaa annettavaksi yleislakien 
nojalla henkilölle, jonka toimintakyvyssä, terveydentilassa 
tai muissa olosuhteissa ei kuitenkaan ole tapahtunut muu-
tosta. Tulkintakäytännössä olennaista olisi näissä tilanteissa 
käyttää perusoikeusmyönteistä tulkintaa. Lainsäädännön 
korjaamisella voitaisiin vaikuttaa tehokkaasti poistamalla 
edestakaiset viittaukset ja siirtymällä normaalikäytäntöön 
ja yleisiin laintulkinnan periaatteisiin.
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Palvelun toteuttamisen määräajat

Palvelun tarjonnan tehostamisen muotona on viime vuosina 
otettu käyttöön erilaiset hoito- ja hoivatakuut. Menetelmää 
käytetään lähinnä terveydenhuollossa ja sen käyttöä suunni-
tellaan laajennettavaksi sosiaalipalvelujen puolelle. Takuu-
menettelyjä on kaksi: menettelyn lievemmässä muodossa 
yksilölle taataan oikeus päästä palvelun tarpeen arviointiin 
määräajassa. Menettely ei vielä edellytä havaitun tarpeen 
tyydyttämistä. Voimakkaampi muoto onkin menettely, 
jossa edellytetään henkilön myös määräajassa pääsevän itse 
palvelun piiriin sen jälkeen, kun palvelutarve on todettu. 
Palvelun myöntämistä koskevia määräaikoja on toistaiseksi 
asetettu vain terveydenhuollossa.

Palvelun tarpeen arviointiin pääsyä ja palvelun piiriin 
pääsyä koskevan enimmäisajan määrittely on tapa tehostaa 
minkä tahansa palvelun tai etuuden saamista. Hoito- ja 
hoivatakuut soveltuvat erityisesti turvaamaan palvelujen tai 
etuuden saantia tilanteissa, joissa kyse on välttämättömästä 
tarpeesta, joka ei kuitenkaan ole verrattavissa esimerkiksi 
terveydenhuollon ensi- tai tehohoitoon. Takuun ulottami-
sesta vain osaan palveluista tai etuuksista saattaa seurata, 
että vähemmän kiireelliset tai esimerkiksi prevention piiriin 
kuuluvat toimet siirtyvät määräämättömän ajan päähän 
taikka jäävät kokonaan toteutumatta.

Varsinkin palvelun toteuttamista koskevan määräajan 
sääntely johtaa väistämättä palvelujen keskinäiseen pri-
orisointiin. Priorisointi kohdistuu myös samaa palvelua 
tarvitsevien keskinäiseen suhteeseen silloin, kun palvelun 
käyttäjät asetetaan kahteen tai jopa useampaan jonoon pal-
velun tarpeen arvioinnin perusteella. Eri palvelujen kesken 
priorisointi suoritetaan silloin, kun palvelun toteuttajan 
voimavarat suunnataan ensisijaisesti tiettyyn palveluun tai 
palveluille asetetaan erilaiset toteuttamisaikamäärät. Näillä 
menettelyillä voidaan tosiasiallisesti turvata esimerkiksi po-
sitiivista diskriminointia. Ne saattavat myös johtaa joidenkin 
palvelujen heikkoon toteuttamiseen silloin, kun kaikki voi-
mavarat suunnataan takuun piirissä oleviin palveluihin.

Keskeisin määräaikojen säätämisellä korjattavissa oleva 
puute liittyy toimeentulotukeen. Toimeentulotuen tarpeen 
arviointi- ja maksamisajat tulisi määritellä laissa.

Etuuden saajan tai palvelun käyttäjän 
omavastuu

Viimesijaisen toimeentuloturvan säännökset lähtevät siitä, 
että yksilöllä on ensisijainen vastuu pitää huolta itsestään 
ja elatuksestaan. PL 19.2 §:ssä säädettyjä riskitilanteita 
koskeviin etuuksiin omavastuuta ei nimenomaisesti sisälly. 
Tarveperusteisten etuuksien tulo- tai omaisuusrajat mer-
kitsevät käytännössä sitä, että henkilöt, joilla on rajoja suu-
remmat tulot tai varallisuus, vastaavat itse kokonaan tarpeen 
tyydyttämisestä. Useisiin rahamääräisiin etuuksiin sisältyy 
erilaisia omavastuu- ja odotusaikoja, jotka merkitsevät myös 
taloudellista vastuuta ko. aikana. Erityinen harkinta tulee 
sovellettavaksi ainakin silloin, kun kyseessä on PL 19.2 §:
ssä tarkoitettu elämäntilanne. Eräissä tapauksissa ovat odo-
tusajat ehkä kohtuuttoman pitkiä.

Palvelun käyttäjälle asetetaan usein omavastuu, joka 
voi koskea tiettyä rahamäärää tai ajanjaksoa. Useimmissa 
tapauksissa omavastuu ilmenee käyttäjämaksuna, joka 
voi olla tasasuuruinen tai ansioon suhteutettu. Eräänlaista 
omavastuuta edustaa myös järjestely, jossa henkilö hankkii 
markkinoilta palvelun ja saa joko kaikista tai osasta kustan-
nuksiaan korvauksen julkiselta vallalta. Tyypillisin tällainen 
tapaus on sairausvakuutus, mutta eräissä muissakin järjes-
telmissä on vastaavantyyppisiä rakenteita.

Omavastuu soveltuu käytettäväksi sääntelyn keinona 
silloin, kun ihmisten omaa vastuuta tai aktiivisuutta halutaan 
korostaa tai julkisen vallan vastuuta rajoittaa. Omavastuun 
käytön tarkoitus palveluissa saattaa olla myös ohjata palvelun 
käyttöä. Maksuttomat palvelut ovat perusteltuja esimerkiksi 
ehkäisevissä palveluissa (mm. rokotukset). Maksuttomilla 
palveluilla, kuten työvoimapalvelut, saatetaan myös pyrkiä 
edistämään esimerkiksi omatoimista toimeentuloa. Vähäi-
sen maksun perusteena saattaa olla kynnyksen asettaminen 
tarpeettomalle käytölle. Kynnys ei kuitenkaan saa olla 
sellainen, että palvelun käyttö tosiasiallisesti estyy, jolloin 
tilanne on yleensä myös perusoikeuksien vastainen. Ansioon 
suhteutettuja maksuja käytetään silloin, kun ne tarjoavat 
mahdollisuuden ansaita elantonsa tai kun niihin sisältyy 
täysi ylläpito.
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Palvelumaksujen ja kustannusten korvausten oma-
vastuiden kohtuullistamiseksi voidaan käyttää maksu- ja 
omavastuukattoja. Niitä voidaan myös yhdistää erilaisina 
kokonaisuuksina. Esimerkiksi sairausvakuutuksessa on 
käytössä matka- ja lääkekustannuksia koskevat omavastuu-
katot. Ajateltavissa on, että näillä olisi vielä yhteinen katto, 
jolloin omavastuun enimmäismäärä voisi täyttyä matka- tai 
lääkekustannusten katon kautta taikka näiden yhteisen katon 
kautta, joka tasoltaan olisi kuitenkin matka- ja lääkekaton 
yhteissummaa alhaisempi. Vastaavia järjestelyjä on mah-
dollista toteuttaa myös palvelumaksuissa, kuten on tehty 
säädettäessä kunnallisen terveydenhuollon maksukatosta.

Maksukattojen lisäksi kohtuuttoman korkeiksi nouse-
via palvelumaksuja voidaan alentaa yksilökohtaisen tarpeen 
perusteella. Asiakasmaksulain 11 §:n perusteella kunnallisten 
sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuja voidaan alentaa tai 
maksu poistaa, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai 
perheen toimeentulon edellytyksiä tai elatusvelvollisuuden 
toteuttamista. Terveydenhuollon tasamaksuissa maksujen 
alentaminen on kuitenkin toissijainen toimeentulotukeen 
nähden. Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisen 
edellytyksenä ei voi olla se, että aiempiin palvelukäyntei-
hin liittyvät asiakasmaksut on suoritettu. Seuraamuksena 
maksujen laiminlyönnistä voi sen sijaan olla ulosotto. Asia-
kasmaksulain mukaan erääntyneet asiakasmaksut voidaan 
ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä veroja ja vakuutus-
maksuja vastaavalla tavalla. 

Etuuksien ja palvelujen sisältöä ohjaavat 
suunnitelmat

Viranomaissuunnitelmat

Viranomaisten keskinäistä ohjausvaltaa koskevat toi-
minta- ja taloussuunnitelmat sekä muut viranomaisten 
ohjausjärjestelmiin kytketyt suunnitelmat. Näissä voidaan 
erottaa esimerkiksi informaatio-ohjaus ja taloudellinen 
ohjaus. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon etuuksien 
ja palvelujen järjestämistä ohjaavat kunnassa valtuuston 
hyväksymät toiminta- ja taloussuunnitelmat. Kansallisella 
tasolla kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä 

ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama toiminta- ja 
taloussuunnitelma (TATO).

Ohjauskeinona suunnitelmien merkitys palvelujen tai 
etuuksien toteuttamisessa jää riippumaan muun muassa 
niiden laatimisen velvoittavuudesta, sisällön yksityiskoh-
taisuudesta, siitä, miten sitovia suunnitelmat ovat ja miten 
velvoittavaa suunnitelmien toteutumisen resursointi ja 
valvonta ovat.

Sosiaaliturvan käyttämisen suunnitelmat

Palvelun tuottajan ja etuutta saavan yksilön välisessä 
suhteessa käytössä on erilaisia ohjelmia ja suunnitelmia. 
Vahvimmillaan ne voivat olla myös viranomaista sitovia, 
jolloin kyseessä on hallintopäätös yksilölle myönnettävistä 
etuuksista. Useimmiten tällaiset asiakirjat ovat kuitenkin 
suunnitelmia, joilla on kahtalainen merkitys. Ne antavat 
yksilölle ohjausta sen suhteen, miten hänen tulisi toimia ja 
millä toimenpiteillä hän voisi tehostaa henkilökohtaisesti 
etuuden saamistaan tai selviytymistään pois etuuden pii-
ristä. Samalla suunnitelmat toimivat myös tietyntyyppisinä 
viranomaisen yksilöön kohdistamina aktivointikeinoina 
samalla, kun kieltäytyminen suunnitelman tekemisestä voi 
johtaa sanktioon etuuden suhteen. Tällöin suunnitelmien 
asema viranomaisia velvoittavina asiakirjoina jää avoimeksi 
tai eräällä tavalla moraaliseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja myönnettäessä 
voimassa olevaan sääntelyyn sisältyvät vastaavat yksilö-
kohtaiset palvelusuunnitelmat toimivat lähinnä asiakkaan 
aktivointivälineinä usein tarjoamatta tosiasiallista mahdol-
lisuutta olennaisesti parantaa asemaansa. Suunnitelmien 
laatiminen tulisi säätää yhtenäisesti sekä viranomaista 
että sosiaaliturvan käyttäjää velvoittavaksi. Samalla olisi 
harkittava, missä etuuksissa ja palveluissa suunnitelmilla 
on todellista merkitystä käyttäjän kannalta. Esimerkiksi 
nykyisin asemaltaan epäselvä oikeus päihdehuollon pal-
veluihin voitaisiin toteuttaa tämänkaltaisella menettelyllä. 
Suunnitelmien merkitystä korostaisi myös viranomaisen 
velvollisuus toteuttaa suunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet. 
Suunnitelmat ovat erityisen käyttökelpoisia ohjausvälineitä 
silloin, kun sosiaaliturvan käyttäjä tarvitsee eri hallinnon-
alojen etuuksia ja palveluja samanaikaisesti tai peräkkäin 
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elämäntilanteen selvittämiseksi edellyttäen, että niiden 
velvoittavuudesta on säädetty.

Kertomukset ja raportointi

Yksilön tahdosta riippumatonta valtaa käyttävien viran-
omaisten ja laitosten velvollisuudeksi on eräissä tapauksissa 
asetettu vuotuisten tai muutoin ajallisesti toistuvien taikka 
toimenpidekohtaisten ilmoitusten ja raporttien antaminen 
käyttämästään yksilöön kohdistuvasta toimivallasta. Tällaisia 
velvoitteita on asetettu erityisesti mielenterveyslailla. Näiden 
raporttien tehokas ja tosiasiallinen käyttö voi muodostaa hy-
vän tavan valvoa yksilön oikeusturvaa ja toiminnan asianmu-
kaisuutta. Vaarana kuitenkin on, että raportit muodostuvat 
vain muodolliseksi rutiiniksi ja siksi niiden vaatiminen on 
otettava vain harkitusti käyttöön. Raportointi muodostaa 
tavallaan vaihtoehdon tai täydennyksen esimerkiksi alis-
tamiselle ja on käyttökelpoinen toistettaessa päätös, joka 
ensikertaisena on alistettava tai alistettavissa.

Raportointivelvoitteiden käyttöalan laajentamista 
tahdonvastaisissa toimenpiteissä on syytä selvittää. Samalla 
on pidettävä huoli siitä, ettei niistä synny vain byrokraatti-
sesti toistettavaa toimenpidettä, vaan että ne myös otetaan 
vakavasti.

Useille yksityisillä laitoksilla on valvontaan liittyviä 
velvoituksia tehdä ilmoitus tai jättää toimintakertomuksensa. 
Myös näiden avulla voidaan seurata tarkoituksenmukaisesti 
ennen kaikkea yksityisiä mutta periaatteessa myös julkisia 
laitoksia, kunhan pidetään huoli toimenpiteiden tosiasialli-
sesta hyödyllisyydestä.

Asiamiesjärjestelmät

Viranomaistoiminnan pehmeää ohjauskeinoa ja samalla 
yksilön aseman vahvistamista edustavat erilaiset toimintayk-
siköiden tai vastaavien palveluntuottajien asiamiesjärjestel-
mät. Sosiaaliasiamiehet ja potilasasiamiehet ovat tehtäviltään 
etuuden käyttäjiä neuvovia, mutta heillä saattaa olla myös 
palautteenanto-oikeus ja -velvollisuus etuuden toteuttajan 
suuntaan. Sekä sosiaaliasiamiehet että potilasasiamiehet 
ovat joko virka- tai työsuhteessa kuntaan. Kunnasta riip-

pumatonta asemaa yksinomaan asiakkaiden oikeuksien 
ajajana asiamiehillä ei ole. Nykyisenkaltaiset sosiaali- ja 
potilasasiamiesjärjestelmät kunnissa soveltuvat asiakkaiden 
oikeuksia koskevien menettelyllisten edellytysten neuvon-
nan ja ohjauksen keinoiksi. Muistutus antaa enemmänkin 
tietoa menettelyjen korjaamistarpeesta kuin oikeusturvaa 
muistutuksen tekijälle. Järjestelmän merkitys on tosiasiallista 
toimintaa koskevan palautteen järjestäminen palvelun tuot-
tajalle ja järjestäjälle ja sitä kautta syntyvä ehkäisevä merkitys 
ongelmakohtien paikantamiseksi ja korjaamiseksi.

Asiamiesjärjestelmiä on myös toimialakohtaisesti, kuten 
lapsiasiavaltuutettu, tasa-arvovaltuutettu ja syrjintävaltuu-
tettu. Nämä asiamiehet toimivat tietyn hallinnonalan alai-
suudessa ja resursoimina. Hallinnonalakohtaiset kansallisen 
tason asiamiesjärjestelmät toimivat keinoina nostaa tietyn 
ryhmän asemaan liittyviä epäkohtia julkiseen keskusteluun 
ja hankkia samalla ryhmän aseman parantamiseen tarvit-
tavaa legitimaatiota. Eräiltä osin asiamiehillä voi olla myös 
hallinnonalakohtaista toimivaltaa, jolloin tehtävä muuntuu 
ohjaavasta osittain valvonnalliseksi.

Alistus ja viranomaisen itseoikaisu

Oikeusturvan varmistamisen vahvaa mahdollisuutta mer-
kitsee alistusjärjestelmä, jossa viranomaisen on siirrettävä 
päätös ylemmän viranomaisen käsiteltäväksi. Useimmissa 
tapauksissa kyse on joko nimenomaisesta tai implisiittisesti 
vasten tahtoa tai tahdosta riippumatta tehdystä päätöksestä. 
Alistusmenettelyä on syytä käyttää harkiten ja lähinnä juuri 
tahdosta riippumattomissa toimissa tai heikossa asemassa 
olevien oikeuksien varmistamiseksi.

Eräänlaista itsevalvonnan muotoa edustaa kunnallis-
hallinnossa ja toimeentuloturvassa käytössä oleva oikaisu-
menettely. Joko valituksen esiasteena tai siitä riippumatta 
päätöksen tehneelle viranomaiselle varataan mahdollisuus 
itse oikaista tekemänsä päätös, jos se havaitsee päätöksen 
virheelliseksi. Viranomaisen oma-aloitteinen päätöksen 
sisällön korjaaminen on asiavirheen korjaaminen joko vas-
toin henkilön tahtoa päätöksen poistamismenettelyn kautta 
tai henkilön suostumuksella. Lievempää muotoa edustavat 
erilaiset kirjoitus- ja laskuvirheiden korjaamistavat. Yleinen 
oikeusturva edellyttää, että asia-, kirjoitus- ja laskuvirheen 
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korjaaminen ovat osa viranomaisten normaalitoimintoja. 
Myös uudelleen käsittely soveltuu asiakkaan oikeusturvan 
takeeksi tilanteissa, joissa asiassa on ilmennyt uutta selvi-
tystä.

Ennakollinen ja jälkikäteinen oikeusturva

Ennakollisen oikeusturvan yleisenä sisältönä on pyrkimys 
sen varmistamiseen, että etuuden tarjoajalla on riittävät 
osaamiseen ja taloudellisiin seikkoihin liittyvät edellytykset 
palvelun tarjoamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa edel-
lytetään yksityisiltä laitoksilta erilaisia ilmoituksia tai lupia 
toimintaa aloitettaessa, laajennettaessa ja lakkautettaessa. 
Eräissä tapauksissa näihin liittyy viranomaisten suorittama 
toimitilojen tai toiminnan muiden edellytysten tarkastus 
tai muu valvonta.

Pätevyyteen liittyvänä vaatimuksena ovat niin tervey-
denhuollon kuin sosiaalitoimenkin ammatinharjoittamisesta 
ja kelpoisuusehdoista annetut lait ja niihin liittyvät laillista-
mis- ja rekisteröintitoimet.

Tosiasiallista hallintoa on esimerkiksi sosiaalihuollon 
ja terveydenhuollon käytännön toiminta, jolla ei suora-
naisesti vaikuteta yksityisen oikeuksiin tai velvollisuuksiin. 
Tahdonvastaista hoitoa koskevia päätösprosesseja lukuun 
ottamatta terveydenhuollon toiminta on pääasiassa tosiasial-
lista toimintaa. Toimeentuloturvan yhteydessä kysymys tosi-
asiallisesta hallinnosta ei konkretisoidu. Vaikka tosiasiallises-
sa hallinnossa tehdään konkreettisia toimenpiteitä koskevia 
ratkaisuja, niitä ei yleensä katsota hallintopäätöksiksi, joissa 
olisi kyse sellaisesta yksilön oikeudesta tai velvollisuudesta, 
josta olisi valitusoikeus. Ennakollinen oikeusturva soveltuu 
erityisesti toiminnan rakenteellisten ja menettelyllisten edel-
lytysten luomiseen ja tosiasialliseen hallinnon toimintaan. 

Tosiasiallisessa toiminnassa korostuu ennakollista 
oikeusturvaa koskeva sääntely. Jälkikäteisen oikeusturvan 
mukaiset menettelyt saattavat tosiasiallisessa toiminnassa 
olla käyttökelvottomia silloinkin, kun ne ylipäänsä voidaan 
järjestää. Todennäköisesti asiakkaiden ja potilaiden sekä 
jopa toimeenpanijoiden tiedot ja kyky toimia ennakollisen 
oikeusturvan mukaisesti saattaa olla vähäinen. Tämä asettaa 
erityisiä vaatimuksia toiminnan valvonnalle ja koulutukselle. 
Erityisenä painopisteenä on pidettävä yksityistä toimintaa, 

jolla ei useinkaan ole vastaavia edellytyksiä henkilöstön 
koulutukselle ja muulle ennakollisen oikeusturvan kannalta 
merkittävälle toiminnalle. Ongelmana saattavat olla esimer-
kiksi tietosuoja, oikeus äidinkielen tai tulkin käyttämiseen, 
neuvonnan heikkous tai palvelujen piiriin pääsyn epäasian-
mukainen epääminen. 

Eräissä tapauksissa on sosiaali- ja terveydenhuollossa 
erityisiä hallinto-oikeuden yleisistä järjestelyistä poikkeavia 
menettelyjä, joilla pyritään tehostamaan palvelun käyttäjän 
asemaa ja oikeusturvaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi eri-
laiset määräajat, laajennettu tai muutoin tehostettu etuuden 
käyttäjän kuuleminen tai muut viranomaiselle asetetut te-
hostetut menettelyvelvoitteet. Näiden menetelmien harkittu 
käyttäminen, jossa otetaan huomioon etuuden tai palvelun 
luonne ja vaatimukset, on hyvä tapa varmistaa ennakollista 
menettelyllistä oikeusturvaa.

Jälkikäteisen oikeusturvan tehtävänä on varmistaa 
sosiaaliturvan yhteydessä sekä lainsäätäjän määrittelemän 
oikeuden sisällön että oikeudellisten menettelyjen toteutu-
minen. Mitä kiireellisemmästä palvelun tai etuuden tarpeesta 
on kyse, sitä huonommin jälkikäteinen oikeusturva soveltuu 
yksittäisessä tapauksessa korjaamaan tapahtuneita oikeuden 
loukkauksia. Yksittäistapauksissa jälkikäteinen oikeusturva 
toimii paremmin taloudellisia etuuksia kuin palveluita 
koskevien oikeudenloukkausten korjaajana. Jälkikäteisen 
oikeusturvan merkitys palveluissa liittyykin erityisesti oi-
keuskäytäntöjen yhtenäistämiseen ja oikeuden soveltami-
sessa noudatettavien periaatteiden luomiseen.

Hallintoriidassa ratkaistaan yleensä julkisen vallan 
toimijoiden välinen palvelun tai etuuden järjestämis- ja kus-
tannusvastuu. Menettelyä on jonkin verran sovellettu myös 
yksilön ja julkisen vallan väliseen palvelun järjestämistä ja 
rahoitusta koskevan vastuun selvittämiseen. Sen kehittämi-
nen tähän suuntaan saattaa antaa mahdollisuuksia yksilön 
julkiseen valtaan kohdistuvien vaateiden vahvistamiseen. 
Ongelman muodostaa julkisen vallan velvoitteiden suhteelli-
suus määrärahasidonnaisissa palveluissa. Tämä johtaa siihen, 
että yksilön on otettava taloudellinen riskipalvelusta, vaikka 
hän olettaa julkisen vallan rahoittavan hallintoriitaprosessin 
lopputuloksena. Riskin otto ei ole mahdollista vähävaraisille, 
eikä menettelyn laajentumista muutoinkaan voida pitää 
asianmukaisena palvelujen saamisen takeena muutoin kuin 
enintään yksittäisissä tapauksissa.
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Ohjaus ja valvonta

Yleistä sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa edustaa 
ministeriölle yleisesti kuuluva suunnittelu-, ohjaus- ja val-
vontatehtävä. Samoin läänillä on tämäntapaisia tehtäviä, 
jotka voidaan säätää toimivallaltaan varsin erityyppisiksi 
ja vahvuisiksi. Kun kyse on yksityisestä sosiaali- tai tervey-
denhuollosta, vastaavia tehtäviä voidaan asettaa kunnalle. 
Kunnalle kuuluvan palvelun järjestämisvastuuseen kuuluu 
myös vastuu palvelun saatavuudesta ja laadusta. Ohjauksen 
ja valvonnan tehokkuus ovat sidoksissa sekä sääntelyn yk-
sityiskohtaisuuteen että niihin käytettävissä oleviin resurs-
seihin. Erityisesti terveydenhuollossa valvonta kohdistuu 
myös erikseen ammattihenkilöihin, mikä saattaa hämärtää 
työnantajan valvontavastuuta.

Valvonnan käyttö ja sen keinojen koventamisperusteet 
ovat sitä perustellumpia, mitä merkittävämmästä puuttu-
misesta yksilön itsemääräämisoikeuteen on kyse ja mitä 
perustavammasta yksilön oikeudesta tai julkisen vallan vel-
vollisuudesta on kyse.

Viranomaisten yleinen vastuu

Lastensuojelussa on lastensuojelulain 40 §:n nojalla sosiaali- 
ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisitoimen ja seura-
kunnan palveluksessa olevilla henkilöillä ilmoitusvelvollisuus 
saadessaan tietää suojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Myös 
muilla henkilöillä on oikeus tehdä lastensuojeluilmoitus. Toi-
menpiteistä ja niiden käynnistämisestä päättävät lastensuo-
jeluviranomaiset. Vastaavan järjestelmän aikaansaamiseksi 
tulisi säätää viranomaisille velvollisuus ilmoittaa kunnan 
sosiaali- ja terveydenhuollolle esimerkiksi toimintakyvyltään 
heikentyneen henkilön huonosta kohtelusta, hänen itsemää-
räämisoikeutensa tai ihmisarvonsa loukkaamisesta tai hänen 
joutumisestaan ihmisarvoa uhkaavaan tilaan.

Säännösten selkeyttäminen

Palvelu- ja toimeentuloturvaa koskevaa lainsäädäntöä voi-
daan selkeyttää niin sisällöllisesti kuin teknisesti. Selkeyt-
tämisen tavoitteena on yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa 
lainsäädäntöä. Yksinkertaistaminen voi tapahtua mm. 
poistamalla tai yksinkertaistamalla menettelyllisiä toimen-
piteitä, kun taas yhdenmukaistamisessa pyritään käyttämään 
esimerkiksi eri palveluissa ja etuuksissa mahdollisimman 
suuressa määrin samoja käsitteitä samansisältöisinä. Mo-
lempiin liittyy tärkeänä ja olennaisena näkökohtana, että 
perustellut erot on säilytettävä, perusoikeuksien takaamaa 
turvaa (mukaan lukien oikeusturva, palvelujen asianmu-
kaisuus ja hyvä hallinto) ei saa uhata ja etuusjärjestelmien 
kokonaisuus tulee säilyttää. 

Sisällöllisellä selkeyttämisellä pyritään vaikuttamaan 
esimerkiksi etuuksien tasoon ja saamisehtoihin mm. yhte-
näistämällä ja yksinkertaistamalla eri termejä ja käsitteitä. 
Vaikuttaa voidaan esimerkiksi palvelujen ja rahaetuuksien 
tasoon ja kestoon, omavastuuaikoihin, erilaisiin lisiin ja 
saamisen perusteena olevien tuloihin, maksuperusteisiin ja 
niiden perustana olevaan tulojen määrittelyyn, olosuhteiden 
muutosten vaikutuksiin, etuuksien yhteensovittamiseen, 
yrittäjää tai päätoimista opiskelijaa koskeviin käsitteisiin, 
rahoituksen perusteisiin ja muihin vastaaviin seikkoihin. 
Teknisesti voidaan selkeyttää esimerkiksi menettelytapoja, 
tarvittavien selvitysten laatimista ja jättämistä sekä muita 
vastaavia menettelyihin liittyviä kysymyksiä siltä osin kuin 
niitä ei ole säädelty yleishallinto-oikeudessa. 

Säännösten selkeyttäminen on pitkäjänteistä toimintaa, 
joka voidaan toimeenpanna vähittäin niissä yhteyksissä, kun 
lainsäädäntöä kodifioidaan tai uudistetaan laajemmalti. 
Erityisen tärkeää on jatkuvasti pitää silmällä sitä, ettei sen 
paremmin sisällöllisesti kuin teknisesti monimutkaisteta 
lainsäädäntöä ilman hyvää perustetta. 
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14

SOSIAALITURVAN TOTEUTTAMISVASTUU

Julkisen vallan ja yksilön vastuu 

PL 19.1 § lähtee siitä, että ensisijainen vastuu välttämät-
tömästä toimeentulosta ja huolenpidosta on henkilöllä 
itsellään. Säännöksen ilmausta kykenemisestä toimeentulon 
hankkimiseen ei kuitenkaan tulkita objektiiviseksi kyvyksi 
tai kyvyttömyydeksi. Jos henkilö on periaatteessa kykene-
vä toimeentulonsa hankkimiseen mutta ei sitä tee, hänen 
etuuttaan alennetaan. Sen sijaan PL 19.2 §:ssä määritellyis-
sä perustoimeentulon turvaa koskevissa riskitilanteissa ei 
nimenomaisesti säädetä yksilön omasta vastuusta. Julkisen 
vallan tulee kuitenkin turvata perustoimeentulo, joten oma-
vastuu tulee kysymykseen lähinnä erilaisina omavastuuai-
koina ja odotusaikoina, jotka eivät kuitenkaan saa vaarantaa 
perustoimeentuloa. 

PL 19 §:n ilmausta, jossa oikeudet määritellään ”jokai-
sen” oikeuksina, on pidetty oikeuskirjallisuudessa yksilökes-
keisyyden ilmentymänä. Yksilökohtaisuuden vaatimusta 
murtaa tarveharkinta, jossa yleensä otetaan huomioon myös 
puolison tai vanhempien tulot ja joskus varallisuuskin. Nämä 
etuudet ovat usein sellaisia, että perhekohtainen tarkastelu 
on välttämätön (yleinen asumistuki) tai että elatusvelvolli-
suus vaikuttaa tarkasteluun (toimeentulotuki, opintotuki 
nuorimmille). Työmarkkinatuessa tuen määrään vaikuttavat 
avio- ja avopuolison tulot. Perustuslakivaliokunnan kan-
nanoton mukaan tämä tilanne ei ole vaivatta sopusoinnussa 
etuuden yksilöllisen luonteen kanssa. Lisäongelmia syntyy 
siitä, että avopuolisolla ei ole keskinäistä elatusvastuuta. 
Tasa-arvon kannalta ongelmallista on, että avopuolison 
tulot otetaan huomioon silloin, kun kyse on eri sukupuolta 
olevista henkilöistä, mutta ei silloin kun henkilöt ovat samaa 
sukupuolta. Sosiaalietujen perhekohtaiset piirteet saattavat 
vaikuttaa eri sukupuoliin eri tavoin. Tämä näkyy muun 

muassa tarveperusteisissa etuuksissa, joissa puolison tulot 
vaikuttavat etuuden saamiseen. Tällöin miesten yleensä 
suuremmat tulot vähentävät naisten tarveharkintaisten 
etuuksien määrää.

Julkiselle vallalle asetetaan PL 19.3 §:ssä myös velvoite 
tukea perhettä ja muiden lapsen hyvinvoinnista vastaavien 
mahdollisuuksia tukea lapsen hyvinvointia ja yksilöllistä 
kasvua. Toimeentulotukea myönnettäessä kaikkia perheen-
jäseniä pidetään tuen saajina ja tuen katsotaan jakautuvan 
heidän kesken yhtä suurena osuutena. Tuki maksetaan ha-
kijalle. Toimeentulotuen maksamista koskevat säännökset 
voivat olla riittämättömiä turvaamaan tuen ohjautuminen 
kaikille perheen jäsenille. Vanhemmat vastaavat lastensa 
elatuksesta kykynsä mukaan.

Elatusturvalailla taataan tietty elatuksen vähimmäistaso 
tilanteissa, joissa elatusvelvollisen maksama elatusapu on 
elatustukea pienempi tai sitä ei ole määrätty maksettavaksi 
puutteellisen elatuskyvyn takia. Jos elatusapu on sovittu 
tai vahvistettu muutoin pienemmäksi taikka lapsi asuu 
elatusvelvollisen kanssa (elatusvelvollinen on kuollut tai 
lapsi kykenee elättämään itsensä), julkisella vallalla ei ole 
lakiin perustuvaa velvoitetta elatuksen vähimmäistason 
varmistamiseen. 

Sosiaaliturvaan liittyvistä etuuksista taloudellinen 
omavastuuosuus sisältyy sairausvakuutuslain perusteella 
korvattaviin lääkärinpalkkio-, tutkimus- ja hoitokustan-
nuksiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa 
on määritelty kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista 
käyttäjiltä perittävät maksut. Osa palveluista on maksut-
tomia palveluita, joissa omavastuuta ei ole. Kun etuuksilla 
varmistetaan toimeentuloa, palvelut liittyvät huolenpitoon. 
PL 19.3 §:n säännös julkisen vallan velvollisuudesta turvata 
jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ei nimenomai-
sesti ota kantaa siihen, tuleeko palvelut järjestää siitä riippu-
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matta, kykeneekö henkilö itse järjestämään nämä palvelut 
itselleen. Sen sijaan 19.1 §:n säännöksen perusteella, myös 
huolenpitoa varmistavista palveluista on ensisijainen vastuu 
yksilöllä itsellään. Koska osa palveluista on lailla säädetty 
subjektiivisiksi oikeuksiksi ja niiden järjestämisvelvoite on 
säädetty kunnan tehtäväksi, kysymys määräytyy tavallise-
na lakina annettujen säännösten perusteella. Perustuslaki 
asettaa kuitenkin julkiselle vallalle velvoitteen, jota perus-
tuslain lainvalmisteluasiakirjoissa on luonnehdittu siten, 
että yksilöllä tulee olla edellytykset toimia yhteiskunnan 
täysivaltaisena jäsenenä. Perustavanlaatuisten palvelujen 
tulee olla saatavissa julkisen vallan järjestäminä.

Vanhempien ja julkisen vallan vastuu alaikäisten toi-
meentulosta ja huolenpidosta ovat rinnakkaista. Vanhem-
mat vastaavat siitä kykyjensä mukaan siltä osin kuin sitä ei 
ole säädetty julkiselle vallalle joko PL 19. 2 tai 19.3 nojalla 
myönnettävinä etuuksina ja palveluina. Huostaanottotilan-
teissa vanhempien huolenpito siirtyy sosiaalilautakunnalle. 
Vanhempien vastuu jatkuu lapsen täysi-ikäiseksi tuloon 
saakka koulutusta koskevin poikkeuksin. Myös täysi-ikäis-
ten henkilöiden oma vastuu on usein rinnakkaista julkisen 
vallan vastuun kanssa. Julkisen vallan vastuu toimeentulosta 
ja huolenpidosta alkaa silloin, kun PL 19.1 §:n asettamat 
edellytykset täyttyvät. Huolenpitovastuun nimissä ei tulisi 
kuitenkaan puuttua itsemääräämisoikeuteen enempää kuin 
mitä puutteet henkilön mahdollisuuksissa huolehtia itsestään 
tosiasiallisesti edellyttävät. Yksilön omasta huolenpitovas-
tuusta luopuminen johtaa erityisesti laitoshoidossa ainakin 
osittainen luopumiseen myös osasta itsemääräämisoikeutta 
ja melko pitkälle myös muiden kuin fyysisten perustarpeiden 
tyydyttämisestä. Kärjistetyimmin ristiriita näkyy palvelun 
saajien kohdalla silloin, kun kahdesta samantasoisesti toi-
mintavajauksellisesta henkilöstä toista hoidetaan laitoksessa 
ja toinen asuu itsenäisesti kotona avohuollon palvelujen 
avulla. Mikäli palvelun tarve johtuu esimerkiksi liikuntavam-
masta, henkilö kykenee useimmiten muilta osin vastaamaan 
itsestään. Tähän hänellä tulisi myös olla oikeus.    

Valtion ja kuntien tehtävänjako

Julkisen vallan vastuu perusoikeuksien ja muiden oikeuksien 
toteutumisesta vaihtelee sen mukaan mistä oikeudesta on 
kyse. Perustuslakivaliokunta on katsonut, että vapausoi-
keuksia koskevat perusoikeussäännökset ovat välittömästi 
myös kuntia velvoittavaa oikeutta. TSS-oikeuksien suhteen 
kuntien asemaa määrittelevät sekä kunnallinen itsehallin-
to että julkiselle vallalle asetetut velvoitteet. Perustuslain 
kuntia koskevat oikeusvaikutukset edellyttävät pääsäännön 
mukaan, että säännösten toteuttamiseksi merkityksellisistä 
tehtävistä on säädetty kuntia velvoittavilla laeilla.

Julkisen vallan vastuu sosiaaliturvasta käsittää PL 
19.1 §:n mukaisen välttämättömän toimeentulon, 19.2 §:n 
mukaisen perustoimeentulon turvan, PL 19.3. §:n mukaiset 
riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja väestön terveyden 
edistämisen sekä PL 19.4 §:n mukaiset asumiseen liittyvät 
oikeudet. Myös muut perusoikeudet vaikuttavat sosiaalitur-
vaan, kuten yhdenvertaisuus ja menettelylliset säännökset. 
Kansainvälisoikeudellinen vastuu ihmisoikeuksien toteutu-
misesta kuuluu valtiolle silloinkin, kun tehtävien toteuttami-
nen on siirretty muille toimijoille. Vaikka velvollisuus turvata 
perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen on PL 22 §:ssä on 
asetettu julkiselle vallalle, viimesijainen vastuu siitä, että pe-
rus- ja ihmisoikeudet toteutuvat, on valtiolla. Tämä velvoite 
ei kohdistu yksin lainsäätäjään, vaan myös toimeenpanoon, 
lainkäyttöön ja rahoituksesta vastaamiseen.

Valtion vastuu sosiaaliturvasta on nykyisin käytännössä 
pääosin rahoitusvastuuta ja valvontavastuuta, koska palve-
lujen ja toimeentuloturvan etuuksien toimeenpano on lähes 
kokonaisuudessaan siirretty kunnille tai välilliselle julkiselle 
hallinnolle. Suuri osa toimeentuloturvan toimeenpanosta 
on Kansaneläkelaitoksella. Muiden kuin viranomaisten 
toimeenpanemia ovat työeläkkeet valtion eläkkeitä lukuun 
ottamatta, ansioon suhteutettu työttömyysturva ja siihen 
liitetyt etuudet sekä tapaturmavakuutus. Viranomaisten 
toimeenpanemia ovat Valtiokonttorin hoitamat veteraa-
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nietuudet sekä kuntien toimeenpanemat elatustuki ja 
toimeentulotuki. Lähes kaikki palvelut ovat kuntien järjes-
tämisvastuulla. Valtio vastaa lähinnä työvoimapalveluista. 
Sosiaali- ja terveyspalveluista valtion tuottamisvastuulla ovat 
koulukodit ja valtion mielisairaalat sekä vankeinhoidon ja 
puolustusvoimien sosiaali- ja terveystoimi.

Kuntien yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulu-
vien palvelujen tarvearviointi tapahtuu talousarviokäsittelyn 
yhteydessä. Subjektiiviset oikeudet on sidottu kunnassa 
esiintyvään tarpeeseen. Toteutumisen lainmukaisuutta val-
votaan jälkikäteen kunnallisvalitusten ja muun jälkikäteisen 
oikeusturvan avulla. Subjektiivisten oikeuksien on katsottu 
voivan vaarantaa kuntien mahdollisuuksia valita tehtävänsä. 
Yksittäisiä lainsäädäntöhankkeita tulisi kuitenkin tarkastella 
suhteessa niiden muodostamaan kokonaisuuteen aikaisem-
pien säädösten kanssa. Kuntien tehtävien hoito vaarantuu, 
jos lakisääteisten velvollisuuksien kokonaisuus on niin laaja, 
ettei liikkumavaraa taloudellisissa ja muissa resursseissa enää 
tehtävien toteuttamisen jälkeen ole.

Valtion ja kuntien sosiaaliturvan toimeenpanon vas-
tuunjakoa ei voida johtaa perustuslaista. Lainsäätäjän asiana 
on päättää palvelujen järjestämisvastuussa olevasta julkisen 
hallinnon elimestä tai yksityisestä toimijasta, varmistaa 
rahoituksen riittävyys ja hoitaa toiminnan asianmukainen 
valvonta.

Yksityiset palvelun tuottajat ja asiakas

PL 124 §:ssä säädetään niistä edellytyksistä, joilla julkinen 
hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle. 
Kunta voi päättää, tuottaako se palvelut itse vai antaako se 
palvelun tuottamisen muulle toimijalle. Palveluja tarvitseva 
asiakas ei pääsäännön mukaan voi vaikuttaa tapaan, jolla 
kunta palvelut järjestää. Kunnan järjestämisvelvollisuuden 
piiriin kuuluvissa palveluissa asiakkaalla on ”aito” valinta-
tilanne vain silloin, kun kunta järjestää palvelun antamalla 
asiakkaalle palvelusetelin. Sosiaalihuollossa myös tätä 
valintaoikeutta on rajoitettu, koska kunta hyväksyy ne so-
siaalihuollon palveluntuottajat, joilta setelillä voi palveluja 
ostaa. Sillä seikalla, ostaako kunta palvelut yksityissektoril-
ta, muulta julkiselta toimijalta kuten toiselta kunnalta tai 

kuntayhtymältä vai tuottaako se palvelut itse, ei voimassa 
olevan sääntelyn mukaan pitäisi olla vaikutusta palvelujen 
sisältöön. Hankittaessa palveluja yksityiseltä palvelun tuot-
tajalta kunnan tulee varmistua siitä, että hankittavat palvelut 
vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta 
toiminnalta.

Yksityisten palvelujen yleistyminen tuo kuitenkin 
asiakkaan ja kunnan väliseen suhteeseen palvelun tuot-
tajana toimivan kolmannen osapuolen, jota kunnan itse 
tuottamissa palveluissa ei ole. Se mitä kunnan ja palvelun 
tuottajan välillä tehtävässä sopimuksessa sovitaan, vaikuttaa 
sekä välillisesti että myös välittömästi asiakkaan saamiin pal-
veluihin. Sopimusten sisältö, tarkkuus ja yksityiskohtaisuus 
ovat korostuneet erityisesti palvelujen hankintaa koskevan 
kilpailuttamismenettelyn tultua pakolliseksi. Palvelujen tuot-
tamista koskevassa valvonnassa tulisi kiinnittää huomiota 
siihen, että sopimusoikeudelliset näkökohdat eivät johda 
palvelujen järjestämiseen liittyvien velvoitteiden painottu-
miseen liiketaloudellisten näkökohtien kautta tarkasteltavina 
tuotteina.

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon yleinen ohjaus 
kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle ja palvelujen valvonta 
lääninhallitukselle. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 
annetun lain 4.1 §:n mukaan toimintayksiköllä tulee olla 
palveluista vastaava henkilö, joka vastaa siitä, että palvelutoi-
minta täyttää sille asetetut vaatimukset. Kunnassa yksityisen 
terveydenhuollon valvonta kuuluu terveyslautakunnalle 
tai vastaavalle elimelle. Yksityisen sosiaalihuollon valvonta 
puolestaan kuuluu sosiaalilautakunnalle, siitä vastaavalle 
toimielimelle tai sen määräämälle viranhaltijalle.

Yksityiset ja julkiset palvelut ovat keskenään tasaver-
taisia vaihtoehtoja lähinnä terveydenhuollossa, mitä tukee 
myös sairausvakuutusjärjestelmä. Palvelun tuottajan ja asi-
akkaan suhteeseen liittyy, että palvelun saaja on riippuvainen 
palvelun tuottajasta ja palvelun saajan käytös voi vaikuttaa 
palvelun laatuun. Tässä mielessä ei ole merkitystä sillä, on-
ko palvelun tuottaja julkinen vai yksityinen tai onko kyse 
sosiaali- vai terveydenhuollon palvelusta. Yksityissektorin 
palvelujen käytössä on yleensä kyse asiakkaan valinnasta, 
julkisen sektorin palveluissa siitä, myöntääkö viranomainen 
asiakkaan tarvitseman palvelun. Tosiasiallisessa hoidon, 
hoivan ja huollon tilanteissa on keskeistä, vastaako palvelu 
sisällöltään sovittua ja kohdellaanko asiakasta asianmukai-
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sella tavalla. Erityisen palvelun saajan asemaan liittyvän 
riippuvuussuhteen lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelun tarvitsijan kyvyt puolustaa oikeuksiaan ovat usein 
heikentyneet juuri siksi, että hän tarvitsee asianomaista pal-
velua. Silloinkin, kun asiakas pystyy päättämään yksityisen 

ja julkisen palvelun välillä – edellyttäen, että vaihtoehtoja 
on – hän ei välttämättä ole kykenevä puolustamaan esim. 
sopimusoikeudellisia intressejään tai ymmärtämään niiden 
merkitystä.
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