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1 Nykyjärjestelmän rakenne ja periaatteet   

1.1 Suomalaisen sosiaaliturvan rakenne ja perusperiaatteet 

Suomalainen sosiaaliturva koostuu toimeentuloa turvaavista etuuksista ja tuista sekä sosiaali- ja 

terveyspalveluista. Sosiaaliturvajärjestelmän rakentuminen alkoi muiden maiden tapaan 1800-luvun 

lopulla työttömyys- ja työtapaturmavakuutusten muodostaman sosiaalivakuutuksen kautta (Kuvio 1). 

Samoihin aikoihin kirkon köyhien ja vaivaisten huolehtimisen tehtävät siirrettiin kuntien vastuulle. 

Vuonna 1937 säädettiin kansaneläkelaki ja äitiysavustuslaki. Lapsilisäjärjestelmä toteutettiin vuonna 

1948. 1950- ja 1960-luvuilla rakennettiin ja uudistettiin muun muassa kansan- ja työeläkejärjestelmiä, 

sairausvakuutusta ja työttömyysturvaa sekä rakennettiin huomattava osa terveydenhuoltoa. 

Työttömyysturvauudistus sekä työeläkejärjestelmä ja sairausvakuutus merkitsivät 

sosiaaliturvajärjestelmän laajentumista ja modernin sosiaalivakuutuksen syntyä. 1970- ja 1980-luvuilla 

sosiaaliturvaa täydennettiin ja kehitettiin muun muassa asunto-, perhe-, koulutus-, terveys-, työvoima- 

ja eläkepoliittisilla toimenpiteillä. Sosiaalipalveluista toteutettiin ensimmäisenä lasten 

päivähoitouudistus vuonna 1973. Toimeentulotuki syntyi huoltoavun tilalle vuonna 1984 ja kotihoidon 

tuesta säädettiin vuonna 1985. Vuonna 1993 otettiin käyttöön uutena työttömyysturvaetuutena 

tarveharkintainen työmarkkinatuki. Takuueläkkeestä säädettiin viimeisimpänä merkittävänä etuutena 

vuonna 2011.1  

 
Kuvio 1. Suomen sosiaaliturvan kehitys aikajanalla.  

                                                

1 Hiilamo, H., Niemelä, H., Pykälä, P., Riihelä, M., & Vanne, R. (2012). Sosiaaliturva ja elämänvaiheet. Suomen 
sosiaaliturvan kehitys esimerkkien ja tilastojen valossa. 
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Merkittävä osa suomalaisesta sosiaaliturvasta perustuu lakisääteisiin vakuutuksiin (Kuvio 2). Tätä 

kokonaisuutta kutsutaan sosiaalivakuutukseksi, joka voidaan määritellä julkisen vallan järjestämäksi 

lakisääteiseksi vakuutukseksi sosiaalisten riskien varalta. Tällä tavoin laajasti ymmärrettynä 

vakuutusperusteisia sosiaaliturvan muotoja ovat muun muassa työeläkevakuutus, työtapaturma- ja 

ammattitautivakuutus, sairausvakuutus ja työttömyysturva sekä kansan- ja takuueläkkeet. 

Sosiaalivakuutus turvaa toimeentulon lapsen syntymän, vanhuuden, työkyvyttömyyden, sairauden ja 

työttömyyden aikana sekä perheen huoltajan kuoleman aiheuttamien taloudellisten menetysten 

varalta. Osa etuuksista on ansiosidonnaisia ja perustuu työntekoon, osa perustuu asumiseen 

Suomessa. Etuuksien maksuun tarvittavat varat kerätään vakuutetuilta ja työnantajilta 

vakuutusmaksuilla. Osan etuuskustannuksista rahoittaa valtio verovaroista. Sosiaalivakuutuksen 

toimeenpanoa hoitavat Kela, työeläke- ja tapaturmavakuutuslaitokset sekä työttömyyskassat. 

Yksityisen ja vapaaehtoisen vakuuttamisen rooli on Suomessa verrattain pieni. 

Sosiaalivakuutusta täydentävät erilaiset verorahoitteiset kustannusten korvaukset sekä viimesijainen 

toimeentuloturva eli toimeentulotuki.2 Yhteiskunta tukee esimerkiksi opiskeluaikaista toimeentuloa eri 

tavoin ja tasaa lapsista aiheutuvia kustannuksia perheille. Asumistuella tuetaan puolestaan 

pienituloisia selviämään asumismenoista. Kelan myöntämää perustoimeentulotukea voi saada henkilö 

tai perhe, joka on tuen tarpeessa ja jonka käytettävissä olevat muut keinot, kuten tulot ja varat eivät 

riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Kunta voi myöntää täydentävää tai ehkäisevää 

toimeentulotukea omatoimisen suoriutumisen tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.  

Suomen toimeentuloturvajärjestelmä voidaan jakaa myös ansio-, perus- ja vähimmäisturvaan, joita 

täydentävät erilaiset kustannusten korvaukset, kuten asumistuet, lapsilisät ja vammaistuet. 

Perusturvaa edustavat perusmääräiset syyperusteiset etuudet ja ansioturvaa ansiosidonnaiset 

etuudet. Vähimmäisturvalla viitataan Suomessa yleensä toimeentulotukeen. Kyseinen jaottelu ei 

kuitenkaan julkisessa keskustelussa ole täysin vakiintunut ja joskus esimerkiksi toimeentulotuki ja 

asumistuet luetaan perusturvaan kuuluviksi.3 

                                                
2 Sosiaaliturva voidaan määritellä ja ryhmitellä eri tavoin eri yhteyksissä ja toimijasta riippuen. Jaotteluissa voi olla myös 
päällekkäisyyttä. Esimerkiksi kustannusten korvauksia maksetaan myös sosiaalivakuutuksesta (sairausvakuutuksen 
sairaanhoitovakuutus). Kustannusten korvausten ja palveluiden sijaan puhutaan myös esimerkiksi sosiaalivakuutusta 
täydentävistä sosiaaliavustuksista ja luontaismuotoisista sosiaalietuuksista. 
3 Iivonen, S., Tervola, J. & Ollonqvist, J. (2022). Kansainvälinen vertailu perus- ja vähimmäisturvaetuuksista. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen Työpaperi x/2022. 
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Kuvio 2. Sosiaaliturvan toimeenpanijat ja etuudet.  

Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä sisältää eri etuuksien saamiseen, myöntämiseen, tasoon ja ehtoihin 

liittyviä konkreettisia valintoja, joiden taustalla on toisistaan poikkeavia periaatteita ja tavoitteita. 

Sosiaaliturvan valinnat ja perusperiaatteet -raportissa4 muodostetaan kokonaiskuvaus suomalaisen 

sosiaaliturvan keskeisistä valinnoista ja tavoitteista. Raportissa tarkastellaan neljää keskeistä valintaa 

– sosiaaliturvan tasoa, syyperusteisuutta, yksilökohtaisuutta ja velvoittavuutta – myös niiden 

historiallisen kehityksen näkökulmasta.  

Sosiaaliturvan perusyksikkö on yleensä yksilö, mutta joitakin etuuksia maksetaan perheelle tai 

kotitaloudelle, ja joissakin tapauksissa puolison tai perheen tulot vaikuttavat etuuden määrään. 

Poikkeuksissa yksilökohtaisuuden pääsääntöön on yleisesti ottaen kyse seuraavista kysymyksistä: 

asuminen, avio- tai avopuolison tulojen vaikutus etuusoikeuteen tai etuuden määrään ja vanhempien 

vastuu lastensa elatuksesta. Joskus etuudessa voi olla sekä yksilökohtaisuuden että 

kotitalouskohtaisuuden piirteitä. Esimerkiksi yksin asuvan kansaneläkkeen täysi määrä on suurempi 

kuin parisuhteessa elävän, mutta puolison tulot eivät vaikuta toisen puolison kansaneläkkeen 

suuruuteen.   

Sosiaaliturvaetuuksiin ovat oikeutettuja Suomessa vakinaisesti asuvat tai täällä työskentelevät 

henkilöt (Kuvio 3). Asumisen perusteella syntyy oikeus esimerkiksi Kelan maksamiin etuuksiin,  

kuntien tarjoamiin terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä perustoimeentulotukeen. Työskentelyyn 

perustuvaa sosiaaliturvaa ovat puolestaan työeläkkeet sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. 

                                                
4 Sosiaaliturvan valinnat ja perusperiaatteet: Sosiaaliturvakomitean raportti. Sosiaaliturvakomitean julkaisuja 5:2022. 
Linkki julkaisuun. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8452-3
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Työttömyysturva on sekä asumiseen että työskentelyyn perustuvaa. Joissakin tapauksissa myös 

tilapäisesti maassa oleskeleville voi syntyä oikeus toimeentulotukeen.  

 
Kuvio 3. Oikeus sosiaaliturvaan perustuu pääosin asumiseen tai työskentelyyn. Päivitetään kunnat/hyvinvointialueet. 

Lainsäädännössä on määritelty, milloin Suomeen muuttavaa henkilöä pidetään Suomessa asuvana ja 

millaisissa ulkomailla oleskelun tilanteissa Suomessa asumisen katsotaan edelleen jatkuvan. Maahan 

tulevien henkilöiden oikeus syyperusteisiin etuuksiin alkaa melko yhtenevästi kotikunnan saamisen 

kanssa. Myös niille, jotka työskentelevät Suomessa, mutta eivät muuta vakinaisesti asumaan, syntyy 

oikeus useimpiin etuuksiin ja palveluihin yhdenvertaisesti maassa asuvien kanssa. Tilapäisesti 

ulkomailla oleskelevien sekä tietyistä erityisistä syistä (mm. työkomennus suomalaisen työnantajan 

lähettämänä, tutkinnon suorittaminen, tutkimus- ja apurahatyö) ulkomailla olevien oikeus moniin Kelan 

maksamiin etuuksiin voi jatkua jopa useamman vuoden ajan. Viimeisimmissä uudistuksissa 

asumisperusteisia etuuksia on kohdennettu entistä enemmän niille, jotka ovat tosiasiallisesti 

Suomessa ja myös suomalaisen palvelujärjestelmän piirissä. Kansalaisuutta ei juuri käytetä 

sosiaaliturvaan oikeutettujen henkilöiden määrittelyssä.  

Vaikka sosiaaliturvan kokonaisuus on laaja, tiettyyn etuuteen on käytännössä oikeus vain tietyt 

lakisääteiset ehdot täyttävillä henkilöillä. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on pääosin 

syyperusteinen, jolloin sosiaaliturva perustuu ennalta määriteltyyn syyhyn. Etuuksia maksetaan 

esimerkiksi työttömyyden, vanhemmuuden, työkyvyttömyyden ja opiskelun perusteella. 

Syyperusteisen järjestelmän tavoitteena on ollut kohdentaa turvaa sitä tarvitseville, ottaen huomioon 

yksilöiden erilaiset elämäntilanteet. Syyperusteisuuden avulla toteutettu sosiaaliturvan kohdentaminen 

on myös keino hillitä kustannuksia. Syyperusteisten etuuksien ehtoihin voidaan myös liittää 

osallistuminen kyseisessä elämäntilanteessa tarvittaviin palveluihin. 

Syyperusteisten etuuksien lisäksi sosiaaliturvajärjestelmään kuuluu etuuksia, joilla on toimeentulon 

turvaamisen sijasta esimerkiksi tuloriippumattomia kustannusten tasaamiseen liittyviä tavoitteita. 

Tästä esimerkki on lapsilisä, jonka yksi tarkoitus on tasata lapsista aiheutuneita kustannuksia 
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lapsiperheiden ja muiden kotitalouksien välillä. Myös asumistukea voidaan jossain määrin pitää melko 

vähän syyperusteisena etuutena, sillä se tukee pienituloisia varsin laajasti syistä riippumatta, koska 

asumiskustannuksia on lähes kaikilla.  

Sosiaaliturvan tasoon kytkeytyy lukuisia periaatteellisia valintoja, jotka näkyvät eri tavoin järjestelmän 

eri osissa sekä yksittäisten etuuksienkin sisällä. Sosiaalivakuutus perustuu sosiaalisen riskin vuoksi 

menetettyjen tulojen vakuuttamiseen, minkä vuoksi niiden suuruus määräytyy aikaisempien, 

vakuutustapahtumaa edeltävien ansioiden mukaan. Samoin joidenkin etuuksien velvoittavuus voidaan 

juontaa vakuutusajattelusta, jossa vakuutettujen halutaan omalla toiminnallaan edistävän riskin 

poistumista – esimerkiksi työttömyysetuuden saajien velvoite hakea työtä.  

On myös katsottu perustelluksi, että tyypillisesti pitkäaikaiseksi muodostuva kansan- ja takuueläke on 

tasoltaan korkeampi kuin lyhytaikaisemmaksi tarkoitettu perusturvatasoinen työttömyysetuus ja 

sairauspäiväraha. Vastaavasti tilapäiseksi tarkoitetun toimeentulotuen tason katsotaan olevan 

perusteltua olevan alempi kuin perusturvan. Viimesijaisen kotitalouskohtaisen toimeentulotuen tason 

vertaaminen yksilökohtaisten veronalaisten perusturvaetuuksien tasoon ei kuitenkaan ole 

yksiselitteistä. Esimerkiksi merkittävä osa työmarkkinatuen saajista saa työmarkkinatuen ja tätä 

täydentävän asumistuen lisäksi toimeentulotukea. Ansioturvan tarkoituksena on turvata toimeentulon 

tason pysyvyyttä, joten etuuden taso riippuu edeltävästä ansiotasosta. Samalla ansioturvan rahoitus 

perustuu pitkälti vakuutettujen ja työnantajien vakuutusmaksuille. 

Etuuksien tasoon liittyviä valintoja rajaa viime kädessä käytettävissä olevat resurssit. Tämä pakottaa 

tekemään valintoja sen suhteen, ketä halutaan tukea, minkä verran ja mistä syystä. Rajallisten 

resurssien vuoksi täytyy myös arvioida valintojen tosiasiallisia vaikutuksia sekä toimien tehokkuutta eli 

sitä, kuinka hyvin etuuksiin tai palveluihin laitetut panostukset edistävät niille asetettuja tavoitteita. 

Reunaehtoja sosiaaliturvan perusvalinnoille ja sosiaaliturvan uudistamiselle asettaa lisäksi 

sosiaaliturvan oikeudellinen perusta, jota tarkastellaan seuraavaksi.  

1.2 Sosiaaliturvan uudistamisen oikeudelliset reunaehdot 

Suomen sosiaaliturvajärjestelmän peruslinjaukset on kiteytetty Suomen perustuslakiin (731/1999, 

perustuslaki), minkä lisäksi suomalaista sosiaalipolitiikkaa kehystää Suomen jäsenyys Euroopan 

Unionissa. Suomen perustuslaki, Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet, Euroopan 

unionin oikeus sekä kahden- ja monenväliset sosiaaliturvasopimukset, joissa Suomi on osapuolena, 

asettavat oikeudellisia reunaehtoja sosiaaliturvan uudistamiselle. Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti 

perustuslain sosiaaliturvaa koskevia säännöksiä, minkä jälkeen luodaan katsaus Euroopan unionin 

lainsäädännön velvoitteisiin. 

1.2.1 Sosiaaliturvan perus- ja ihmisoikeusperusta 

Ihmisarvon loukkaamattomuus ja yhdenvertaisuus  

Perustuslain 1.2 §:n mukaan valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön 

vapauden ja oikeudet, sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Tämän säännöksen 

sisältämä vaatimus ihmisarvon loukkaamattomuudesta ilmaisee perustavanlaatuisten oikeuksien 
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yleisinhimillisen perustan ja viittaa kaikkien ihmisyksilöiden periaatteelliseen yhdenvertaisuuteen.5 

Nämä lähtökohdat ohjaavat perustuslain muiden säännösten tulkintaa. Lisäksi säännöksen voidaan 

nähdä edellyttävän, että lainsäädäntöön sisältyy erilaisia ihmisarvoa suojaavia ja yhdenvertaisuutta 

edistäviä järjestelyjä, kuten sääntelyä sosiaalietuuksista ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista 

sekä yksilön asemasta etuuksien saajana ja palvelujen käyttäjänä.  

Perustuslain 6 §:ssä vahvistetaan yhdenvertaisuusperusoikeus. Säännöksen mukaan ihmiset ovat 

yhdenvertaisia lain edessä eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan 

sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 

vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Perusoikeus pitää sisällään 

vaatimuksen sekä muodollisesta että tosiasiallisesta yhdenvertaisuudesta. Yhdenvertaisuus lain 

edessä merkitsee sitä, että oikeudellisesti merkityksellisten seikkojen osalta toisiinsa nähden 

samanlaiset tapaukset tulee ratkaista samalla tavalla. Tämä ei kuitenkaan edellytä kaikkien ihmisten 

kaikissa suhteissa samanlaista kohtelua, elleivät asiaan vaikuttavat olosuhteet ole samanlaisia. Sen 

sijaan ihmisten ja olosuhteiden väliset oikeudellisesti olennaiset erot tulee tunnistaa ja ottaa 

päätöksenteossa huomioon tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.6 6 § sisältää lisäksi 

velvoitteen edistää sukupuolten tasa-arvoa. 

Oikeus sosiaaliturvaan  

Perustuslain 19 §:ssä säädetään oikeudesta sosiaaliturvaan. Pykälään on koottu keskeiset 

sosiaaliturvaan liittyvät perusoikeussäännökset. Pykälän 1 momentissa vahvistetaan jokaiselle, joka 

ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, oikeus välttämättömään 

toimeentuloon ja huolenpitoon. Pykälän 2 momentissa säädetään perustuslaillinen toimeksianto taata 

lailla jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja 

vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Pykälän 3 

momentissa asetetaan julkiselle vallalle velvoite turvata, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, 

jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistää väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös 

tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen 

hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Pykälän 4 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää 

jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.  

Perustuslain 19 §:n 1 momentin säännös turvaa subjektiivisen oikeuden välttämättömään 

toimeentuloon ja huolenpitoon. Tämä tarkoittaa, että yksilö voi vedota oikeuteen välittömästi 

perustuslain säännöksen perusteella. Avun tarve selvitetään yksilökohtaisella tarveharkinnalla. Avun 

saaminen edellyttää, että henkilö ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa 

omalla toiminnallaan tai saa sitä muista sosiaaliturvajärjestelmistä tai muilta henkilöiltä, kuten 

puolisoltaan tai vanhemmiltaan.7  

                                                
5 HE 309/1993 vp s. 42/I. 
6 HE 309/1993 vp s. 42/II-43/I. 
7 Esim. HE 309/1993 vp s. 9/II; PeVL 31/1997 vp. 
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Välttämättömällä toimeentulolla ja huolenpidolla tarkoitetaan sellaista tulotasoa ja palveluja, joilla 

turvataan ihmisarvoisen elämän edellytykset, eli niin sanottu eksistenssiminimi. Tällaiseen tukeen 

kuuluu esimerkiksi terveyden ja elinkyvyn säilyttämisen kannalta välttämättömän ravinnon ja 

asumisen järjestäminen. Kyse ei ole kuitenkaan vain ihmiselämän biologisten edellytysten 

varmistamisesta, vaan sellaisen tuen ja palvelujen varmistamisesta, joka turvaa ihmisarvoisen elämän 

vähimmäisedellytykset. Voimassaolevassa lainsäädännössä tätä oikeutta turvaavat toimeentulotuki 

sekä eräät lasten, vanhusten, vammaisten ja kehitysvammaisten tukitoimet, oikeus kiireelliseen 

sairaanhoitoon sekä turvapaikanhakijoiden vastaanottopalvelut. 8 Lainsäätäjällä on kuitenkin 

harkintavaltaa niiden mekanismien suhteen, joilla oikeuden toteutuminen turvataan. 

Perustuslain 19 pykälän 1 momentin säännös heijastelee Suomen kansainvälisiä 

ihmisoikeusvelvoitteita ja etenkin uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan 13 artiklan 1 kohtaa.9 

Tämän sopimusmääräyksen mukaan jokaisella, jolla ei ole riittäviä tuloja tai varoja ja joka ei pysty 

hankkimaan tällaisia varoja joko omin avuin tai muista lähteistä, kuten sosiaaliturvajärjestelmän 

tarjoamista etuuksista, annetaan riittävää apua ja sairaustapauksissa kyseisen tilan vaatimaa hoitoa. 

Sopimuksen vakiintuneen tulkintakäytännön mukaan valtion, jota sopimusmääräys velvoittaa, on 

turvattava tämä oikeus subjektiivisena oikeutena.  

Perustuslain 19 §:n 2 momentissa asetetaan lainsäätäjälle velvoite taata perustoimeentulon turva 

tilanteissa, joissa yksilöllä itsellään ei ole mahdollisuutta hankkia toimeentuloaan työttömyyden, 

sairauden, työkyvyttömyyden, vanhuuden, lapsen syntymän tai huoltajan menetyksen vuoksi. Tämä 

perustuslain säännös ei sisällä subjektiivista oikeutta perustoimeentulon turvaan, mutta se edellyttää, 

että tällainen oikeus turvataan säännöksessä mainituissa sosiaalisissa riskitilanteissa tavallisella 

lailla.10 

Perustuslain säännös edellyttää siinä mainituissa riskitilanteissa kattavien lakisääteisten 

turvajärjestelmien olemassaoloa perustoimeentulon varmistamiseksi, mutta se ei estä ehtojen 

asettamista etuuksien saamiselle. Perustuslaki ei myöskään suojaa mitään nimenomaista, 

voimassaolevaan lainsäädäntöön jo sisältyvää etuusjärjestelmää tai etuuksien tasoa. Lainsäätäjällä 

on siten harkintavaltaa suunnata ja kehittää sosiaaliturvaa yhteiskunnan taloudellisten voimavarojen 

mukaisesti ja varmistaa, että myös pitkällä aikavälillä perustoimeentulon turva on taattu.11 

Perustuslain 19 §:n 2 momentissa asetettuja vaatimuksia eivät kuitenkaan vastaisi sellaiset 

lainsäädännölliset muutokset, jotka merkitsisivät olennaista puuttumista perustoimeentulon turvaan.12 

Perustuslaki ei aseta estettä perustoimeentulon turvaamiselle myös sellaisissa riskitilanteissa, joita 

säännöksessä ei nimenomaisesti mainita, kunhan turvajärjestelmä on kattava säännöksessä 

mainituissa tilanteissa. Perustuslaki ei myöskään asettane estettä sille, että erilaiset tilanteet katetaan 

                                                
8 HE 309/1993 vp s. 69/II-70/I ja esim. PeVL 18/2001 vp. 
9 SopS 80/2002. 
10 Esim. PeVL 6/2009 vp. 
11 Esim. PeVL 25/2013 vp. 
12 HE 309/1993 vp s. 70/II. 
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samalla tai samankaltaisella etuudella, kunhan järjestelmä on kattava perustuslaissa mainittujen 

riskien osalta.  

Perustuslain 19 §:n 2 momentin tarkoittaman perustoimeentulon taso on korkeampi kuin pykälän 1 

momentissa tarkoitettu välttämätön toimeentulo. Perustoimeentulon turvan riittävyyttä arvioitaessa on 

merkitystä sillä, onko henkilöllä toimeentulon edellytykset huolimatta siitä, että hänen normaalit 

toimeentulomahdollisuutensa ovat säännöksen tarkoittaman seikan johdosta heikentyneet.13  

Perustuslain 19 §:n 3 momentin velvoitteesta turvata riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistää 

väestön terveyttä seuraa julkiselle vallalle velvollisuus varmistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen 

yhdenvertainen saatavuus. Palvelujen riittävyyden arvioinnissa pidetään lähtökohtana sellaista 

palvelujen tasoa, joka luo jokaiselle ihmiselle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena 

jäsenenä. Julkisen vallan velvollisuudella edistää väestön terveyttä viitataan sekä sosiaali- ja 

terveydenhuollon ehkäisevään toimintaan että yhteiskunnan olosuhteiden kehittämiseen yleisesti 

väestön terveyttä edistävään suuntaan. Säännös julkisen vallan velvollisuudesta tukea lapsen 

huolenpidosta vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu 

kattaa puolestaan esimerkiksi lapsiperheiden aineellisen tukemisen lapsilisin ja verotuksellisin 

keinoin.14  

Perustuslain 19 §:n 4 momentin säännös julkisen vallan velvollisuudesta edistää oikeutta asuntoon ja 

tukea asumisen omatoimista järjestämistä ei turvaa oikeutta asuntoon subjektiivisena oikeutena. 

Säännöksen piiriin kuuluvat erilaiset julkisen vallan toimet, joilla tuetaan asumista, kehitetään asunto-

oloja ja varmistetaan asumisen terveellisyyttä.15 

Oikeus työhön ja elinkeinonvapaus  

Sosiaaliturvajärjestelmän kannalta merkitystä on myös perustuslain 18 §:n sääntelyllä oikeudesta 

työhön ja elinkeinovapaudesta. Säännöksessä vahvistetaan jokaiselle oikeus lain mukaan hankkia 

toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla ja asetetaan julkiselle vallalle 

velvollisuus huolehtia työvoiman suojelusta. Lisäksi julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja 

pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään 

lailla. Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä. Oikeutta työhön koskevan sääntelyn 

keskeisenä lähtökohtana on yksilön oma aktiivisuus toimeentulonsa hankkimisessa. Julkiselle vallalle 

asetettu työllisyyden edistämisvelvoite merkitsee sitä, että julkisen vallan tulee pyrkiä turvaamaan 

jokaiselle oikeus työhön ja estämään pysyvästi työtä vailla olevien ryhmän muodostumista.16 

                                                
13 HE 309/1993 vp s. 70/II-71/I. 
14 HE 309/1993 vp s. 71/II-72/I. 
15 HE 309/1993 vp s. 72/I-72/2. 
16 HE 309/1993 vp s. 69/I-69/II. 
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Mahdollisuus saada muuta kuin perusopetusta ja kehittää itseään varattomuuden sitä 
estämättä 

Perustuslain 16.2 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada 

kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään 

varattomuuden estämättä. Säännöksellä on asetettu julkiselle vallalle velvollisuus huolehtia muun 

muassa siitä, että varattomuus ei estä opetuksen saamista.17 Opintotuesta annettu lainsäädäntö 

täyttää osaltaan tätä velvoitetta18 ja siten opintotukijärjestelmään tehtäviä muutoksia tulee arvioida 

perustuslain 16.2 §:n valossa. 

1.2.2 Euroopan unionin lainsäädännön velvoitteet ja Euroopan unionin sosiaalisen 
ulottuvuuden vahvistaminen 

Sosiaaliturvajärjestelmien pääperiaatteiden määritteleminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. 

Unionin lainsäädännöllä on kuitenkin vaikutusta niihin edellytyksiin, joiden perusteella jäsenvaltioiden 

sosiaaliturvajärjestelmien piiriin tulee päästä. Unionin kansalaisuus, vapaa liikkuvuus ja 

kansalaisuuteen perustuva syrjinnän kielto asettavat jäsenvaltioille velvollisuuden avata 

sosiaaliturvajärjestelmien piiriin pääsyä ja osoittaa sosiaalista solidaarisuutta omien kansalaistensa 

lisäksi muillekin. Pääsääntönä on, ettei unionin oikeudella ole suoraa vaikutusta siihen, miten 

järjestelmiä rahoitetaan tai millä edellytyksillä etuuksia myönnetään. Unionilla on kuitenkin toimivaltaa 

henkilöiden liikkuvuuden, työoikeuden, tasa-arvon ja palveluiden vapaan liikkuvuuden aloilla, mistä 

seuraa vaikutuksia myös kansallisen sosiaaliturvalainsäädännön sisältöön. 

Sosiaaliturvajärjestelmiä yhteen sovittavien EU-asetusten 883/2004 ja 987/2009 oikeusperustana on 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 48 artikla. Asetuksiin on koottu EU:ssa 

laaditut yhteiset säännöt, joilla turvataan ihmisten oikeuksia sosiaaliturvaetuuksiin heidän liikkuessaan 

maasta toiseen. Asetuksilla ei korvata kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä, vaan niillä yhteen 

sovitetaan järjestelmiä, jotta maiden välillä liikkuvat henkilöt eivät menettäisi perusteetta 

sosiaaliturvaetuuksia. 

EU:n perusvapaudet vaikuttavat suoraan niihin edellytyksiin, joiden perusteella henkilöillä on oikeus 

sosiaaliturvaetuuksiin. Työntekijöiden vapaan liikkumisen takaavan SEUT 45 artiklan toteuttamiseksi 

on annettu asetus 492/2011 työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta, jonka 7 artikla koskee erityisesti 

syrjintäkieltoa sosiaalisten etujen suhteen ja sen mukaan jäsenvaltion työntekijän on ”saatava samat 

sosiaaliset ja verotukseen liittyvät edut kuin kotimaisten työntekijöiden”. Toisen jäsenvaltion 

työntekijän tulee näin olla täysin vastaavassa asemassa kuin vastaanottavan jäsenvaltion työntekijän, 

ja niin välitön kuin välillinen syrjintä on kiellettyä. Artiklan soveltamisala eli se, keitä pidetään 

työntekijöinä ja mitä ovat asetuksen mukaiset sosiaaliset edut, tuo rajoja työntekijöiden vapaan 

liikkuvuuden perusteella myönnettävään oikeuteen sosiaalisiin etuihin. Sosiaalisen edun käsite 

asetuksessa on laaja ja kattaa lähes kaikki erilaiset kansalliset sosiaaliset edut, kattaen myös 

                                                
17 HE 309/1993 vp, s. 64/I ja PeVL 14/2003 vp, s. 2/I. 
18 PeVL 26/2913 vp s. 2-3; PeVL 14/2003 vp, s. 2/I. 
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esimerkiksi opintotuen ja sosiaalihuoltoetuudet. Myös vapaata liikkuvuutta hyödyntäneen työntekijän 

perheenjäsenet hyötyvät välillisesti työntekijöille taatusta yhdenvertaisesta kohtelusta. 

Direktiivi 2004/38/EY unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 

oleskella vapaasti jäsenvaltion alueella toteuttaa yleisemmin SEUT 21 artiklaa unionin kansalaisten 

vapaasta liikkuvuudesta ja syrjintäkieltoa. Unionin kansalaisuus antaa henkilökohtaisen 

perusoikeuden liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltion alueella. Tätä oikeutta ei ole sidottu 

taloudelliseen aktiivisuuteen. Direktiivin keskeinen ajatus sosiaalisten oikeuksien kannalta on se, että 

unionin kansalaisen oikeudet kasvavat sitä mukaan mitä kauemmin hän oleskelee vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa.  

Pääsääntöisesti alle kolmen kuukauden oleskelun ollessa kyseessä unionin kansalaiselle ei tarvitse 

myöntää sosiaalisia etuuksia. Oleskelun kestäessä yli kolme kuukautta, mutta alle viisi vuotta unionin 

kansalaisella on oltava riittävät varat ja riittävän kattava sairausvakuutus itsellensä ja perheellensä. 

Viiden vuoden oleskelun jälkeen tasavertaiselle kohtelulle ei saa rajoituksia. Direktiivissä tarkoitettu 

sosiaalihuoltojärjestelmän käsite kattaa kaikki kansallisten, alueellisten tai paikallisten viranomaisten 

perustamat tukijärjestelmät, joihin turvautuu henkilö, jolla ei ole riittäviä varoja perustarpeidensa ja 

perheensä perustarpeiden täyttämiseen. Jäsenvaltioiden on osoitettava taloudellista solidaarisuutta 

unionin kansalaisia kohtaan, kuitenkin siten, ettei heistä muodostu kohtuutonta rasitusta jäsenvaltion 

taloudelle.  

Myös kolmansista valtioista EU:n alueelle liikkuvien oleskeluoikeuksista on omat EU-säädöksensä, 

jotka sisältävät myös säännöksiä yhdenvertaisesta kohtelusta sosiaaliturvan alalla. Niin sanottujen 

maahanmuuttodirektiivien tavoitteena on muun muassa varmistaa jäsenvaltioissa laillisesti 

oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu. Direktiivit edellyttävät 

yhdenvertaista kohtelua omiin kansalaisiin nähden, mutta direktiiveissä on säädetty mahdollisuuksista 

asettaa rajoituksia työttömyysetuuksien ja perhe-etuuksien soveltamiselle. Suomi on ottanut käyttöön 

direktiivien sallimia rajoituksia.   

Vaikka jäsenvaltioilla on lähtökohtaisesti selvä toimivalta päättää sosiaaliturvajärjestelmistä, on 

unionilla perussopimusten perusteella toimivaltaa antaa lainsäädäntöä asioissa, joilla on suora yhteys 

sosiaaliturvaoikeuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että sosiaaliturvaetuuksien sisällöllisessä sääntelyssä 

tulee ottaa huomioon ja noudattaa EU:ssa annettu harmonisoiva lainsäädäntö. Sosiaaliturvasääntelyn 

kannalta olennaisia ovat esimerkiksi osa tasa-arvodirektiiveistä, kuten samapalkkaisuutta koskeva 

direktiivi 2006/54/EY ja direktiivi 79/7/ETY, joka koskee myös naisten ja miesten yhdenvertaisuutta 

ammatillisissa sosiaaliturvajärjestelmissä. Direktiivin perustella kiellettyjä ovat esimerkiksi erilaiset 

etuuksien myöntämistä tai rajoittamista koskevat ehdot tai erilaiset eläkeiät sekä erilaiset tasot 

maksuille naisten ja miesten välillä. Keskeinen ja tuorein yhdenvertaisuussäädös on niin sanottu 

työelämän tasapainodirektiivi (EU)2019/1158, joka liittyy suoraan vanhempainetuuksiin. Direktiivissä 

säädetään esimerkiksi 10 päivän isyysvapaasta, jonka ajalta työntekijän on saatava maksu tai 

korvaus, joka takaa tulot työntekijän työskentelyn keskeytyessä. Direktiivissä säädetään myös 

vanhempainvapaan osasta, joka ei ole siirrettävissä vanhempien välillä. Direktiivissä raskaana olevien 
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ja äsken synnyttäneiden työntekijöiden suojelusta taataan 14 viikon äitiysvapaan ajalta oikeus 

palkanmaksuun tai riittävään korvaukseen.  

EU:n sosiaalinen ulottuvuus  

Euroopan unionin tavoitteet ovat lisääntyneet unionin integraation syventyessä ja samalla on 

vahvistunut talousyhteisön alun perin vähäinen sosiaalinen ulottuvuus. Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 3 artiklassa määritettyjä unionin sosiaalisia tavoitteita ovat täystyöllisyyden 

toteuttaminen, sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen sekä sosiaalisen suojelun edistäminen. Nämä 

tavoitteet ovat unionille vanhoja ja aiemmin suosituksenomaisina tunnettuja, jo vuoden 1974 

sosiaalisessa toimintaohjelmassa esitettyjä tavoitteita.  

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari sisältää 20 periaatetta, joiden toimeenpano ohjaa sosiaalisen 

Euroopan vahvistamiseen. Komissio on jo esittänyt useita toimia pilarin kunkin periaatteen pohjalta, ja 

suunnitteilla on lisää toimia sosiaalisten oikeuksien vahvistamiseksi EU:ssa. Useat pilarin periaatteista 

koskevat suoraan sosiaaliturvaa. Pilarin periaatteen 12 ”sosiaalinen suojelu” nojalla on annettu 

neuvoston suositus työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaalisen suojelun 

saatavuudesta (2019/C 387/01). Suositus ei ole oikeudellisesti sitova, mutta se sitoo poliittisesti ja 

jäsenvaltiot ovat ryhtyneet myös sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön muutoksiin suosituksen 

toimeenpanemiseksi. Pilarin periaatetta 11 ”lastenhoito ja lapsille annettava tuki” toteutetaan 

eurooppalaisella lapsitakuulla, jolla annetaan jäsenvaltioille ohjeita ja välineitä apua tarvitsevien lasten 

tukemiseen. Apua tarvitsevilla lapsilla tarkoitetaan köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa olevia alle 18-

vuotiaita henkilöitä. Suomessa lapsitakuuta toteutetaan osana kansallista lapsistrategiatyötä. Samaan 

periaatteeseen sisältyy lapsen oikeus kohtuuhintaiseen varhaiskasvatukseen ja laadukkaaseen 

hoitoon. Pilarin periaatteen 14 ”Vähimmäistoimeentulo” toimeenpanemiseksi komissio on antamassa 

aloitteen vuoden 2022 aikana. Myös sukupuolten tasa-arvo ja naisten ja miesten yhdenvertaisen 

kohtelun ja yhtäläisten mahdollisuuksien varmistaminen ja edistäminen ovat pilarin periaatteita.  

Sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosuunnitelmaan kuuluu lisäksi yleistavoite köyhyys- tai 

syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden määrän vähentämisestä Euroopassa vähintään 15 

miljoonalla vuoteen 2030 mennessä. Suomi on asettanut kansalliseksi tavoitteekseen vähentää 

köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden määrää 100 000 henkilöllä vuoteen 2030 

mennessä. Näistä 100 000 henkilöstä kolmasosan tulisi olla lapsia.  

Unionin vaikutusten huomioimiseksi myös eurooppalaisella talouspolitiikan ohjausjaksolla on 

merkitystä sosiaaliturvajärjestelmien kehittämisen kannalta. Eurooppalainen ohjausjakso on 

vuosittainen prosessi, jolla Euroopan unioni koordinoi ja valvoo jäsenmaiden ja Unionin 

talouspolitiikkaa. Ohjausjaksolla linjataan vuosittain EU:n talouden prioriteetit, seurataan 

jäsenvaltioiden uudistusten etenemistä ja tuodaan esille maiden talouden haasteita sekä arvioidaan 

makrotalouden epätasapainojen kehitystä. Eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa annetaan 

vuosittain maakohtaiset suositukset, jotka liittyvät kasvua, työllisyyttä ja julkisen talouden vakautta 

edistäviin tavoitteisiin. Suomelle annetut maakohtaiset sosiaalipolitiikkaa koskevat suositukset ovat 

liittyneet aiemmin sote-uudistukseen ja työttömyysturvaan. Vuoden 2022 suosituksissa mainitaan 

ensimmäistä kertaa sosiaaliturvauudistus ja suosituksissa suositetaan, että Suomi esittäisi 



ENSIMMÄINEN LUONNOS 29.8.2022 
Välimietinnön luku 1 (taustoittava) 

 12(13)  
   

    
 

sosiaaliturvauudistusta koskevat politiikkaehdotukset, joilla pyritään lisäämään 

sosiaalietuusjärjestelmän tehokkuutta, parantamaan työnteon kannustimia ja myös tukemaan julkisen 

talouden pitkän aikavälin kestävyyttä.  

1.3 Yhteenveto 

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on muotoutunut nykyisenkaltaiseksi erilaisten tavoitteiden, 

historiallisten kehityskulkujen ja valintojen seurauksena. Vuosikymmenten aikana suomalaisen 

sosiaaliturvan rakenne on myös kehittynyt samankaltaiseksi kuin muissa hyvinvointivaltioissa. 

Tuloksena on järjestelmä, jonka eri osat toteuttavat erilaisia tavoitteita ja tarkoituksia ja perustuvat 

tästä syystä keskenään osin ristiriitaisillekin periaatteille ja valinnoille. Kansainvälisesti tarkastellen 

suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä on myös huomattavan kattava. 

Sosiaaliturvan kokonaisuutta pidetään yleisesti melko monimutkaisena. Halu kohdentaa tukea sitä 

tarvitseville syyn ja tuen tarpeen mukaan on tuonut useita eri etuuksia, joita on mahdollisuus saada 

myös samanaikaisesti. Paljon palveluja ja etuuksia tarvitseville asiakkaille sosiaaliturva näyttäytyy 

usein monimutkaisimpana, kun taas yksittäisen etuuden tai palvelun kohdalla järjestelmä on 

hallittavampi. Toisaalta on arvioitu, että Suomelle tyypillinen perustuslakiin perustuva oikeus 

sosiaaliturvaan korostaa sosiaaliturvan monimutkaisuuteen liittyvän kokemuksen ongelmallisuutta 

Suomessa verrattuna muihin maihin. Kansainvälisesti tarkastellen Suomen sosiaaliturva ei myöskään 

näyttäydy erityisen monimutkaisena.19 

Järjestelmän monimutkaisuutta lisää osaltaan sosiaaliturvan toimeenpano, joka kuuluu eri 

organisaatioille, joilla on omat asiointipalvelunsa ja käytäntönsä. Sosiaaliturvan toimeenpanijoita tai 

niiden tiedonhallintaa ei tällä hetkellä ohjata organisaatiorajat ylittävin tavoittein. 

Palvelu- ja etuusjärjestelmiä on kehitetty pääosin toisistaan erillään lainsäädännön kokonais- ja 

osittaisuudistuksissa sekä toimeenpanon ja palvelutoiminnan kehittämistä koskevissa hankkeissa. 

Osin tästä johtuen palvelu- ja etuusjärjestelmien tarkoitus, tavoitteet ja toimintalogiikat ovat 

muotoutuneet erilaisiksi, ja palvelu- ja etuusjärjestelmät toimivat pääosin toisistaan erillisinä. 

Palvelulainsäädännössä oikeus palveluun perustuu kunnan, hyvinvointialueen, valtion tai muun 

toimijan lakisääteiseen velvollisuuteen järjestää palveluja yksilöllisen palvelutarpeen perusteella. 

Etuuslainsäädännössä etuuksien myöntämisedellytykset on yleensä tarkasti määritelty ja etuus on 

myönnettävä hakijalle, jos myöntämisedellytykset täyttyvät hakijan kohdalla. Myös palvelu- ja 

etuusjärjestelmien rahoitustavat ovat erilaisia. 

Suomen perustuslaki, Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet, Euroopan unionin oikeus 

sekä kahden- ja monenväliset sosiaaliturvasopimukset ovat vaikuttaneet sosiaaliturvajärjestelmän 

kehitykseen ja asettavat oikeudellisia reunaehtoja sosiaaliturvan uudistamiselle myös 

tulevaisuudessa. Huomionarvioista on, että perustuslaista sosiaaliturvan uudistamiselle seuraavia 

vaatimuksia ei ole mahdollista määritellä etukäteen kovinkaan yksityiskohtaisesti, vaan näiden 

                                                
19 Ks. Sosiaaliturvan monimutkaisuus: Sosiaaliturvakomitean ongelmaraportti. Sosiaaliturvakomitean julkaisuja 1:2022. 
Linkki julkaisuun. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8436-3
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vaatimusten sisältö täsmentyy erilaisten uusien sääntelyratkaisujen tullessa arvioitaviksi perustuslain 

valossa.  
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