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OSIO I: Hyvinvointivaltion keskeiset piirteet 
 

Alustus: ”Asumisperusteinen sosiaaliturva ja hyvinvointivaltio” / Apulaisoikeusasiamies Maija 
Sakslin 

 

• Pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli on rakentunut vahvasti universalismin periaatteelle: 
apua annetaan sitä tarvitsevalle, eikä ole merkitystä sillä, mitä henkilö on tehnyt 
historiassa.  
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• Sosiaaliturvajärjestelmä on rakentunut hiljalleen seurakuntien tarjoamasta 
köyhäinhoidosta kattavaksi universaalien ja ansiosidonnaisten etuuksien yhdistelmäksi. 

• Universaalissa järjestelmässä etuuksien taso on kuitenkin matalampi kuin 
ansioperusteisissa järjestelmissä. Pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa on ollut tavoitteena, 
että ihmiset eivät muutostilanteissa joutuisi viimesijaisen turvan varaan.  Eurooppalaisissa 
maissa työntekijän sosiaaliturva on vahva, ja ne jotka eivät ole työssä, ovat viimesijaisen 
turvan varassa. 

• Historia ja nykytilanne huomioiden, kuinka toimeentulo turvataan jatkossa kun ihmiset 
liikkuvat enemmän kuin ennen? Keskustelussa korostuu ristiriita universaalin järjestelmän 
ja taloudellisen kantokyvyn välillä.  

• Yleisesti on todettu liikkuvuuden olevan sekä yritysten että yksilöiden kannalta toivottavaa 

• Maastamuutto: riittääkö etuuksien taso, kun vain rahalliset etuudet saa mukaan ja palvelut 
tarjoaa tulomaa? Suomalaiset etuudet eivät välttämättä vastaa sitä tasoa, jolla toisessa 
maassa tulee toimeen. EU-maiden välillä etuuksien tasoissa on merkittäviä eroja. Kuinka 
kauan on perusteltua nauttia Suomen sosiaaliturvasta ulkomailla asuessaan? 

• Maahanmuutto: mikä on suhde viimesijaisen tuen (toimeentulotuki) ja sosiaalivakuutuksen 
etuuksien välillä. Kuinka paljon joudutaan siirtymään viimesijaiseen turvaan eli tavallaan 
laatikosta toiseen? 

• Etuuksien maksamisen kytköksestä verotukseen ei ole juuri keskusteltu Suomessa, vaikka 
esim. Norjassa ja Islannissa verorahoitteiset etuudet ja verovelvollisuus on kytketty yhteen. 

 

OSIO II: Mitä juridisia rajoitteita aihepiiriin liittyy ja mitä rajoitteet 
tarkoittavat käytännössä? 

 

Alustus: “Mitä juridisia rajoitteita asumisperusteiseen sosiaaliturvan lainsäädäntöön liityy?” / 
Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen 

 

• Ketkä ovat sosiaaliturvan piirissä lain näkökulmasta? Kysymys on perustuslain 
merkityksestä ja sovellettavuudesta sosiaaliturvaoikeuksien näkökulmasta. Perustuslaki 
antaa vain suurimittakaavaisen kuvan, mutta säännökset pakottavat harkitsemaan asioita 
eri näkökulmista. 

• Onko kaikki ihmisten erottelu tuomittavaa ja mikä on erottelua? Mitkä ovat perusteet 
esimerkiksi sille, että alle 25-vuotias ilman ammattiin johtavaa koulutusta ei ole oikeutettu 
työmarkkinatukeen? Entä jos ihmisen asemaan vaikuttaa asuinpaikka?   

• Perustuslaki ei takaa kaikille tiettyä sosiaaliturvan muotoa, mutta edellyttää, että kaikille 
taataan perus toimeentulo. Koskee siis jokaista, mutta voidaan asettaa tiettyjä ehtoja. 

• Vaikka jokainen on periaatteessa samalla viivalla, erotetaan sosiaaliturvan näkökulmasta 
oikeudelliselta asemaltaan turvapaikan saaneet, turvapaikanhakijat, paperittomat, EU-
kansalaiset, työperäiset maahanmuuttajat ja Suomen kansalaiset toisistaan. Osa on 
oikeutettu yksittäisiin etuuksiin, osa koko järjestelmään. 
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• Etenkin paperittomien asema on herättänyt keskustelua. Edellyttääkö perustuslaki laillista 
maassa oleskelua? Laillinen maassa oleskelu on alun perin ollut perustuslakia säädettäessä 
ajatuksena, mutta maahanmuuton kasvu ja perustuslakivaliokunnan käytäntö ovat 
muuttaneet tilannetta. Kaikille maassa oleville on turvattu kiireellinen sairaanhoito, mutta 
tämä on käytännössä edelleen ristiriitainen kysymys paperittomien osalta. Suoraan 
perustuslain nojalla oikeuden tulisi koskea myös heitä.  

• PeVL 55/2016 kotoutumistukea koskeva lausunto: asiantuntijat olivat esityksestä 
erimielisiä ja hallitus veti lopulta ehdotuksen pois eduskunnasta. Keskusteluissa on ollut 
esillä, että joissakin EU-maissa maahanmuuttajien sosiaaliturva on alhaisempi. Suomessa 
on oma perustuslaki ja muissa maissa erilainen säädöspohja, siksi ei voida tehdä vertailua 
muissa maissa tehtyihin maahanmuuttajien etuuksien rajoituksiin. 

• Kuka on Suomen oikeuspiirissä? Perustuslakivaliokunta on katsonut, ettei perustuslaki 
estä sinänsä asettamasta ehtoja toimeentuloa turvaavan etuuden saamiselle, kunhan 
nämä ehdot täyttävät perusoikeuksien yleiset rajoitusperiaatteet. 

• Perustuslain perusoikeuksien rajoitettavuustestillä voidaan testata oikeuksien rajoitusten 
oikeutusta. 

• On hyvä huomata, että Suomen perustuslaki takaa joissakin tilanteissa enemmän 
oikeuksia kuin EU-lainsäädäntö.   

 

OSIO III: Uusiutuva EU-lainsäädäntö ja Suomen asema sen rinnalla 
 

Alustus: ”EU-lainsäädäntö asumisperusteisen sosiaaliturvan kontekstissa” / Lainsäädäntöneuvos 
Sonya Walkila  

 

• Ydinkysymys on 3kk ja 5 vuoden maassa oleskelun välillä. Yli 5 vuoden oleskelu antaa 
statuksen, eli henkilö käytännössä rinnastetaan maan kansalaiseen. Mitä liikkumavaraa on 
3kk – 5 vuoden oleskelun välillä sosiaaliturvan osalta?   

• EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön painotukset ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä: 

o EU-kansalaisuuden vahvaa painoarvoa, yhdenvertaisuutta ja taloudellista 
solidaarisuutta korostettiin 90-luvun lopulta alkaen (98 – 07)  

o Kansallista harkintavaltaa edellytysten täyttymisen arvioinnissa jo todellista 
yhteyttä asuinmaahan painotettiin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen 
loppupuolella (08 – 13) 

o Tällä vuosikymmenellä EU-tuomioistuin on ottanut tiukan linjan sosiaaliturismiin. 
Viimeaikaisena oikeuskäytäntönä on ollut pyrkimys estää taloudellisesti ei-aktiivisia 
turvautumaan etuuksiin. 

• Sosiaalipolitiikkaa tehdään reaalimaailmassa, ja tässä taustalla on ollut esimerkiksi EU:n 
laajentuminen itään. 

• Kaikki EU-kansalaiset eivät liikkuvuusdirektiivin 2008/38/EY mukaan ole yhdenvertaisia 
vaan yhdenvertaisuutta sovelletaan niihin, jotka täyttävät direktiivin ehdot. 
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Liikkuvuusdirektiivin lähtökohtana on, ettei maahan tulija saisi rasittaa tulomaan 
sosiaaliturvajärjestelmää “kohtuuttomasti”. 

• EU-oikeuden ensisijaisuus leikkaa läpi järjestelmän. Kun tilanteeseen soveltuu kansallinen, 
EU-  ja kansainvälinen normisto, joudutaan pohtimaan mikä taso on se, jota tosiasiassa 
sovelletaan. EU:ssa voidaan soveltaa kansallisia periaatteita niin kauan kuin ne eivät ole 
ristiriidassa EU-oikeuden kanssa.  

• Suomen takuueläke ja vähimmäispäivärahaetuudet ovat keskeisessä asemassa suhteessa 
EU-sääntöihin ei-aktiivienhenkilöiden osalta. Lisäksi kysymys toimeentulotuesta on auki: 
tuleeko siihen oikeus heti maahan tultua? 

• Työryhmän pitää miettiä myös, mitkä ovat taloudelliset raamit, jotka ylläpitävät 
järjestelmää. Lisäksi pitää miettiä hallinnollista raskautta tai keveyttä. 

• Ollaanko sellaisessa uudessa ajassa, jossa aiemmat arvot eivät enää päde: ottaako esim. 
joku toinen valtio hoitaakseen Suomesta lähtevän henkilön sosiaaliturvan? 
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