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Suomen valtiosääntöön lisättiin useita sosiaalisia perusoikeuksia vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa. 

Tutkielmassa pyritään selvittämään, miten yhtä näistä, perustuslain 19.3 §:n terveyspalveluiden turvaamisvel-

voitetta, tulkitaan lainsäätämisvaiheessa. 2010-luvun sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistusten edus-

kuntakäsittelyssä säännös on noussut keskiöön. Syntynyttä tulkintakäytäntöä ei ole aiemmin tutkittu.  

Kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa on turvattu terveyteen liittyviä oikeuksia. Perustuslain 19.3 §:n ter-

veyspalveluiden turvaamisvelvoitteen juuret ovat vahvemmin suomalaisessa hyvinvointivaltiossa kuin ihmisoi-

keuksissa. Vaikkei Suomen voitaisi todeta loukanneen sopimusvelvoitteitaan, sopimusten tulkintakäytännöstä 

voidaan silti hakea yleisiä periaatteita siitä, miten terveydenhuolto tulee järjestää. 

Perustuslain 19.3 §:n sisältämä turvaamisvelvoite ei tehokkaasti velvoita lainsäädäntövallan käyttäjää anta-

maan perusoikeutta toteuttavaa lainsäädäntöä, mutta vaikuttaa tällaisen lainsäädännön sisältöön. Perusoi-

keus edellyttää terveydenhuollon lainsäädäntöä, mutta tuo lainsäädäntö ei tule sillä tavoin perusoikeuden 

osaksi, että perusoikeus estäisi sen muuttamisen.  

Turvaamisvelvoitteen, toimeksiantovaikutuksen ja sääntelyvarauksen kehittely on jäänyt suomalaisessa val-

tiosääntöoikeudellisessa tutkimuksessa vähäiseksi. Sosiaalisten perusoikeuksien rajoittamista on käsitelty kir-

jallisuudessa heikennyskieltovaikutuksen kautta, mutta perustuslakivaliokunnan heikennyksiä koskeva käy-

täntö on hajanaista. Heikennyskieltodoktriini ei näyttäisi kovin hyvin soveltuvan terveyspalveluiden turvaamis-

velvoitetta toteuttavan lainsäädännön arviointiin.  

Terveyspalveluiden erityispiirre on lääketieteellisen asiantuntemuksen itsenäisyys, jonka vuoksi hoitopäätök-

siä ei pidetä hallintopäätöksinä, vaikka kyse on perusoikeuksien toteuttamisesta. Tämä rajoittaa lainsäätäjän 

liikkumavaraa: terveydenhuollon lainsäädäntö ei saa estää yksilöllistä lääketieteellistä arviota ja päätöstä po-

tilaan hoidosta. 

Ihmisoikeussopimusten valvontakäytännössä huomiota on kiinnitetty terveydenhuoltopalveluiden saatavuu-

teen ja laatuun. Perustuslakivaliokunnan perustuslain 19.3 §:ää koskevassa käytännössä palveluiden laatu on 

jäänyt vähälle huomiolle. Sen sijaan valiokunta on asettanut palveluiden alueellisesti ja taloudellisesti yhden-

vertaista saatavuutta koskevia vaatimuksia. Alueellinen yhdenvertaisuus on toiminut periaatteena, jota on pun-

nittu vasten alueellisia eroja korostavia näkökohtia, erityisesti kunnallista itsehallintoa. Taloudellisen 



 
 

yhdenvertaisuuden minimivaatimuksena on ollut, etteivät palvelusta käyttäjälle aiheutuvat kustannukset saa 

siirtää palveluja niitä tarvitsevien ulottumattomiin. Tämän ohella taloudellinen yhdenvertaisuus on toiminut pe-

riaatteena, jonka mukaan maksukyvyn vaikutus palveluiden saatavuuteen ja laatuun tulisi minimoida. Perus-

tuslakivaliokunta ei ole edellyttänyt terveyspalveluiden ulottamista yhdenvertaisesti kaikkiin maassa oleskele-

viin, vaan muun kuin perustuslain 19.1 §:ää toteuttavan kiireellisen hoidon edellytykseksi on voitu asettaa 

laillinen ja vakituinen maassa asuminen tai työskentely.  

Perustuslain 19.3 §:stä on johdettavissa vaatimuksia terveydenhuoltojärjestelmän rakenteelle. Rakenteeseen 

ei saa sisältyä merkittäviä riskejä, jotka vaarantaisivat perusoikeuden toteutumisen. Perustuslakivaliokunta on 

viime aikoina tiukentanut suhtautumistaan terveyspalveluiden yksityistämiseen ja voidaan puoltaa tulkintaa, 

jonka mukaan julkisten toimijoiden tulisi tuottaa suurin osa terveydenhuollon palveluista. Perustuslakivaliokun-

nan terveyspalveluiden turvaamisvelvoitetta koskeva käytäntö ilmentää oikeuden hyvinvointivaltiollista para-

digmaa ja irtaantumista valtiosääntöisestä managerialismista.  
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1. Johdanto 

1.1 Tutkimuksen aihe ja tutkimuskysymys 

Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa Suomen valtiosääntöön lisättiin joukko taloudelli-

sia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä perusoikeuksia. Yksi näistä oli nykyisin perustuslain 

19.3 §:ään sisältyvä julkisen vallan velvollisuus turvata, sen mukaan kuin lailla tarkemmin 

säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Säännös sai alkuvaiheessa melko 

vähän huomiota osakseen oikeustieteessä ja perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä 

siitä huolimatta, että sosiaali- ja terveydenhuolto oli jatkuvien kehityshankkeiden kohteena 

ja yksityinen palvelutuotanto kasvoi vauhdilla. Vasta kun Juha Sipilän hallitus toi eduskun-

taan yksityiseen palvelutuotantoon pohjaavan ehdotuksensa sosiaali- ja terveydenhuollon 

kokonaisuudistukseksi vuonna 2017, perustuslakivaliokunta joutui täsmentämään, mitä ra-

joja ja mitä vaatimuksia PL 19.3 §:n turvaamisvelvollisuus asettaa sitä toteuttavalle lainsää-

dännölle.  

Tässä tutkielmassa pyritään selvittämään, miten PL 19.3 §:n terveyspalveluiden turvaamis-

velvoitetta tulkitaan lainsäätämisvaiheessa: mitä vaatimuksia PL 19.3 §:stä on johdettavissa 

terveydenhuoltoa koskevalle lainsäädännölle (positiivinen velvollisuus) ja miten säännös 

vastaavasti asettaa rajoituksia tälle lainsäädännölle (negatiivinen velvollisuus). Kotimaista 

lainsäädäntökäytäntöä pyritään suhteuttamaan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vas-

taavia oikeuksia koskevaan valvontakäytäntöön. Analyysi ei tähtää ainoastaan PL 19.3 §:n 

sisällön selvittämiseen vaan tarkoitus on avata myös yleisemmin näkökulmia sosiaalisiin 

oikeuksiin, perustuslakivaliokunnan toimintaan ja perustuslainmukaisuuden kontrolliin Suo-

messa.  

1.2 Rajaukset 

PL 19.3 §:n kattama toiminta on laajaa, ja lainkohtaan sisältyviin erityyppisiin velvoitteisiin 

(palveluiden turvaaminen, terveyden edistäminen, lapsen kasvun tukeminen) liittyy myös 

erilaisia kysymyksiä. Tutkielmassa keskitytään PL 19.3 §:ään terveyspalveluiden turvaamis-

velvoitteen osalta. Tutkielman aiheena on PL 19.3 §:n vaikutus lainsäädäntövallan käyttä-

jään, koska säännös sisältää nimenomaan lainsäädäntövallan käyttöön kohdistuvan toimek-

siannon. Tästä syystä jälkikätinen oikeus- ja valvontakäytäntö jää tarkastelun ulkopuolelle. 

Painopiste on PL 19.3 §:n toimeksiantovaikutuksessa, koska palveluiden turvaamisvelvoit-

teen kannalta nimenomaan toimeksiantovaikutus on keskeinen. Heikennyskieltovaikutus 
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periaatteellisesta merkittävyydestään huolimatta ei ole saanut yhtä keskeistä roolia PL 

19.3 §:n soveltamisessa. Myös oikeuden käyttöä muiden perusoikeuksien rajoitusperusteena 

eli ns. kompetenssivaikutusta sivutaan, sillä koronapandemian torjuntatoimia perusteltiin PL 

19.3 §:n turvaamisvelvoitteella. Säädöstaso- ja enimmäkseen myös täsmällisyyskysymykset 

on rajattu tutkielman ulkopuolelle, koska niiden arviointi on käytännössä tapauskohtaista ja 

riippuu kunkin lakiehdotuksen asiallisesta sisällöstä. Työn rajoitetun laajuuden vuoksi tur-

vaamisvelvoitteen vaikutuksia PL 121 §:ssä tarkoitettuihin itsehallinnon muotoihin käsitel-

lään vain alueellisen itsehallinnon ja alueellisen yhdenvertaisuuden välisen jännitteen kan-

nalta.  

EU-oikeus jää pääosin tarkastelun ulkopuolelle, koska sen merkitys tutkimuskysymyksen 

kannalta on vähäinen. EU:n perusoikeuskirja sisältää säännöksen oikeudesta terveyspalve-

luihin. Sen 35 artiklan mukaan: ”Jokaisella on oikeus saada ehkäisevää terveydenhoitoa ja 

lääkinnällistä hoitoa kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen mukaisin edelly-

tyksin. Ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu varmistetaan kaikkien unionin poliitikko-

jen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa.” Perusoikeuskirjalla ei kuitenkaan luoda 

unionille uutta toimivaltaa (perusoikeuskirjan 51.2 artikla) ja se koskee vain unionin toimie-

limiä, elimiä ja laitoksia toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sekä jäsenvaltioita ainoastaan 

silloin, kun viimeksi mainitut soveltavat unionin oikeutta (perusoikeuskirjan 51.1 artikla). 

EU:n toimivalta terveydenhuollon alalla on suppea ja perustuu käytännössä vapaan liikku-

vuuden edistämiseen. Merkittävimmät terveydenhuoltoa koskevat EU-säädökset ovat sosi-

aaliturva-asetus (EY 883/2004) ja potilasdirektiivi (2011/24/EU), joissa säädetään henkilön 

terveydenhuollosta vastuussa olevasta jäsenvaltiosta ja henkilön oikeudesta käyttää muiden 

jäsenvaltioiden terveyspalveluja. Sosiaaliturva-asetuksen perustana on henkilöiden vapaa 

liikkuvuus, potilasdirektiivin taas palveluiden vapaa liikkuvuus. Sääntelyllä on merkitystä 

PL 19.3 §:n henkilöllisen soveltamisalan kannalta.  

1.3 Metodi ja aineisto 

Tutkimusmetodi on lainopillinen. Aineisto koostuu oikeuskirjallisuudesta, perustuslakiva-

liokunnan lausunnoista ja mietinnöistä, hallituksen esityksistä, perusoikeusuudistuksen val-

misteluasiakirjoista, ihmisoikeussopimusten valvontaelinten kannanotoista sekä perustusla-

kivaliokunnalle annetuista asiantuntijalausunnoista. Perustuslakivaliokunnan käytäntöä on 

seurattu toukokuun 2021 alkuun saakka.  
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1.4 Rakenne 

Perusoikeuden säätämisen taustalla olevia tekijöitä tarkastellaan jaksossa 2. Jo ennen perus-

oikeusuudistusta useissa ihmisoikeussopimuksissa oli turvattu oikeus terveyteen. Nämä 

säännökset olivat luonnollisesti mallina, kun PL 19.3 §:ää muotoiltiin. Ihmisoikeussopimuk-

set ovat sinänsä Suomessa sovellettavaa oikeutta, mutta Suomen ei ole sopimusten valvon-

takäytännössä todettu loukanneen oikeutta terveyteen. Tämän vuoksi sopimuksilla ja niiden 

tulkintakäytännöllä on merkitystä ennen kaikkea PL 19.3 §:n tulkinnan ja systematisoinnin 

apuna. Ihmisoikeussopimusten lisäksi on tarpeen avata sitä suomalaisen terveydenhuoltojär-

jestelmän kehitysvaihetta, jossa perusoikeusuudistus tehtiin, sillä myöhempi tulkintakäy-

täntö on ollut enemmän tai vähemmän tuon järjestelmän kommentointia. Taustoitus päättyy 

osioon, jossa käsitellään terveyspalveluita koskevan perusoikeuden kehitysvaiheita perusoi-

keuskomiteassa ja vuoden 1992 perusoikeustyöryhmässä.  

Tämän jälkeen jaksossa 3 käsitellään PL 19.3 §:n lainsäädäntövallan käyttäjän turvaamis-

velvoitteen kannalta merkityksellisiä perusoikeuksien yleisiä oppeja esitöiden ja oikeuskir-

jallisuuden perusteella ja verrataan näitä perustuslakivaliokunnan PL 19.3 §:ää koskevaan 

käytäntöön. Tässä tarkoituksessa selvitetään ensin säännöksen sisältöä, soveltamisalaa ja 

paikkaa perusoikeusjärjestelmässä. Sen jälkeen tarkastellaan TSS-oikeuksien oikeusvaiku-

tuksia ja julkiseen valtaan kohdistuvan turvaamisvelvoitteen sisältöä ja luonnetta. Lopuksi 

käsitellään kysymystä TSS-oikeuksien heikentämisen kiellosta ja vaikutuksesta budjettiin. 

Varsinaisessa analyysiosuudessa, jaksoissa 4 ja 5, käydään läpi perustuslakivaliokunnan PL 

19.3 §:n terveyspalveluiden turvaamisvelvollisuutta koskevaa käytäntöä vuosilta 1995–

2021. Suurimman huomion saavat Sipilän hallituksen sote-uudistuksen johdosta annetut pe-

rustuslakivaliokunnan kannanotot, mutta myös aiemmasta ja myöhemmästä, koronapande-

mian aikaisesta käytännöstä, on löydettävissä merkityksellisiä kannanottoja säännöksen tul-

kinnasta. Käytäntöä analysoidaan neljän perusoikeuden keskeisen ulottuvuuden kautta: pal-

veluiden riittävyys ja laatu, palveluiden saatavuus, terveydenhuoltojärjestelmän rakenne ja 

ero PL 19.1 §:n mukaiseen vähimmäistasoon.  

Jaksossa 6 arvioidaan vielä sitä, mitä analysoitu perustuslakivaliokunnan käytäntö kertoo 

valiokunnan roolista lakien perustuslainmukaisuuden valvontajärjestelmässä. Pohjana käy-

tetään Juha Lavapuron väitöskirjassaan esittämää perustuslakivaliokunnan toiminnan kri-

tiikkiä. Lopussa on lyhyt yhteenveto tutkimuksen johtopäätöksistä. 
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2. PL 19.3 §:n taustaa 

2.1 Terveys ihmisoikeutena 

2.1.1 Yleistä  

Useat ihmisoikeussopimukset asettavat sopimusvaltioille ihmisten terveyteen liittyviä vel-

vollisuuksia. Soveltamisalaltaan laajimpina ja siten merkityksellisimpinä tämän tutkielman 

kannalta voidaan pitää TSS-sopimuksen1 12 artiklaa ja uudistetun Euroopan sosiaalisen pe-

ruskirjan2 11 (ja osin 13) artiklaa, mutta näiden lisäksi lasten oikeuksien sopimus (SopS 59–

60/1991, erityisesti 24 artikla), naisten oikeuksien sopimus (SopS 67–68/1986, erityisesti 12 

artikla), Euroopan neuvoston biolääketiedesopimus (SopS 23–24/2010) ja EU:n perusoi-

keuskirja sisältävät terveyttä koskevia määräyksiä. Varsinaisten TSS-oikeuksia turvaavien 

sopimusten lisäksi puhtaasti KP-oikeuksia turvaavilla sopimuksilla, etenkin niiden oikeutta 

elämään sekä syrjinnän ja kidutuksen kieltojen on tulkintakäytännössä nähty asettavan val-

tioille ihmisten terveyteen liittyviä velvollisuuksia.3 Terveydenhuoltoon liittyy luonnolli-

sesti monia ihmisoikeusherkkiä kysymyksiä, joilla on liityntää esimerkiksi yksityisyyden 

suojaan, ihmisarvoon ja itsemääräämisoikeuteen. Näitä on käsitelty kattavasti lääkintä- ja 

bio-oikeudellisessa (tai terveysoikeudellisessa) kirjallisuudessa, eikä niihin mennä tässä tar-

kemmin. Joka tapauksessa terveyteen liittyvien ihmisoikeuksien moninaisuus kuvastaa hy-

vin ihmisoikeuksien jakamattomuutta.  

Tämän tutkielman aiheena on julkisen vallan velvollisuus turvata väestölle terveyspalvelut, 

minkä vuoksi on tarkoituksenmukaista keskittyä tässä niihin ihmisoikeussopimusten määrä-

yksiin, jotka koskevat nimenomaan tätä velvollisuutta. Se ei luonnollisestikaan sulje pois 

sitä, että muillakin määräyksillä voisi olla ja onkin merkitystä tuon velvollisuuden kannalta. 

Koska tutkielmassa keskitytään kansallisessa perustuslaissa asetettuun velvollisuuteen ja sen 

kansalliseen tulkintaan, on tämän jakson tarkoituksena lähinnä taustoittaa kotimaisen dokt-

riinin käsittelyä. Kuten jäljempänä havaitaan, ihmisoikeussopimukset eivät aseta kuin yleis-

luontoisia vaatimuksia kansallisille terveydenhuoltojärjestelmille. Seuraavassa tarkastellaan 

kahta keskeistä sopimusta, TSS-sopimusta ja uudistettua Euroopan sosiaalista peruskirjaa.  

 
1 Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 16.12.1996, voi-

maan Suomessa 3.1.1976 (SopS 6/1976).  
2 Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja 3.5.1996, voimaan Suomessa 1.8.2002 (SopS 78–80/2002). 
3 Esim. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen osalta ks. Mikkola 2011, s. 35–36; tarkemmin Pellonpää ym. 

2018, s. 377–382, 416–418, 448–450. Ks. myös Nieminen 2015, s. 89–176. 
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2.1.2 TSS-sopimuksen 12 artikla 

TSS-sopimuksen 12 artiklan 1 kohta velvoittaa sopimusvaltiot tunnustamaan jokaiselle oi-

keuden nauttia korkeimmasta saavutettavissa olevasta ruumiin- ja mielenterveydestä 

(highest attainable standard of physical and mental health).4  

Vaikka TSS-sopimus asettaa sopimusvaltioille oikeudellisia velvoitteita, ovat nuo velvoit-

teet luonteeltaan tavoitteellisia. Sopimuksen 2.1 artiklan mukaan: “Each State Party to the 

present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance 

and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available re-

sources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized 

in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of leg-

islative measures.” Progressiivisuus- ja maksimaalisuuslausekkeista johdettua heikennys-

kieltoa käsitellään jäljempänä jaksossa 3.4. 

12 artiklan 2 kohta sisältää esimerkkejä toimenpiteistä, joilla 12 artiklan turvaaman oikeuden 

toteutumiseen on pyrittävä:  

2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the 

full realization of this right shall include those necessary for:  

(a) The provision for the reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality and for 

the healthy development of the child;  

(b) The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene;  

(c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and 

other diseases;  

(d) The creation of conditions which would assure to all medical service and medical 

attention in the event of sickness.  

Lista ei ole tyhjentävä.5 Sopimuksen noudattamista valvova TSS-komitea on täsmentänyt 

artiklan tulkintaa vuonna 2000 antamassaan yleiskommentissa.6 Komitea korostaa terveyden 

riippuvan monista tekijöistä, joista vain osaan valtio voi vaikuttaa. Sopimus ei siten turvaa 

kenellekään oikeutta olla terve ja valtion velvollisuudet rajautuvat sellaisten olosuhteiden 

 
4 Muotoilu juontaa juurensa vuoden 1946 WHO:n perussäännön johdannon muotoiluun oikeudesta terveyteen: 

“The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human 

being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition.” 
5 CESCR General Comment No. 14, kohta 7. 
6 CESCR General Comment No. 14, 11.8.2000 (E/C.12/2000/4). 
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luomiseen, jossa jokainen voi nauttia korkeimmasta hänelle mahdollisesta terveydestä.7 Ko-

mitea korostaa, etteivät valtion toimenpiteet terveyden edistämiseksi tarkoita vain sairauden 

hoitoa vaan myös ennaltaehkäisyä ja terveellisten elinolojen turvaaminen ja kansalaisten 

osallistuminen terveyttä koskevaan päätöksentekoon muodostavat osan valtion velvollisuuk-

sista.8 Komitean määrittelemässä oikeuden minimitasossa (core obligations), joista poikkea-

minen ei ole sallittua missään olosuhteissa, korostuvatkin perustarpeiden (ruoka, vesi, suoja, 

hygienia, välttämättömät lääkkeet) tyydyttäminen ja syrjimättömyys.9 

Terveyspalvelujen osalta merkittävin on yleiskommentin kohta 12, jossa määritellään oikeu-

den terveyteen keskeiset elementit, jotka ovat yleisluontoisuudessaan sovellettavissa mu-

kauttaen kaikkiin valtioihin terveydenhuollon tasosta riippumatta. Seuraavassa annetut peri-

aatteiden selitykset on kirjoitettu terveyspalveluja silmällä pitäen, mutta periaatteet soveltu-

vat kaikkeen terveyden edistämiseen:  

Saatavuus (availability): terveydenhuollon palveluja, toimipisteitä, välineitä, henki-

löstöä ja lääkkeitä on oltava riittävästi saatavilla.  

Saavutettavuus (accessibility): palvelujen ja niitä koskevan tiedon on oltava kaikille 

saatavilla ilman syrjintää, riippumatta asuinpaikasta tai tuloista 

Hyväksyttävyys (acceptability): palvelujen on oltava eettisesti ja kulttuurisesti hyväk-

syttäviä. 

Laatu (quality): palvelujen on oltava lääketieteellisesti asianmukaisia ja laadukkaita, 

mikä pitää sisällään mm. osaavan henkilöstön sekä asianmukaiset lääkkeet ja välineis-

tön. 

TSS-sopimuksen turvaamien oikeuksien valtioille synnyttäviä velvollisuuksia on kuvattu 

respect, protect, fulfil -jaottelulla. Valtion on pidättäydyttävä itse loukkaamasta henkilön oi-

keutta (respect), suojattava henkilön oikeutta yksityisten tahojen loukkauksilta (protect) ja 

pyrittävä aktiivisin toimin toteuttamaan oikeutta (fulfil). Yksittäisestä oikeudesta on siten 

johdettavissa sekä positiivisia että negatiivisia velvollisuuksia valtiolle.10 12 artiklan ter-

veyspalveluiden osalta valtion on mm. pidättäydyttävä estämästä henkilöitä käyttämästä ter-

veydenhuollon palveluja, suojattava henkilöitä syrjinnältä, väärinkäytöksiltä ja 

 
7 Ibid. kohta 8–9 
8 Ibid. kohta 11 
9 Ibid. kohta 43 
10 Fredman 2008, s. 69–70. 
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epäasianmukaiselta hoidolta yksityisessä terveydenhuollossa sekä luotava kohtuuhintainen 

sairausvakuutus, joka tekee mahdolliseksi hoitoon pääsyn kaikille.11  

Suomi sai toiseksi viimeisimmällä raportointikierroksella 12 artiklaan liittyen suositukset 

nuorten päihteidenkäytöstä, vammaisten naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymistervey-

destä sekä paperittomien terveyspalveluista.12 Suomi siirtyi vuonna 2018 yksinkertaistettuun 

raportointimenettelyyn, jossa raportti sisältää vastaukset komitean listaamiin asioihin (list of 

issues prior to reporting). Viimeisimmällä raportointikierroksella käsiteltyjä asioista olivat 

mm. sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä mielenterveyspalvelut. TSS-komitea kiin-

nitti huomiota puutteisiin perusterveydenhuollon palveluiden saatavuudessa kaikkialla 

maassa. Komitea suositteli huomion kiinnittämistä uudistuksessa alueellisten olosuhteiden 

lisäksi eräiden ryhmien, kuten työttömien, vanhusten ja paperittomien, kohtaamiin esteisiin 

palvelujen käytössä. Komitea piti tärkeänä uudistuksen vaikutusten seurantaa. Mielenter-

veyspalveluiden osalta komitea piti huolestuttavana mielenterveyden hoitovajetta ja suosit-

teli palveluiden saatavuuden parantamista ja kohdennettuja toimenpiteitä.13  

2.1.3 Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja 

Tässä tarkastellaan sosiaalisen peruskirjan 11 artiklaa ja 13 artiklaa siltä osin kuin ne koske-

vat oikeutta terveydenhuollon palveluihin.14 Näiden artiklojen lisäksi terveydenhuollon jär-

jestämistä koskettavat muun muassa 3 artiklan säännökset työterveyshuollosta ja 23 artiklan 

säännökset ikääntyneiden terveyspalveluista.15 Muutenkin on huomattava, että Euroopan 

neuvoston toimielimet tulkitsevat neuvoston sopimuksia kokonaisuutena. Sosiaalisten oi-

keuksien komitea on esimerkiksi todennut 11 artiklan täydentävän Euroopan ihmisoikeus-

sopimuksen 2 ja 3 artikloja (oikeus elämään ja kidutuksen kielto). Komitea katsoo tervey-

denhuollon olevan ihmisarvon kunnioittamisen edellytys.16  

Euroopan sosiaalinen peruskirja on rakennettu siten, että sen I osa sisältää oikeudet, joiden 

toteutumiseen sopimusvaltioiden on pyrittävä kaikin sopivin kansallisin ja kansainvälisin 

keinoin.17 II osa taas sisältää toimenpiteet, joihin sopimusvaltiot sitoutuvat. Sopimus on ns. 

 
11 General Comment No. 14, kohdat 34–37. 
12 Concluding observations on the sixth periodic report of Finland, kohdat 25–27. 
13 Concluding observations on the seventh periodic report of Finland, kohdat 41–45. 
14 Vuoden 1961 peruskirjan ja uudistetun peruskirjan 11 ja 13 artiklat ovat käytännössä identtisiä, ainoa muutos 

on tapaturmien ehkäisyn lisääminen 11(3) artiklaan.  
15 Muista terveyteen liittyvistä artikloista ks. Mikkola 2011, s. 43–45. 
16 Digest 2018, s. 128. 
17 I osa on sopimuksen III osan A artiklan 1 kohdan mukaan tavoitteiden julistus, ”declaration of aims”. 
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à la carte -sopimus eli siihen liittyvän valtion on valittava II osasta tietty minimimäärä koh-

tia, joihin se sitoutuu (III osa A artikla b ja c kohta).18  

I osan 11 kohdan mukaan ”everyone has the right to benefit from any measures enabling him 

to enjoy the highest possible standard of health attainable.”19 I osassa asetetaan tavoitteeksi 

sellaisten olosuhteiden luominen, joissa tämä oikeus toteutuu tehokkaasti.  

II osan 11 artikla sisältää seuraavia tarkempia velvoitteita:  

Article 11 – The right to protection of health 

With a view to ensuring the effective exercise of the right to protection of health, the 

Parties undertake, either directly or in cooperation with public or private organisations, 

to take appropriate measures designed inter alia: 

1) to remove as far as possible the causes of ill-health;  

2) to provide advisory and educational facilities for the promotion of health and the 

encouragement of individual responsibility in matters of health;  

3) to prevent as far as possible epidemic, endemic and other diseases, as well as ac-

cidents. 

Lista ei ole tyhjentävä.20 Kuten TSS-sopimuksen 12 artikla, myös sosiaalisen peruskirjan 11 

artikla koskee terveyttä laajasti sisältäen sairauksien hoidon ja ehkäisyn, terveysvalistuksen 

ja -kasvatuksen ja elinolosuhteiden terveellisyyden. Euroopan sosiaalisten oikeuksien komi-

tea ei ole muotoillut sosiaalisen peruskirjan turvaamille oikeuksille vastaavanlaisia abstrak-

teja tulkintaperiaatteita kuin TSS-komitea. Euroopan neuvoston jäsenmaiden kehitystasoon 

nähden komitea on edellyttänyt jäsenmailta korkeampaa oikeuksien turvaamisen vähim-

mäistasoa kuin TSS-komitea.  

Komitea on käsitellyt terveydenhuollon laatua ja saatavuutta peruskirjan 11 artiklan 1 koh-

dan alla. Sopimusvaltioiden raportteja käsitellessään komitea pitää valtion terveydenhuollon 

tason indikaattoreina elinajanodotetta, kuolinsyitä, terveydenhuollon henkilöstön ja sairaa-

lapaikkojen määrää sekä erityisesti äitiys- ja lapsikuolleisuutta. Tasoa verrataan eurooppa-

laiseen keskiarvoon ja äitiys- ja lapsikuolleisuuden osalta tulisi kaikin keinoin pyrkiä 

 
18 Suomi on ratifioinut kaikki muut uudistetun peruskirjan artiklat paitsi artiklat 3(2), 3(3), 4(1), 4(4), 7(6), 

7(9), 8(1), 8(3), 8(5) ja 19(10).  
19 Muotoilu on hyvin samanlainen kuin TSS-sopimuksessa.  
20 Digest 2018, s. 128. 
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kuolleisuuden poistamiseen. Terveydenhuollon kustannukset tulisi kattaa suurimmaksi 

osaksi kollektiivisesti eli verovaroin tai vakuutusmaksuin potilaalta perittävän maksun si-

jasta. Heikoimmassa asemassa oleville terveydenhuollosta aiheutuvaa taloudellista rasitetta 

pitää pyrkiä pienentämään. Hoitoon on päästävä ilman tarpeetonta viivytystä ja hoitoon pää-

syn kriteerien on oltava läpinäkyvät ja riski potilaan tilan heikkenemisestä on huomioitava. 

Henkilöstöä ja välineistöä on oltava riittävästi ja sairaalaolosuhteiden on oltava asianmukai-

set. Naisten erityiset terveydelliset tarpeet on huomioitava terveydenhuollossa ja potilaan 

suostumusta on pääsääntöisesti vaadittava ennen hoitotoimenpiteisiin ryhtymistä.21  

Terveydenhuollon uudistusten osalta komitea pitää ohjenuorana Euroopan neuvoston par-

lamentaarisen yleiskokouksen suositusta 1626 (2003)22, jonka mukaan “the main criterion 

for judging the success of health system reforms should be effective access to health care for 

all without discrimination, which is a basic human right” (kohta 10.5). Kuten monissa muis-

sakin ihmisoikeuselinten ja WHO:n kannanotoissa, myös tässä suosituksessa painotetaan 

perusterveydenhuollon (kansanterveystyön) merkitystä (kohta 10.7).  

Terveydenhuollon tulisi olla kaikkien saatavilla. Kuitenkin peruskirjan 11 artikla, kuten 

useimmat sosiaalisen peruskirjan säännökset, soveltuu sopimuksen liitteen mukaan ulko-

maalaisiin ainoastaan, jos he ovat muiden sopimuspuolten kansalaisia ja asuvat tai työsken-

televät laillisesti kyseessä olevan sopimuspuolen alueella. Toisaalta komitea on poikkeuk-

sellisesti soveltanut 11 artiklaa myös laittomasti maassa oleskeleviin alaikäisiin sillä perus-

teella, että näiden jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle uhkaisi loukata heidän ihmisarvo-

aan ja oikeuttaan elämään.23 

Sen sijaan sosiaaliavustusta ja lääkinnällistä apua koskevan 13 artiklan 1 kohta velvoittaa 

takaamaan terveydentilan mukaisen hoidon jokaiselle, joka ei sitä muuten kykene hankki-

maan. Kiireelliseen lääkinnälliseen apuun ovat oikeutettuja myös tilapäisesti tai laittomasti 

maassa oleskelevat.24  

Suomi on ratifioinut 11 ja 13 artiklat kokonaisuudessaan. Sekä vuoden 1961 peruskirjan että 

uudistetun peruskirjan hyväksymisessä pyrittiin siihen, että sopimuksesta hyväksytään 

kaikki ne oikeudet, jotka Suomessa jo toteutuvat sopimuksen edellyttämällä tavalla.25 Suomi 

 
21 Digest 2018, s. 129–131. 
22 PACE Recommendation 1626 (2003). 
23 DCI v. Belgia 23.10.2012, kohdat 28–37, 99–102. Ks. myös FIDH v. Ranska 8.9.2004. 
24 Digest 130, 149, 151–152, 241. 
25 HE 266/1990 vp, s. 3–4; HE 229/2001 vp, s. 8. 
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ei ole tähän mennessä saanut raportointimenettelyssä tai järjestökantelun johdosta yhtään 

huomautusta koskien 11 artiklaa tai 13 artiklan oikeutta lääkinnälliseen apuun. 

2.1.4 Sopimusvelvoitteiden luonne 

TSS-sopimuksen ja Euroopan sosiaalisen peruskirjan valvontamekanismit tuottavat jatku-

vasti kannanottoja sopimusten sisältämien oikeuksien tulkinnasta. Tämän lisäksi on käytet-

tävissä TSS-komitean yleiskommentit, jotka nimenomaan pyrkivät selventämään sopimuk-

sen tulkintaa. Valvontaelimet saavat eteensä hyvin erilaisia terveydenhuoltojärjestelmiä ja 

terveydenhuollon ongelmia, minkä vuoksi tulkintakäytäntö on paikoitellen yksityiskoh-

taista. Sopimusvelvoitteiden täsmällisyyttä vähentää kuitenkin kaksi seikkaa: ensinnäkin so-

pimukset asettavat valtioille vain tavoitteen ja velvoitteen pyrkiä oikeuden toteuttamiseen, 

toisekseen valtioilla on aina vapaus valita keinot, joilla tavoitteiden toteuttamiseen pyritään. 

Valtioiden kansanterveyden ja terveydenhuoltojärjestelmän erot johtavat siihen, että valvon-

takäytännön normatiivinen sisältö jää väistämättä yleisluontoiseksi. Näin ollen, sikäli kuin 

Suomen ei ole voitu todeta loukanneen TSS-sopimuksen tai Euroopan sosiaalisen peruskir-

jan velvoitteitaan, voidaan sopimusten tulkintakäytännöstä lähinnä hakea yleisiä periaatteita 

siitä, miten terveydenhuolto tulee järjestää.  

 

2.2 Terveydenhuoltojärjestelmän kehitys vuoteen 1995  

Kun sosiaaliset perusoikeudet kirjattiin perustuslakiin, hyvinvointivaltiota oli rakennettu 

Suomessa jo vuosikymmeniä. Sosiaaliset oikeudet eivät siten edeltäneet tulonsiirto- ja pal-

velujärjestelmiä, vaan vasta kun hyvinvointivaltio oli jo pitkälle kehittynyt, katsottiin mah-

dolliseksi subjektiivisten sosiaalisten oikeuksien sisällyttäminen perustuslakiin ja sosiaali-

lainsäädäntöön.26  

Terveydenhuoltojärjestelmän perusrakenteet oli luotu 70-luvun loppuun mennessä. 50- ja 

60-luvuilla Suomeen rakennettiin kattava kunnallinen sairaalaverkosto valtion tuella. Kes-

kittyminen sairaaloihin johti terveydenhuollon painottumiseen erikoissairaanhoitoon perus-

tason terveydenhuollon ollessa yhä asiakasmaksuilla toimintansa rahoittaneiden kunnanlää-

kärien vastuulla. Perusterveydenhuollon saatavuutta pyrittiin parantamaan ensin sairausva-

kuutusjärjestelmän (1963) avulla, kunnes 70-luvulla kansanterveyslain (66/1972) myötä 

 
26 Ks. esim. Mikkola 1988, s. 62–63. 
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maahan luotiin terveyskeskusjärjestelmä. Sairaaloiden tapaan terveyskeskukset annettiin 

kuntien vastuulle. Perusterveydenhuollon (myöhemmin myös erikoissairaanhoidon ja eräi-

den sosiaalipalveluiden) järjestämistä ohjattiin valtakunnallisella suunnittelujärjestelmällä ja 

valtio maksoi kunnille valtionosuutta järjestelmän mukaisista palveluista aiheutuneiden kus-

tannusten katteeksi. Työterveyshuollon järjestäminen tuli yleiseksi työnantajavelvoitteeksi 

vuonna 1979.27  

Pitkään suunnitelmissa ollut perusoikeusuudistus tapahtui etenkin sosiaalisten perusoikeuk-

sien kannalta huonoon aikaan. 80-luvulla hyvinvointietuuksia oli parannettu sekä tasoltaan 

että kattavuudeltaan.28 Kun Suomi ajautui lamaan ja julkisen talouden kriisiin 90-luvun 

alussa, yhtenä syynä ongelmiin pidettiin liian suureksi paisunutta hyvinvointivaltiota.29 Ter-

veydenhuoltojärjestelmän rakennetta ja rahoitusta muutettiin merkittävällä tavalla, kun laki 

sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta uudistettiin vuoden 1993 

alusta. Valtionosuudet muuttuivat todellisiin kustannuksiin perustuvista kunnan väestöra-

kenteeseen perustuvaksi laskennalliseksi summaksi. Samalla luovuttiin kansallisesta suun-

nittelujärjestelmästä ja annettiin kunnille laajempi päätösvalta palvelujen järjestämisestä esi-

merkiksi ostopalveluin.30 Kunnille annettiin siis ennen kaikkea vapaus valita mistä ja miten 

säästää. 

Olisi liian yksinkertaistavaa väittää, että muutosten taustalla olivat pelkästään julkisen talou-

den säästöpaineet. Lain esitöiden mukaan ” [v]altionosuusjärjestelmän uudistamisen tavoit-

teena on nykyisen hallituksen ohjelman mukaan lisätä kuntien itsenäistä päätäntävaltaa ja 

edistää toimintojen taloudellisuutta ja tehokkuutta sekä turvata ja säilyttää kuntien velvolli-

suutena kaikissa kunnissa sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutuksen sekä kulttuurin perus-

palvelujen järjestäminen joko kunnan omana tai ostopalvelutoimintana. – – Kun kunnissa on 

tällä hetkellä kattava peruspalvelujärjestelmä, peruspalvelujen voidaan katsoa jatkossa tule-

van järjestetyiksi asianmukaisesti ilman nykyisen kaltaista yksityiskohtaista suunnitteluoh-

jausta.”31 Muutoksia kannatettiin kunnallisen itsehallinnon ja paikallisdemokratian nimissä. 

Valtakunnallisen standardoinnin poistamisen ajateltiin tekevän mahdolliseksi paremmin yk-

silölliset ja alueelliset tarpeet huomioon ottavat palvelut. Vahvistuva ihmis- ja perusoikeus-

ajattelu taas antoi voimaa ajatukselle, että sosiaalietuudet ja -palvelut tuli turvata ennen 

 
27 Vuorenkoski 2008, s. 21–24. 
28 Anttonen – Sipilä 2000, s. 77–82. 
29 Anttonen – Sipilä 2000, s. 89–90. 
30 Vuorenkoski 2008, s. 25. Muutoksen vaikutuksista kuntien ja sairaanhoitopiirien suhteeseen ks. myös Lilje-

ström 2003, s. 89. 
31 HE 216/1991 vp, s. 9. 
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kaikkea yksilöllisinä oikeuksina, eikä niiden järjestämistavan siten tulisi olla keskeinen ky-

symys.32 80-luvulla levinnyt uusliberalismi puolestaan vaati valtion roolin pienentämistä ja 

markkinoihin luottamista yksilön sosiaalisten oikeuksien turvaajana.  

Ennen lamaa ja perusoikeusuudistusta TSS-oikeuksia koskeva keskustelu painottui asetuk-

sena voimaansaatetun TSS-sopimuksen sovellettavuuteen Suomessa.33 Keskustelua vauh-

dittivat vuonna 1986 laaditut Limburgin periaatteet TSS-sopimuksen tulkinnasta. Euroopan 

sosiaalisen peruskirjan voimaansaattaminen Suomessa vuonna 1991 kuvastikin vakavampaa 

suhtautumista sopimuksen velvoittavuuteen kuin aikanaan TSS-sopimuksen.34 Ennen lamaa 

TSS-oikeuksien toteutumisen ongelmia nähtiin ennen muuta työn ja asunnon saatavuu-

dessa.35 TSS-oikeuksien oikeusvaikutuksista korostui tuolloin kehittämisvelvollisuus. La-

man myötä keskiöön nousi kuitenkin sen vastinpari, heikennyskielto. TSS-oikeudet haluttiin 

nähdä esteenä hyvinvointivaltion purkamiselle.  

2.3 Perusoikeusuudistus 

Suomen hallitusmuoto ei alun perin sisältänyt sosiaalisia oikeuksia. Vuonna 1972 hallitus-

muodon 6.2 §:ään lisätty säännös valtiovallan velvollisuudesta järjestää työtä sai 1980-lu-

vulla perustuslakivaliokunnan käytännössä sosiaaliselle oikeudelle tyypillisiä piirteitä.36 So-

siaaliturvaa suojattiin myös lepäämäänjättämissäännöstöllä 90-luvun laman aikana. TSS-oi-

keuksien kirjaaminen perustuslakiin oli yksi perusoikeusuudistuksen tavoitteista. Perusoi-

keuskomitea päätyi ehdottamaan laajaa TSS-oikeuksien luetteloa, jossa oikeus sosiaali- ja 

terveyspalveluihin oli turvattu osin subjektiivisena oikeutena ja osin julkisen vallan turvaa-

misvelvoitteena. Subjektiivinen oikeus koski ”peruspalveluja”, joihin sisältyi komitean mu-

kaan sellaisia palveluja kuin lasten päivähoito, eräät vammaispalvelut ja kiireellinen sairaan-

hoito, jotka jo olemassa olevassa lainsäädännössä oli turvattu subjektiivisina oikeuksina.37 

Tarkoituksena oli, ettei uudistus ”välittömästi lisäisi valtion tai kuntien menoja ainakaan 

merkittävästi”.38 Toisaalta mietinnössä esitettiin, että yhteiskunnan taloudellisten resurssien 

 
32 Aikalaiskeskustelusta ks. Pelkonen 1993. Hyvin keskenään erilaisia painotuksia teoksessa edustavat esimer-

kiksi von Hertzenin, Ryynäsen, Långin ja Tuorin kirjoitukset.   
33 Ks. esim. Helsingissä joulukuussa 1987 pidetyn TSS-oikeudet ja Suomi -seminaarin puheenvuoroista Myntti 

1988. 80-luvun keskustelun analyysiä Hyttinen 2013, s. 277–280. 
34 Hyttinen 2013, s. 284–285. 
35 Esim. Rosas 1988, s. 77; Karapuu 1988, s. 88–90. joka kuitenkin nostaa myös esiin terveydenhuollon eri-

koismaksuluokan ja leikkausjonot ongelmana.  
36 Tuori 2011, > Sosiaalisten oikeuksien oikeusperusta > Perusoikeuksina suojatut sosiaaliset oikeudet > Oi-

keus työhön. 
37 KM 1992:3, s. 342, 345. 
38 Ibid. s. 161. 
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parantuessa perusoikeutena turvattujen peruspalvelujen joukko voisi kasvaa.39 Komitea ei 

ottanut kantaa näin saavutetun korkeamman tason myöhempään heikentämiseen suhdantei-

den jälleen heiketessä, joskin se katsoi, että huonoina taloudellisina aikoina perusoikeudet 

ohjaavat leikkaustoimia niin, että leikkaukset tulisi kohdistaa muihin kuin perusoikeuksia 

turvaaviin toimintoihin.40 

Perusoikeuskomitean ehdotuksen mukaan jokaisella olisi ollut oikeus ”toimintakykynsä ja 

terveydentilansa vaatimiin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin”, eli säännös olisi 

sisältänyt tarveharkintaelementin. Toimintakyvyn oli komitean mukaan ymmärrettävä liit-

tyvän henkilön fyysisten ja henkisten edellytysten ohella yhtä lailla elinolosuhteisiin ja hen-

kilöstä itsestään riippumattomiin yhteiskunnallisiin tekijöihin. Lisäksi säännöksen viittauk-

sella toimintakykyyn oli merkitystä arvioitaessa sitä, mitä palveluja oli pidettävä peruspal-

veluina. Komitean mukaan palvelut, jotka luovat edellytyksiä joko henkilölle itselleen tai 

muulle henkilölle toimia yhteiskunnassa, ovat peruspalvelun luonteisia.41 Tarkoituksena il-

meisesti oli se, että säännös ei olisi ollut sidottu voimassa olevaan lainsäädäntöön vaan pe-

ruspalveluista olisi muodostunut itsenäinen valtiosääntöoikeudellinen käsite.  

Peruspalveluja koskevan subjektiivisen oikeuden lisäksi ehdotettu hallitusmuodon 14 b § 

olisi sisältänyt nykyistä PL 19.3 §:n ensimmäistä virkettä pitkälti muistuttavan turvaamis-

velvoitteen: ”Julkisen vallan on turvattava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saata-

vuus sekä edistettävä väestön terveyttä ja hyvinvointia.” Komitean mukaan velvoite olisi 

ollut yleisempi kuin sote-palveluja koskeva subjektiivinen oikeus ja julkinen valta olisi voi-

nut täyttää velvoitteensa muutenkin kuin järjestämällä palvelut itse. Komitea korosti yhden-

vertaisuuden merkitystä palvelujen saatavuudessa.42 

Perusoikeuskomitean ehdotuksesta annetuissa lausunnoissa peruspalvelujen käsitettä pidet-

tiin ongelmallisena, koska sille ei ollut vastinetta muussa lainsäädännössä.43 Perusoikeus-

työryhmä, jonka yhtenä tehtävänä oli kehittää komitean ehdotuksia paremmin taloudellisten 

resurssien rajallisuus huomioon ottavaksi, luopui peruspalveluja koskevasta subjektiivisesta 

oikeudesta.44 Jäljelle jäänyttä turvaamisvelvoitetta täydennettiin lakiviittauksella, ilmeisesti 

konkretisoimaan perusoikeutta, joka subjektiivisen oikeuden poistamisen jälkeen olisi jäänyt 

 
39 Ibid. s. 345. 
40 Ibid. s. 163. 
41 Ibid. s. 345. 
42 Ibid. s. 346. 
43 Majuri 1992, s. 88–89. 
44 Oikeusministeriö 1993, s. 7, 28. Laman vaikutus näkyi muissakin sosiaalisissa oikeuksissa nimenomaan 

subjektiivisten oikeuksien muuttamisena turvaamis- ja edistämisvelvoitteiksi. Ks. myös Saraviita 2011, s. 266.  
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sellaisenaan lähinnä yleisluontoiseksi tavoitesäännökseksi (vrt. oikeus asuntoon PL 19.4 §). 

Lakiviittauksella turvaamisvelvoite kohdistettiin erityisesti lainsäädäntömenettelyyn niin, 

että perusoikeuden toteuttamiseksi on annettava lainsäädäntöä ja tämän on oltava nimen-

omaan eduskuntalain tasoista (ks. jäljempänä jakso 3.4). Säännökseen lisättiin myös vaati-

mus palvelujen riittävyydestä, joka hallituksen esityksessä sidottiin komitean peruspalvelu-

käsitteen tavoin yksilön toimintakykyyn: palvelujen riittävyyttä arvioitaessa olisi lähtökoh-

tana sellainen palvelujen taso, joka luo jokaiselle ihmiselle edellytykset toimia yhteiskunnan 

täysivaltaisena jäsenenä.45  

Hallituksen esitys 309/1993 perusoikeussäännösten uudistamiseksi vastasi hallitusmuodon 

15a.3 §:n (nyk. PL 19.3 §:n) säännösmuotoilujen ja perustelujen osalta työryhmän ehdotusta. 

Hallituksen esitystä ja sitä koskevaa perustuslakivaliokunnan mietintöä PeVL 25/1994 vp 

käsitellään seuraavaksi yhdessä oikeuskirjallisuudessa esitettyjen näkökulmien kanssa. Tar-

koituksena on selvittää, miten PL 19.3 § suhtautuu perusoikeuksien yleisiin oppeihin.  

  

 
45 Oikeusministeriö 1993, s. 114–115; HE 309/1993 vp, s. 71.  
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3. PL 19.3 § perusoikeuksien yleisten oppien näkökulmasta 

3.1 Säännöksen sisältö ja PL 19 §:n systematiikka 

19 § 

Oikeus sosiaaliturvaan 

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on 

oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. 

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, 

työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyk-

sen perusteella. 

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle 

riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on 

tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata 

lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. 

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen 

omatoimista järjestämistä. 

Suomen perustuslain 19 § sisältää useita sosiaalisia perusoikeuksia. Ensimmäinen momentti 

perustaa jokaiselle subjektiivisen oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. 

Toinen momentti asettaa julkiselle vallalle velvollisuuden taata lailla jokaiselle oikeus pe-

rustoimeentulon turvaan momentissa luetelluissa riskitilanteissa. Kolmas momentti asettaa 

julkiselle vallalle velvoitteen turvata lailla jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut 

sekä edistää terveyttä ja tukea lasten huolenpidosta vastaavia. Neljäs momentti taas asettaa 

julkiselle vallalle edistämistehtävän koskien jokaisen oikeutta asuntoon.  

Pykälän sisältämät oikeudet on tarkoitettu, sen 1 momenttia lukuun ottamatta, julkiseen val-

taan ja lainsäädäntövallan käyttäjään kohdistuviksi turvaamis- ja edistämisvelvoitteiksi.46 

Säännökset on järjestetty velvoittavuusjärjestykseen. Vahvin oikeus on ensimmäisen mo-

mentin subjektiivinen oikeus. Toinen momentti edellyttää, että oikeus sosiaaliturvaan taa-

taan laissa subjektiivisena oikeutena. Kolmannen momentin ensimmäinen lause velvoittaa 

turvaamaan palvelut laissa, muttei edellytä niiden säätämistä subjektiivisiksi oikeuksiksi. 

 
46 HE 309/1993 vp, s. 19. 
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Loput oikeudet edellyttävät tukemista ja edistämistä, mutta tämä voi tapahtua muutenkin 

kuin lainsäädännöllä.47  

PL 19.1 § asettaa sosiaaliturvan minimitason, joka on turvattava kaikissa tilanteissa. Välttä-

mättömällä toimeentulolla ja huolenpidolla turvataan viime kädessä oikeutta elämään (7.1 §) 

ja ihmisarvon loukkaamattomuutta (1.2 §). Huolimatta siitä, että kyse on suoraan sovelletta-

vasta subjektiivisesta oikeudesta, vaatii säännös tuekseen alemmanasteista lainsäädäntöä, 

jonka soveltamisen kautta tuo oikeus voi toteutua. Pykälän 2 ja 3 momentin mukaisten sosi-

aaliturvajärjestelmien taas on annettava 19.1 §:n minimitasoa korkeampaa suojaa.48 Sen li-

säksi, että sosiaaliset oikeudet ohjaavat ja asettavat rajoja lainsäädännölle, ne toimivat mui-

den perusoikeuksien rajoitusperusteena. Erityisesti tällainen vaikutus on ollut terveyden 

edistämis- ja lapsiperheiden tukemisvelvoitteilla.49  

Ihmisoikeussopimusten terveyttä koskevia artikloja vastaava laaja näkökulma terveyteen 

on nähtävissä PL 19 §:n muotoilussa ja perusteluissa. Säännös koskee sekä terveydenhuol-

lon palveluja että elinympäristön terveellisyyttä50 ja yleisemmin terveyden edistämistä 

”julkisen vallan eri toimintalohkoilla”.51 Kansalliset perusoikeudet ovat yksi tapa toteuttaa 

ihmisoikeusvelvoitteita. Toisin kuin TSS-sopimuksen ja Euroopan sosiaalisen peruskirjan 

vastaavat säännökset, PL 19.3 §:ssä terveyspalveluiden turvaaminen ei ole pelkkä tavoite, 

ja palvelut on turvattava välittömästi eikä vähitellen. Velvoite on kohdistettu ensisijaisesti 

lainsäädäntövallan käyttäjään. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset tulkintakäytäntöi-

neen muodostavat niissä turvattujen oikeuksien kansallisen minimitason ja vaikuttavat pe-

rusoikeuksiin ennen muuta tulkinnallisen harmonisoinnin kautta.52 Verrattuna perustuslain 

sisältämiin KP-oikeuksiin pyrkimys perustuslain TSS-oikeuksien harmonisointiin vastaa-

vien ihmisoikeuksien kanssa on ollut vähäisempää.53  

Vaikka 19 §:n sisältämät oikeudet on niiden sanamuodon mukaan turvattu ”jokaiselle”, sekä 

perustuslain 19.2 §:n mukaiset perustoimeentuloetuudet että 19.3 §:n mukaiset sosiaali- ja 

 
47 Saraviita 2011, s. 267–274; Tuori 2011, Sosiaalisten perusoikeuksien oikeusvaikutukset > Toimeksiantovai-

kutus > Toimeksiantojen sääntelymallit.  
48 PeVM 25/1994 vp, s. 10. 
49 Huhtanen 2013, s. 181. Perusoikeuksien vaikutustavoista lisää jaksossa 3.2. 
50 Merkityksellinen tässä suhteessa on myös PL 20.2 §. 
51 HE 309/1993 vp, s. 71. 
52 Ojanen 2011, s. 443–446. Ihmisoikeuksien määrittämä kansallinen minimitaso on pidettävä erillään kysy-

myksestä, onko ihmisoikeuksille määriteltävissä kansainvälinen minimitaso.  
53 Hyttinen 2013, s. 288–292. Viljanen perustelee ihmisoikeussopimusten vähäisempää merkitystä perustuslain 

sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien tulkinnassa niiden muita perusoikeuksia kotimaisemmalla alkupe-

rällä, ks. Viljanen 1996 s. 790, 800–801.  
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terveyspalvelut on lainsäädännössä pääsääntöisesti kytketty Suomessa asumiseen tai työs-

kentelyyn. Perusoikeuskomitea ehdotti aikanaan perusoikeuksien yleisen rajoituspykälän 

toiseksi momentiksi säännöstä, jonka mukaan ehdotettujen TSS-perusoikeuksien, pois lu-

kien oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, määräytymisperusteeksi voi-

taisiin lailla asettaa Suomessa työskentely tai asuminen.54 Vaikka perusoikeustyöryhmä luo-

puikin yleisestä rajoituspykälästä, TSS-oikeuksia koskeva erityinen rajoitusvaltuus säilytet-

tiin hallituksen esityksessä perusoikeusuudistukseksi. Oikeuksia ei hallituksen esityksen 

mukaan niiden luonteen vuoksi ollut perusteltua tai käytännössä mahdollista turvata Suo-

messa tilapäisesti oleskeleville. Säännöksen tarkoituksena oli mahdollistaa sekä etuuden saa-

misedellytyksistä säätäminen että etuuden suuruuden sitominen Suomessa asumisen tai työs-

kentelyn kestoon.55  

Perustuslakivaliokunta poisti rajoitusvaltuutta koskevan säännöksen. Valiokunnan mukaan 

säännös sisälsi ”sellaisia kriteerejä, jotka perusoikeuksia koskevien yleisten oppien, lähinnä 

hyväksyttävyys- ja suhteellisuusnäkökohtien nojalla oikeuttavat tarkoitetunlaiset rajoituk-

set.” Säännös oli siten tarpeeton ja olisi voinut johtaa virheellisiin vastakohtaispäätelmiin.56 

Sittemmin perustuslakivaliokunta on käsitellyt asumisedellytystä lausunnoissaan PeVL 

22/2004 vp ja 39/2018 vp. Molemmissa oli kyse PL 19.2 §:ää toteuttavasta asumiseen pe-

rustuvasta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa. Sen sijaan valiokunta ei ole systemaat-

tisesti kiinnittänyt huomiota asumiseen tai työskentelyyn etuuksien saamisen edellytyksenä. 

Valiokunta ei myöskään ole mainitussa kahdessa lausunnossa soveltanut perusoikeuksien 

yleistä rajoitustestiä vaan todennut ainoastaan, että edellytys on perusoikeusjärjestelmän 

kannalta hyväksyttävä.57  

Sosiaalisissa oikeuksissa on henkilöllisen soveltamisalan osalta kansalaisoikeuden piirteitä, 

vaikkei oikeuksia olekaan rajattu kansalaisiin vaan vakinaisesti ja laillisesti maassa asuviin 

tai työskenteleviin. Kyse on yhteiskunnan jäsenilleen suomista resursseista, joiden käyttöoi-

keutta rajaa nimenomaan yhteiskunnan jäsenyys, joka tässä tapauksessa useimmiten määrit-

tyy laillisen työskentelyn tai asumisen perusteella. Mahdollisuus asettaa asuminen tai työs-

kentely etuuksien saamisen edellytykseksi ei tietenkään estä niiden ulottamista kaikkiin 

 
54 Perusoikeuskomitean esitys 16 a § 2 mom. 
55 HE 309/1993 vp, s. 72. 
56 PeVM 25/1994 vp, s. 10–11. 
57 Valiokunta kuitenkin puuttui siihen, että esityksissä opiskelijat oli rajattu kategorisesti joidenkin tai kaikkien 

etuuksien ulkopuolelle ilman, että tälle oli esitetty hyväksyttävää syytä. PeVL 22/2004 vp, s. 2; PeVL 39/2018 

vp, s. 3. Ks. myös PeVL 48/2006 vp, jossa kansaneläkelain asumisaikavaatimuksen pituutta arvioitiin oikea-

suhtaisuuskriteerin kannalta.  
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maassa oleskeleviin eikä mahdollisuuden laajakaan hyödyntäminen tavallisessa lainsäädän-

nössä periaatteessa tee tyhjäksi sitä lähtökohtaa, että sosiaaliset perusoikeudet on turvattu 

jokaiselle. Koska mahdollisuutta on joka tapauksessa hyödynnetty sosiaalilainsäädännössä 

laajalti, lähtökohdan käytännön merkitys jää pieneksi. 58 Kutsun tätä jäljempänä ”implisiit-

tiseksi asumisedellytykseksi”. Ero ihmisoikeuksiin on huomattava, sillä ihmisoikeudet on 

turvattu jokaiselle.59 Eron merkitystä kuitenkin lieventää se, että implisiittinen asumisedel-

lytys ei ulotu ihmisarvoisen elämän edellyttämään minimiturvaan. 

3.2 PL 19.3 §:n oikeusvaikutukset 

Heikki Karapuu listasi vuonna 1988 TSS-oikeuksille seuraavia mahdollisia oikeusvaikutuk-

sia: tulkintavaikutus, kompetenssivaikutus, heikennyskieltovaikutus, abrogaatiovaikutus, 

ohjelmallinen vaikutus ja välittömän suoritusvelvollisuuden / subjektiivisen oikeuden luova 

vaikutus.60 Vaikka Karapuu esitteli vaikutuksia ihmisoikeuksia silmällä pitäen, jaottelua on 

myöhemmin sovellettu myös kotimaisiin TSS-oikeuksiin.61 

Tulkintavaikutus tarkoittaa velvollisuutta tulkita lainsäädäntöä perusoikeusmyönteisesti. 

Kompetenssivaikutus antaa perusoikeuden toteuttamiseen tarvittavan toimivallan, etenkin 

lainsäätäjälle vallan tavallisella lailla rajoittaa yhtä perusoikeutta toisen toteuttamiseksi. Ab-

rogaatiovaikutus taas tarkoittaa, että perusoikeussäännös saa etusijan sen kanssa ristiriitai-

seen alemmanasteiseen normiin nähden. Ohjelmallinen vaikutus (jaettavissa moraalispoliit-

tiseen ohjeelliseen vaikutukseen ja oikeudelliseen toimeksiantovaikutukseen) taas tarkoittaa 

velvollisuutta lainsäädännön ja hallintokäytännön kehittämiseen perusoikeuksia mahdolli-

simman hyvin turvaavaan suuntaan. Oikeuden perustava vaikutus tarkoittaa, että perusoi-

keus toimii ns. subjektiivisena oikeutena, eli yksilö voi tehokkaasti vaatia oikeutensa toteut-

tamista tuomioistuimessa. Heikennyskieltovaikutus tarkoittaa, että heikennykset oikeuksien 

toteutumisen tasoon ovat kiellettyjä.62  

 
58 Ks. myös jäljempänä jakso 5, jossa käsitellään tarkemmin terveydenhuollon kattamaa henkilöpiiriä.  
59 Poikkeuksena Euroopan sosiaalinen peruskirja, jonka henkilöllinen soveltamisala on suppeampi. Perustus-

lakivaliokunta viittasi peruskirjan soveltamisalaan edellä mainituissa lausunnoissa PeVL 39/2018 vp ja PeVL 

48/2006 vp. 
60 Karapuu 1988, s. 78–80. 
61 Ks. esim. Tuori 2011, > Sosiaalisten perusoikeuksien oikeusvaikutukset. 
62 Karapuu 1988, s. 78–80. Karapuu 2011, > Perusoikeuksien yleinen oikeudellinen merkitys > Perusoikeus-

säännöksen oikeusvaikutusten jaottelu; Tuori 2011, > Sosiaalisten perusoikeuksien oikeusvaikutukset. 
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Oikeusvaikutuksista lainsäätämisvaiheessa relevantteja ovat (ohjeellinen ja) toimeksianto-

vaikutus, kompetenssivaikutus sekä heikennyskieltovaikutus, kun taas abrogaatiovaikutus, 

tulkintavaikutus ja oikeuden perustava vaikutus aktualisoituvat lainsoveltamistilanteessa.  

Raija Huhtanen on tarkastellut PL 19 §:ssä turvattujen sosiaalisten oikeuksien oikeusvaiku-

tusten ilmenemistä perustuslakivaliokunnan lausunto- ja mietintökäytännössä vuosina 

1995–2012. PL 19.3 §:ään viitattiin tuona aikana 56 lausunnossa ja kahdessa mietinnössä, 

jotka kuitenkin muodostivat asiaryhmiltään hyvin heterogeenisen joukon.63 Monissa lausun-

noissa näkyi PL 19.3 §:n kompetenssivaikutus: velvollisuus edistää terveyttä tai tukea lapsen 

huolenpidosta vastaavia toimi perusteena rajoittaa toista perusoikeutta, yleensä vapausoi-

keutta. Heikennyskieltovaikutukseen liittyviä lausuntoja oli vähemmän kuten myös toimek-

siantovaikutukseen liittyviä.64  

Karapuun jaottelu auttaa lähinnä erottelemaan erilaisia oikeudellisia tilanteita, joissa perus-

oikeussäännös voi saada merkitystä. Perusoikeuden vaikutustapojen ymmärtämiseksi yksit-

täisessä soveltamistilanteessa tarvitaan myös erottelua sääntöihin ja periaatteisiin ja positii-

visiin ja negatiivisiin velvollisuuksiin. Suomalaisessa valtiosääntöoikeudessa huomattavasti 

huomiota on saanut Robert Alexyn teoria säännöistä ja periaatteista, joka perustuu saksalai-

seen perusoikeusajatteluun. Alexyn mukaan säännöt ovat suoraviivaisia: sääntö joko sovel-

tuu tai ei sovellu tapaukseen. Periaatteet sen sijaan ovat optimointikäskyjä, joiden vaikutus 

tapaukseen edellyttää punnintaa.65 Yleisesti hyväksyttynä lähtökohtana nykyisin voidaan pi-

tää sitä, että yksittäisellä perusoikeussäännöksellä voi olla soveltamistilanteesta riippuen 

sekä sääntö- että periaatevaikutus. Tämä johtuu siitä, että säännös voi sisältää sekä sääntö- 

että periaatetyyppisiä elementtejä ja se voi normifragmenttiajattelun mukaisesti olla osana 

useammasta säännöksestä johdettavaa normia, joka toimii sääntönä tai periaatteena. Jaotte-

lua on siten mielekästä käyttää kuvaamaan PL 19.3 §:n vaikutustapoja, ei sen luonnetta.66 

Kuten ihmisoikeuksien, myös perusoikeuksien voidaan ajatella sisältävän sekä positiivisia 

että negatiivisia julkisen vallan velvoitteita. Vaikka toimeksiantovaikutus viittaa ennen 

muuta positiiviseen velvollisuuteen ryhtyä toimenpiteisiin, joilla edistetään oikeuden 

 
63 Huhtanen 2013, s. 167, 169. 
64 Ibid. s. 180–184. 
65 Alexy 2012, s. 466. 
66 Lähestymistapa vastaa Scheininin väitöskirjassaan omaksumaa, ks. Scheinin 1991, s. 32–39. Lavapuron mu-

kaan Scheinin on ymmärtänyt Alexyn väärin, koska Alexyn mukaan perusoikeudet ovat aina optimointikäs-

kyjä, ks. Lavapuro 2010, s. 251. Pidän kuitenkin Scheininin lähestymistapaa käyttökelpoisena tässä tutkiel-

massa. 
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toteutumista (vrt. ihmisoikeuksien fulfil-elementti), eivät kaikki toimenpiteet välttämättä ole 

asianmukaisia perusoikeuden toteuttamiseksi.  

Ihmisoikeuksiin liittyviä valtion positiivisia velvoitteita on selitetty sillä, että tosiasiallinen 

vapaus edellyttää vapauden esteiden poistamista ja mahdollisuuksien avaamista. Koska de-

mokratia edellyttää mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätök-

sentekoon, positiiviset velvoitteet, joilla pyritään edistämään yksilön osallistumista, edistä-

vät demokratiaa.67 Sandra Fredman avaa positiivisten velvoitteiden sisältöä näistä lähtökoh-

dista käsin. Hänen mukaansa positiivisen velvollisuuden toteuttamistoimille voidaan asettaa 

neljä kriteeriä: effectiveness, participation, accountability ja equality. Toimien on oltava te-

hokkaita ja asianmukaisia suhteessa tavoitteeseensa (tosiasiallisen vapauden lisääminen), 

niiden on edistettävä osallistumista, ne on perusteltava ja niiden on edistettävä tosiasiallista 

tasa-arvoa.68 Koska kyse on Fredmanin mukaan alexylaisista periaatteista, päätöksenteki-

jälle jää aina harkintavaltaa. Tämä harkintavalta on verrattavissa negatiivisiin vapausoikeuk-

siin liittyvään rajoitusharkintaan, jossa päätöksentekijällä on aina valtaa määritellä punnitta-

vien periaatteiden keskinäinen painoarvo. Harkintavallan vastapainona on päätöksentekijän 

velvollisuus perustella ja oikeuttaa tehdyt valinnat ja priorisoinnit (accountability).69  

Fredmanin mukaan oikeutta vastaa aina velvollisuus ja toisin päin. Oikeus ei välttämättä 

kuitenkaan kohdistu tiettyyn suoritteeseen, kuten rahasummaan, vaan se voi myös koskea 

tiettyä toimintaa. Valtion positiivisten toimintavelvoitteiden vastinparina on siten kansalai-

sen oikeus vaatia, että valtio ryhtyy noihin toimenpiteisiin ja pyrkii oikeuksien toteutumiseen 

yleisellä tasolla.70 

Ihmisoikeuksiin oikeustieteessä liitetyillä positiivisilla velvollisuuksilla ja PL 19.3 §:n sisäl-

tämällä positiivisella velvollisuudella on kuitenkin eräitä eroja. Ensinnäkin ihmisoikeuksia 

tarkastellaan perusoikeuksia holistisemmalla otteella, jolloin oikeuden tavoitteesta on joh-

dettavissa joukko velvollisuuksia, jotka läpäisevät koko oikeusjärjestyksen. Sen sijaan PL 

19.3 § kohdistuu nimenomaan lainsäädäntövallan käyttäjään. Tämä ei johdu vain säännök-

sen sanamuodosta. Ihmis- ja perusoikeudet normatiivisina ideoina ja oikeusjärjestyksen sy-

värakenteen osina on pidettävä erillään perustuslain perusoikeussäännöksistä.71 Siinä missä 

TSS-oikeudet normatiivisena ideana perustuisivatkin niiden demokratiaa edistävään 

 
67 Esim. Fredman 2008, s. 10–16, 32–40. Ks. myös Tuori–Kotkas 2016, s. 213–220. 
68 Fredman 2008, s. 77–80. 
69 Fredman 2008, s. 71–72, 76, 78. 
70 Fredman 2008, s. 87–90. 
71 Tuori – Kotkas 2016, s. 218. 
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tarkoitukseen, ideat saavat perustuslaissa erilaisia painotuksia oikeuskulttuurista riippuen: 

Suomessa demokratian ja tosiasiallisen vapauden ohella PL 19.3 §:n sisältöön vaikuttavat 

lainsäätäjäkeskeisyys ja olemassa olevat hyvinvointivaltion rakenteet ja kulttuuri.72 Toisek-

seen perustuslakiin kirjattu oikeus, ja sen tulkintakäytäntö perustuslakivaliokunnassa voi-

daan ymmärtää myös poliittisena konsensuksena tai kompromissina. Se ei välttämättä ole 

yhtenäiseen ideologiaan perustuva, vaan eri ideologioiden yhteensopivista osista koottu ja 

siksi mahdollisesti ristiriitainen tai ainakin epätäydellinen.  

Jäljempänä käsitellään ennen muuta PL 19.3 §:n turvaamisvelvoitteen toimeksianto- ja hei-

kennyskieltovaikutuksia. Kumpaakin koskeva perustuslakivaliokunnan käytäntö on lisään-

tynyt Huhtasen tutkimuksen jälkeen. Heikennyskieltoa on käsitelty oikeuskirjallisuudessa, 

mutta siitä ei ole käytäntöä terveyspalveluiden osalta. Sen vuoksi sitä käsitellään yleisellä 

tasolla jaksossa 3.5. Sen sijaan toimeksiantovaikutusta ei ole erityisemmin problematisoitu 

kotimaisessa kirjallisuudessa, mutta siitä on tuoretta tulkintakäytäntöä, minkä vuoksi vaiku-

tukselle on omistettu kokonaan jakso 4.  

3.3 Julkisen vallan turvaamisvelvoite 

PL 19.3 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin sääde-

tään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Kyse on ennen kaikkea palveluiden saa-

tavuuden turvaamisesta. Säännöksessä ei määritellä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestä-

mistapaa eikä se edellytä, että julkisyhteisöt itse huolehtisivat kaikkien sosiaali- ja terveys-

palvelujen tuottamisesta. Palvelut on kuitenkin turvattava lainsäädännössä.73 Käytännössä 

sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen oli perusoikeusuudistuksen aikaan ja on yhä pää-

osin kuntien lakisääteinen tehtävä.  

Julkisella vallalla tarkoitetaan ensisijaisesti valtiota, eikä se periaatteessa voi vapautua vas-

tuustaan siirtämällä tehtävä esimerkiksi kuntien hoidettavaksi. Perusoikeusuudistuksella ei 

myöskään tarkoitettu muuttaa perustuslaillisia kunnallisen itsehallinnon lähtökohtia. Kun-

nille perusoikeuksista mahdollisesti aiheutuvista uusista tehtävistä ja velvoitteista on säädet-

tävä lailla. Tehtävistä säädettäessä on huolehdittava siitä, että kunnilla on tosiasialliset edel-

lytykset suoriutua tehtävistään.74 

 
72 Ks. myös Kotkas 2017, s. 31. Kotkas esittää, että sosiaalisten oikeuksien vähäinen merkitys Suomessa ja 

Ruotsissa johtuisi sosiaalisten kysymysten kuulumisesta politiikan keskiöön, jolloin sosiaalisille oikeuksille ei 

yksinkertaisesti ole tarvetta sosiaalisten kysymysten ajamisen välineenä. 
73 HE 309/1993 vp, s. 71. 
74 PeVM 25/1994 vp, s. 3; HE 309/1993 vp, s. 26.  
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Palvelut on turvattava lainsäädännössä. Hallinnon lainalaisuuden periaatteen vuoksi merkit-

tävä rooli turvaamisessa on lainsäätäjällä ilman nimenomaista lakiviittaustakin. Toisin kuin 

PL 19.2 §:n mukaista perustoimeentulon turvaa, 19.3 §:n mukaisia palveluja ei edellytetä 

taattavaksi lainsäädännössä subjektiivisina oikeuksina.  

Sosiaalisia oikeuksia koskevien perustuslain turvaamisvelvollisuuksien on katsottu täyden-

tävän tai täsmentävän PL 22 §:n yleistä perusoikeuksien turvaamisvelvoitetta.75 Kun PL 

19.3 §:n turvaamisvelvoite kuitenkin kohdistuu lainsäädäntövallan käyttäjän lisäksi muu-

hunkin julkiseen valtaan täsmentämättä turvaamisen keinoja, näyttäisi sen sisältö olevan pit-

kälti 22 §:ää vastaava.76 Siten on ymmärrettävää, että perustuslakivaliokunta on käsitellyt 

PL 19.3 §:ää ja 22 §:ää yhdessä (ks. jakso 4.2). 

Perusoikeuksina toteutettavaksi ehdotettujen TSS-oikeuksien muuttaminen subjektiivisista 

oikeuksista pelkiksi julkisen vallan turvaamis- ja edistämisvelvoitteiksi oli yksi merkittä-

vimmistä jatkovalmistelussa tehdyistä muutoksista perusoikeuskomitean esitykseen. Tur-

vaamisvelvoitteen muotoon kirjoitettu oikeus ei luo yksilölle oikeutta, johon voisi vedota 

tuomioistuimissa tai viranomaisissa, vaan ainoastaan velvoittaa julkista valtaa toimenpitei-

siin, joilla säännöksessä mainittu oikeus turvataan. Valmistelussa luovuttiin siten oikeuden 

perustavasta vaikutuksesta ja säännöksen pääasialliseksi vaikutustavaksi tuli toimeksianto-

vaikutus.  

Lainsäätäjän turvaamisvelvoite ei tehokkaasti velvoita lainsäädäntövallan käyttäjää anta-

maan velvoitetta toteuttavia säännöksiä. Mikäli lainsäätäjä laiminlyö velvollisuutensa, ei sitä 

voida saattaa tuomioistuimen tai muun elimen tutkittavaksi. Siten ihmisoikeuksien positii-

visiin toimintavelvoitteisiin liitetty oikeudellinen velvollisuus perustella laiminlyönnit ei sel-

laisenaan sovellu suomalaiseen lainsäädäntövallan käyttöä ohjaavaan turvaamisvelvoittee-

seen.77 Perustuslakivaliokunta on toisinaan huomauttanut käsiteltävänään olleeseen asiaan 

liittyvästä lainsäädännöllisestä puutteesta tai ehdottanut asiasta lausumaa.78 Toisaalta PL 

19.3 §:n turvaamisvelvoitetta on tulkittava sen hyvinvointivaltiollista taustaa vasten. 

 
75 Esim. Tuori 2011, Sosiaalisten perusoikeuksien oikeusvaikutukset > Toimeksiantovaikutus > Toimeksian-

tojen sääntelymallit. 
76 Myös 22 §:n on katsottu kohdistuvan useimmiten lainsäätäjään. Viljanen 2011, > Mitä tahoja perusoikeus-

säännökset velvoittavat? > Lainsäädäntö- ja muu norminantovalta > Positiiviset toimintavelvoitteet. Ks. myös 

Tuori 2007, s. 271. 
77 Vrt. edellä käsitelty Fredmanin accountability-vaatimus, jota hän käyttää yhtenä perusteena oikeuksien tuo-

mioistuinkontrollille, ks. Fredman 2008, s. 103–105. Kokonaan toinen asia on poliittinen vastuu, joka lankeaa 

myös toimimattomuudesta.  
78 Esimerkiksi esityksestä vanhuspalvelulaiksi antamassaan lausunnossa PeVL 36/2012 vp valiokunta huo-

mautti vanhusten itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevan sääntelyn puuttumisesta. 
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Säännös ennen muuta säilyttävä ja lähtee siitä, että julkinen terveydenhuoltojärjestelmä on 

olemassa ja sitä kehitetään. Oletuksena on siis, että terveydenhuoltoa säädellään laintasoi-

sesti ja kun eduskunta näin tekee, PL 19.3 § vaikuttaa lakien sisältöön.  

3.4 Sääntelyvaraus 

Sääntelyvaraus, PL 19.3 §:n tapauksessa muotoa ”sen mukaan kuin lailla tarkemmin sääde-

tään”, jättää perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan lainsäädännön toteuttamisessa liik-

kumavaran, jonka puitteissa oikeutta voidaan rajoittaa. Toisaalta sääntelyvaraus myös vel-

voittaa antamaan täsmentäviä säännöksiä, joita ilman oikeus perustuslakivaliokunnan sanoin 

jäisi ”ilmaan”. Verrattuna pelkkään lakiviittaukseen sääntelyvaraus on rajatumpi sitoen sen 

nojalla annettavan sääntelyn perusoikeussäännöksen ilmentämään pääsääntöön. Tätä pää-

sääntöä ei voida tavallisella lailla heikentää, mitä voidaan verrata yleisiin rajoitusedellytyk-

siin kuuluvaan ydinalueen koskemattomuuden vaatimukseen.79 Veli-Pekka Viljasen mukaan 

sääntelyvaraukset on pidettävä erillään varsinaisesta perusoikeuksien rajoittamisesta. Sään-

telyvarauksissa on kyse valtuudesta säännellä perusoikeuden käyttöä, ei rajoittaa sitä.80  

Sääntelyvaraus on yksi lakivarauksen muoto. Lakivaraus on perusoikeussäännökseen kir-

jattu valtuus antaa perusoikeutta koskevaa sääntelyä tavallisella lailla. Suomalaiseen perus-

oikeusjärjestelmään sisältyy nykyisin kolmenlaisia lakivarauksia: kvalifioituja lakivarauk-

sia, sääntelyvarauksia ja lakiviittauksia. Kvalifioidussa lakivarauksessa kyse on perusoi-

keussäännöksen yhteyteen kirjatuista erityisistä edellytyksistä kyseisen perusoikeuden ra-

joittamiseksi (esim. PL 10.3–4 §:t). Sääntelyvarauksessa (sen mukaan kuin lailla säädetään) 

ja lakiviittauksessa (lailla säädetään) kyse on täsmentämättömästä valtuudesta ja kehotuk-

sesta säätää perusoikeudesta lailla. 

Lakivarauksella on erotettu olevan kolme funktiota: lain alaan pidättäminen, rajoitusten ra-

joittaminen ja sääntelytoimeksianto.81 Lain alaan pidättäminen liittyy toisaalta demokra-

tiaperiaatteeseen asettaen nimenomaan demokraattisesti valitun lainsäätäjän päättämään pe-

rusoikeuden sisällöstä, toisaalta oikeusvaltioperiaatteeseen sitoen hallinnon ja tuomioistuin-

ten harkintaa perusoikeuden soveltamisessa.82 Toisaalta Riku Neuvonen ja Pauli Rautiainen 

ovat todenneet, ettei lakivaraus nykyisessä perusoikeusjärjestelmässä tuo mitään lisää PL 

 
79 PeVM 25/1994 vp, s. 6. Ydinalueen koskemattomuutta koskeva oppi on kuitenkin Suomessa kehittymätön, 

ks. Hautamäki 2016. 
80 Viljanen 2001, s. 35. 
81 Neuvonen – Rautiainen 2015b, s. 226–230. 
82 Ks. myös Lavapuro 2010, s. 225. 
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80.1 §:n ja perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten sisältämiin lailla säätämisen vaati-

muksiin.83 PL 19.3 §:n sääntelyvarausta on siten luettava yhdessä 80.1 §:ää koskevan käy-

tännön kanssa. Sääntelytasoa ja sääntelyn täsmällisyyttä koskevat huomautukset ovat olleet 

tyypillisiä perustuslakivaliokunnan käsitellessä PL 19.3 §:ää toteuttavaa lainsäädäntöä. Ne 

jäävät kuitenkin pääosin tämän tutkielman ulkopuolelle.  

Perusoikeusjärjestelmään on katsottu kuuluvan perusoikeusdialektiikan kielto, millä tarkoi-

tettaan, että perusoikeuden sisältöä ei tule päätellä sitä konkretisoivasta lainsäädännöstä. 

Neuvonen ja Rautiainen ovat kuitenkin pitäneet kategorista kieltoa perusteettomana ainakin 

sosiaalisten perusoikeuksien kohdalla, koska niiden on vakiintuneesti katsottu saavan sisäl-

tönsä niitä konkretisoivan lainsäädännön kautta.84 Toisaalta perustuslakivaliokunta on 

eräissä viimeaikaisissa lausunnoissaan korostanut perustuslain TSS-oikeuksien käsitteistön 

itsenäisyyttä suhteessa tavallisessa lainsäädännössä tehtyihin luokitteluihin.85 Kysymykseen 

sosiaalisten oikeuksien ja niitä konkretisoivan lainsäädännön suhteesta liittyy myös oikeuk-

sien järjestelmäneutraalius. Esitöiden mukaan oikeuksia ei ole sidottu tuolloin voimassa ol-

leeseen sosiaalioikeudelliseen lainsäädäntöön.86 Perusoikeudelle sisällön antava tavallinen 

lainsäädäntö ei tule sääntelyvarauksen nojalla sillä tavoin perusoikeussäännöksen osaksi, 

että se estäisi lainsäätäjää muuttamasta tuota lainsäädäntöä. Heikennyskieltovaikutuksen 

kautta tämä sen sijaan voisi periaatteessa olla mahdollista (ks. jakso 3.5.2).  

Perustuslakivaliokunta näyttäisi perusoikeusuudistuksen yhteydessä käsitelleen lakiviit-

tausta, sääntelyvarausta ja turvaamisvelvoitetta toisistaan erillisinä ja itsenäisinä ilmiöinä 

siitä huolimatta, että näitä esiintyy hyvin erilaisissa perusoikeussäännöksissä ja esimerkiksi 

PL 19.3 § sisältää sekä sääntelyvarauksen että turvaamisvelvollisuuden. Neuvosen ja Rauti-

aisen mukaan tämä johtuisi siitä, että perusoikeusuudistuksen jatkovalmistelussa ei seurattu 

perusoikeuskomitean hahmottelemaa sisäisesti johdonmukaista lakiviittausjärjestelmää.87 

Sääntelyvaraus lisättiin PL 19.3 §:n turvaamisvelvollisuuden yhteyteen nimenomaan jatko-

valmistelussa. Kuten myöhemmin havaitaan, PL 19.3 §:n soveltamiskäytännössä 

 
83 Neuvonen – Rautiainen 2015b, s. 246. 
84 Neuvonen – Rautiainen 2015a, s. 49–50. Ks. myös PeVM 25/1994 s. 6, jossa valiokunta toteaa sääntelyva-

rauksellisten perusoikeuksien sisällön määräytyvän vasta perusoikeussäännöksen ja tavallisen lainsäädännön 

muodostaman kokonaisuuden pohjalta.  
85 Ks. PeVL 12/2015 vp, jossa valiokunta katsoi, että huolimatta tavallisessa lainsäädännössä tapahtuneesta 

päivähoito-käsitteen muuttumisesta varhaiskasvatukseksi ja sen siirtymisestä STM:n hallinnonalasta OKM:n 

hallinnonalaan, kyse oli yhä PL 19.3 §:n alaan kuuluvasta sosiaalipalvelusta, johon kohdistuu riittävyysvaati-

mus. Varhaiskasvatus-termiin siirtyminen merkitsi kuitenkin sitä, että myös PL 16.2 §:n sivistyksellisillä oi-

keuksilla saattoi olla asiassa merkitystä. Ks. myös perusopetus-termin tulkinnasta PeVL 43/2020 vp. 
86 HE 309/1993 vp s. 70–71. 
87 Neuvonen – Rautiainen 2015b, s. 225–226. 
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turvaamisvelvollisuus ja sääntelyvaraus ovat toimineet yhdessä siten, että ”lainsäädännössä 

on – – luotava perustuslaissa turvatut riittävät edellytykset julkisen vallan vastuun riittävän 

selvälle toteutumiselle”.88 Kysymykseen, onko käytännöstä havaittavissa pääsääntöä, jota ei 

saisi tavallisella lailla heikentää, pyritään vastaamaan jaksoissa 3.5 ja 4. 

3.5 Perusoikeuksien rajoittaminen ja heikentäminen 

3.5.1 Riippuvuus resursseista 

Perustuslain ja ihmisoikeussopimusten TSS-oikeudet eivät ole ehdottomia oikeuksia, joita 

ei voitasi rajoittaa tai joista ei voitaisi poiketa hätätilankaan aikana. TSS-sopimus ja Euroo-

pan sosiaalinen peruskirja sisältävät molemmat artiklan, jonka nojalla oikeuksia voidaan ra-

joittaa (TSS-sopimuksen 4 artikla ja uudistetun sosiaalisen peruskirjan G(1) artikla). Koska 

TSS-oikeuksien toteutuminen riippuu ennen kaikkea valtion aktiivisista toimenpiteistä ja 

niihin käytettävissä olevista resursseista, keskustelussa TSS-oikeuksien rajoittamisesta on 

painottunut kysymys siitä, oikeuttavatko valtion taloudelliset vaikeudet TSS-oikeuksien ra-

joittamisen. Erityisesti TSS-sopimuksen 2(1) artiklan säännöksestä, jonka mukaan valtion 

on pyrittävä käytettävissä olevien resurssiensa puitteissa parantamaan oikeuksien toteutumi-

sen tasoa, on johdettu ns. heikennyskielto eli kielto vastaavasti heikentää tuota tasoa, paitsi 

mikäli se on välttämätöntä käytettävissä olevien resurssien heikkenemisen vuoksi.89  

TSS-oikeuksien toteutuminen riippuu ennen kaikkea valtion aktiivisista toimenpiteistä ja 

niihin käytettävissä olevista resursseista. Tyypillinen TSS-oikeuksia vastaan käytetty argu-

mentti on, että ne sitovat liikaa parlamentin budjettivaltaa, jota tulisi käyttää demokraatti-

sesti. Vaikka edellä kuvatusti on mahdollista ymmärtää TSS-oikeudet demokratian edelly-

tyksenä, TSS-oikeudet nähdään usein pikemminkin rajoituksena demokraattiselle päätök-

senteolle, koska sosiaalipolitiikka ja ylipäätään yhteisten varojen käyttö ovat keskeisiä poli-

tiikan alueita ja TSS-oikeudet sitovat julkisia menoja.90 

Resurssiriippuvuus ja demokratia-argumentti ovat vaikuttaneet TSS-oikeuksien muotoiluun: 

ne on pääosin muotoiltu käytettävissä olevista resursseista riippuvien edistämisvelvollisuuk-

sien muotoon subjektiivisten oikeuksien sijaan. Tämä pätee myös PL 19 §:n sosiaalisiin oi-

keuksiin, joista subjektiivisena oikeutena on turvattu vain 19.1 §:n mukainen välttämätön 

 
88 PeVL 26/2017 vp, s. 36. 
89 CESCR General Comment No. 3, kohta 9. 12 artiklan osalta ks. myös CESCR General Comment No. 14, 

kohta 32.  
90 Demokratia- ja resurssiargumenteista ks. esim. Tuori – Kotkas 2016, s. 217–219.    
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toimeentulo ja huolenpito. Perusoikeusuudistus toteutettiin 1990-luvulla pahimman laman 

aikaan. Koska kyse oli perustuslaista, joka nauttii oikeusjärjestyksessä erityistä pysyvyyttä, 

tavoitteena oli, että oikeudet säilyisivät toteuttamiskelpoisina taloudellisista suhdannevaih-

teluista riippumatta.91 Oikeuksien muotoilussa kiinnitettiin erityistä huomiota niiden tosiasi-

allisiin toteuttamismahdollisuuksiin ja pyrittiin varmistumaan siitä, että ehdotukset soveltui-

sivat myös taloudellisten olosuhteiden muuttuessa.92 Kun oikeuksien toteutuminen jätettiin 

riippumaan niitä konkretisoivasta lainsäädännöstä, myös oikeuksien toteuttamiseen tarvitta-

vat resurssit riippuisivat näistä tavallisessa lainsäädännössä tehtävistä ratkaisuista.93 Oikeuk-

sien voimassaolo saatiin siis riippumattomaksi suhdanteista tekemällä mahdolliseksi se, että 

niitä toteuttava lainsäädäntö voi kuitenkin joustaa taloudellisten suhdanteiden mukaan. 

3.5.2 Heikennyskielto Suomen oikeudessa 

Heikennyskieltoa on pidetty kotimaisen turvaamisvelvollisuuden ja ihmisoikeussopimuk-

sista johtuvan kehittämisvelvollisuuden vastinparina.94 Heikennyskiellon sisältyminen Suo-

men perusoikeusjärjestelmään on oikeuskirjallisuudessa jokseenkin vakiintunut käsitys, 

vaikkakin sitä koskevaa perustuslakivaliokunnan käytäntöä on vähän.95 Heikennyskiellolle 

on suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa esitetty useita tulkintatapoja. 

Kaarlo Tuorin mukaan voidaan ensinnäkin ajatella, että perusoikeussäännös turvaa tietyn 

oikeuksien toteutumisen minimitason, jonka alle menevät heikennykset ovat kiellettyjä. Toi-

saalta voidaan ajatella, että perusoikeussäännös edellyttää järjestelmän jatkuvaa kehittämistä 

ja siten kaikki heikennykset saavutettuun tasoon ovat kiellettyjä.96 Pauli Rautiaisen mukaan 

heikennyskielto voidaan jakaa sääntöluonteiseen minimitasovaatimukseen ja järjestelmän 

kehittämistä koskevaan optimointikäskyyn. Oikeuksien toteutumisen tasoa ei saa heikentää 

alle minimitason, josta Rautiainen vielä erottaa kansallisen perusoikeusjärjestelmän minimi-

tason, josta voidaan poiketa poikkeuslailla ja ihmisoikeussopimusten mukaisen minimita-

son, jota ei saa alittaa missään tilanteessa. Mikäli oikeuksien toteutumisen taso on minimi-

tasoa korkeampi, tulisi tasoa pyrkiä yhä nostamaan, mutta julkisen talouden tilan niin 

 
91 Oikeusministeriö 1993, s. 28. Perusoikeustyöryhmä luopui lähes kaikista perusoikeuskomitean esittämistä 

subjektiivisista sosiaalisista oikeuksista. 
92 HE 309/1993 vp, s. 19. 
93 Ks. myös HE 309/1993 vp, s. 35. 
94 Rautiainen 2013, s. 261; Scheinin 1995, s. 347.  
95 Rautiainen 2013, s. 263. 
96 Ks. esim. Tuori 2011, > Sosiaalisten perusoikeuksien oikeusvaikutukset > Heikennyskieltovaikutus > Hei-

kennyskiellon sisältö.  
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vaatiessa sitä voidaan myös tilapäisesti laskea.97 Samantyyppiseen tulkintaan heikennyskiel-

lon sääntö- ja periaatevaikutuksista on päätynyt myös Laura Kirvesniemi.98 Martin Scheinin 

taas on pitänyt perusoikeuksiin liittyvää heikennyskieltoa periaatteena, mutta katsoo, että 

perusoikeudet voivat sisältää myös säännön luonteisia elementtejä, joista ei voida sääs-

tösyistä poiketa.99  

Kirvesniemi on kansainvälisten valvontaelimien ja ulkomaisen oikeuskäytännön perusteella 

pitänyt heikennyksen edellytyksinä sen väliaikaisuutta, välttämättömyyttä, oikeasuhtai-

suutta, syrjimättömyyttä ja minimitason säilyttämistä. Lakiesityksen sosiaalisiin oikeuksiin 

kohdistuvien vaikutusten ennakollinen arviointi ja vaihtoehtoisten keinojen punninta kuulu-

vat olennaisesti heikennyskieltoon.100 Myös yleisten rajoitusedellytysten analogista sovelta-

mista heikennyksiin on pidetty mahdollisena101 ja perustuslakivaliokunta näyttäisikin sovel-

taneen yleisiä rajoitusedellytyksiä sosiaalisten oikeuksien heikennyksiin.102 Pelkän rajoitus-

testin soveltaminen ei kuitenkaan välttämättä tavoita sitä TSS-oikeuksien kannalta keskeistä 

kriteeriä, ettei heikennys saisi kohdistua heikoimmassa asemassa oleviin.103 Voidaan toki 

väittää, että vaatimus olisi luettavissa perusoikeuden ydinalueeseen samoin kuin se on luet-

tavissa ihmisoikeuksien minimitasoon. Tähänastinen perustuslakivaliokunnan käytäntö ei 

kuitenkaan tue päätelmää.  

Perustuslakivaliokunnan heikennyskieltoa koskeva käytäntö on vähäistä. Valiokunta on pi-

tänyt valtiontalouden säästötavoitetta taloudellisen laskusuhdanteen aikana hyväksyttävänä 

perusteena puuttua etuuksien tasoon.104 Missä määrin julkisen tai kansantalouden tilan on 

oltava heikentynyt, ei ole perustuslakivaliokunnan käytännön valossa täysin selvää.105 Huh-

tanen on tarkastellut vuotta 2013 edeltänyttä perustuslakivaliokunnan käytäntöä ja todennut, 

ettei valiokunta ole pyrkinyt määrittelemään heikennettäväksi ehdotettujen sosiaalisten oi-

keuksien minimitasoa.106 Toisaalta Kirvesniemi on sitä mieltä, että perustuslakivaliokunta 

 
97 Rautiainen 2013, s. 274. 
98 Kirvesniemi 2016, s. 26–28. 
99 Scheinin 1995, s. 347. 
100 Kirvesniemi 2016, s. 20–25, 47. Samansuuntaisesti Rautiainen 2013, s. 272.  
101 Ks. Viljanen 2001, s. 14; Tuori – Kotkas 2016, s. 251. Rautiainen kuitenkin korostaa heikennyskieltoon 

sisältyvän sellaisia erityiskysymyksiä, joiden arviointiin pelkkä rajoitustesti ei riitä, ks. Rautiainen 2013, s. 

265. 
102 Ks. Huhtanen 2013, s. 190. Ks. myös PeVL 21/2016 vp, s. 3, jossa valiokunta toteaa itse soveltaneensa 

yleisiä rajoitusedellytyksiä heikennyksiin.   
103 Kirvesniemi 2016, s. 31. Ks. myös Scheinin 1995, s. 347. 
104 Esim. PeVL 25/2012 vp. 
105 Ks. PeVL 11/2015 vp, jossa valiokunta korosti lapsilisien indeksijäädytyksen hyväksyttävyyden taustalla 

olevan Suomen talouden tilan olennainen heikkeneminen. 
106 Huhtanen 2013, s. 190–191.  
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on nimenomaan pyrkinyt suojaamaan vain oikeuksien minimitasoa.107 Molemmat ovat oi-

keassa siinä mielessä, että perustuslakivaliokunta on pyrkinyt perustelemaan heikennyksen 

sallittavuutta sen vähäisyydellä. Valiokunta on pitänyt lähtökohtaisesti ongelmallisina olen-

naisia tai perusoikeuden ydinsisällön tyhjäksi tekeviä heikennyksiä perusoikeutena turvatun 

suojan tasoon. Heikennyksen olennaisuutta arvioitaessa on huomioitava perusoikeutta to-

teuttavien järjestelmien kokonaisuus eikä vain yksittäiseen etuuteen kohdistuvan heikennyk-

sen suuruus.108 Valiokunta ei kuitenkaan ole vielä torjunut yhtään etuuksien leikkausta olen-

naisena heikennyksenä.  

Heikennys voi kohdistua järjestelmän henkilölliseen kattavuuteen tai etuuden tasoon. Esi-

merkiksi työttömyysturvan saamisen edellytykseksi on voitu asettaa vastasuorituksia, jotka 

täyttävät perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset, etenkin hyväksyttävän perusteen ja 

suhteellisuuden vaatimukset.109 Perusoikeusrajoituksina on käsitelty lähinnä (PL 19.2 §:ää 

toteuttavien) rahamääräisten toimeentuloetuuksien saamisedellytyksiä: useimpiin palvelui-

hin sisältyy luonnostaan tarveharkintaisuus. Koska sosiaaliset perusoikeudet eivät turvaa 

tiettyjä tavallisella lainsäädännöllä luotuja tuki- ja palvelujärjestelmiä, heikennyskielto ei 

estä olemassa olevien järjestelmien purkamista ja korvaamista uusilla. Muutokset eivät saa 

kuitenkaan olla syrjiviä.110  

Perustuslakivaliokunnan sosiaalisten oikeuksien heikennyskieltoa koskeva käytäntö koskee 

muutenkin voittopuolisesti rahamääräisiä etuuksia. Palveluja koskevista heikennyksistä voi-

daan mainita lähinnä PeVL 12/2015 vp, jossa oli kyse sellaisten lasten ns. subjektiivisen 

varhaiskasvatusoikeuden tuntimäärän alentamisesta, joiden vanhempi on kotona. Heikennys 

kohdistui siten samanaikaisesti järjestelmän henkilölliseen kattavuuteen ja etuuden tasoon. 

Perustuslakivaliokunta punnitsi mainitussa lausunnossaan julkisen talouden säästötarvetta, 

yhdenvertaisuutta ja oikeutta riittäviin sosiaalipalveluihin, eikä löytänyt estettä varhaiskas-

vatusoikeuden rajoittamiselle, kunhan päätöksenteossa huomioidaan lapsen etu. Valiokunta 

korosti sitä perusoikeusuudistuksen esitöistä ilmenevää lähtökohtaa, että perhe on ensisijai-

sesti vastuussa lapsen kasvatuksesta. Huolimatta sosiaali- ja terveysministeriön alaisen päi-

vähoidon kehittymisestä opetus- ja kulttuuriministeriön alaiseksi varhaiskasvatukseksi kyse 

 
107 Kirvesniemi 2016, s. 35. 
108 Esim. PeVL 25/2012 vp.  
109 Huhtanen 2013, s. 176–179. 
110 Ks. PeVL 55/2016 vp, jossa perustuslakivaliokunta piti syrjintäkiellon vastaisena esitystä, jossa taloudelli-

siin syihin vedoten pyrittiin siirtämään työttömät maahanmuuttajat työmarkkinatuen piiristä sitä alemman ko-

toutumistuen piiriin. 
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oli valiokunnan mukaan yhä perustuslain 19.3 §:ssä tarkoitetusta sosiaalipalvelusta, vaikka-

kin PL 16.2 §:n mukainen oikeus saada muuta kuin perusopetusta oli varhaiskasvatuksen 

kannalta merkityksellinen. Valiokunta korosti PL 6 §:n ja 19.3 §:n lainsäätäjälle antamaa 

liikkumavaraa. Valiokunta otti huomioon lapsen oikeuksien yleissopimuksen, jonka 18 ar-

tiklan 3 kohdassa edellytetään vain päivähoidon järjestämistä työssäkäyvien vanhempien 

lapsille. Tältä pohjalta valiokunta arvioi varhaiskasvatuksen tarpeen vähäisemmäksi, jos lap-

sen vanhempi oli kotona. Näiden lasten/perheiden osalta kokopäiväistä varhaiskasvatusta ei 

pidetty ”ehdottoman välttämättömänä” ja heikennys oli oikeassa suhteessa säästötavoittei-

siin.111  

Perustuslakivaliokunnan käytännön painottumiselle rahaetuuksiin on monia syitä. Heiken-

nyskiellon juuret ovat nimenomaan toimeentuloturvassa ja sitä koskeneessa lepäämäänjättä-

miskäytännössä. PL 19.2 §:n mukaisten etuusjärjestelmien lähtökohtana on universaalius, 

kun taas useimmat 19.3 §:ää toteuttavista palveluista ovat tarveperusteisia. Varhaiskasvatus 

muodostaa tästä poikkeuksen, minkä vuoksi heikennyskieltoa sovellettiin tarveperusteisuu-

teen siirtymiseen. Rahaetuuden leikkaus tai indeksijäädytys on helppo tulkita heiken-

nykseksi, kun taas palveluihin kohdistuvien muutosten vaikutusta niitä saavien asemaan on 

vaikeampi arvioida, etenkin kun muutoksia yleensä perustellaan ennemmin palvelujen pa-

rantamisella kuin säästöillä. Huolimatta hallituksen esityksen vaikutusarvioista ja perustus-

lakivaliokunnan mahdollisuudesta kuulla substanssiasiantuntijoita, valiokunnan tosiasialli-

set mahdollisuudet arvioida muutosten yhteiskunnallisia vaikutuksia ovat varsin rajalliset.  

On kyseenalaista, onko perustuslakivaliokunnan tehtävänä edes selvittää ehdotetun lainsää-

dännön mahdollisia vaikutuksia. Heikennyskieltoa on perusteltua lähestyä ennen muuta oi-

keudellisesti, ja kun se käytännössä samastuu perusoikeuksien rajoitusedellytyksiin, kyse on 

tavoitteen ja keinojen punninnasta. Tilanteissa, joissa tarkoituksena ei ole oikeuksien hei-

kennys, heikennyskiellon soveltamisala rajautuu ainoastaan tapauksiin, joissa tavoitteet ja 

keinot ovat räikeässä ristiriidassa. Perustuslakivaliokunnan Sipilän hallituksen sote-uudis-

tuksen yhteydessä omaksuma riskiperusteinen lähestymistapa voisi täydentää heikennys-

kieltodoktriinia PL 19.3 §:n turvaamisvelvollisuuden toteutumisen tason ennakollisessa 

 
111 PeVL 12/2015 vp.  
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perusoikeuskontrollissa. Tosin pitää muistaa, että sote-uudistus koski järjestelmän raken-

netta, ei palvelujen sisältöä.112  

3.5.3 Resurssien kohdentaminen 

Perusoikeudet ilmentävät yhteiskunnan perustavanlaatuisia arvoja. Perusoikeuskomitean 

mukaan tämä tarkoittaa sitä, että niille on annettava asianmukainen etusija muihin yhteis-

kunnallisiin tavoitteisiin nähden, joskaan tämä etusija ei ole ehdoton vaan riippuvainen ti-

lannekohtaisesta arvojen punninnasta ja käytettävissä olevista resursseista. Säästötoimissa 

perusoikeusjärjestelmän ilmentämä arvojärjestys ilmenisi siten, että säästötoimet olisi koh-

distettava lähtökohtaisesti muihin kuin perusoikeuksien suojaamiin toimintoihin. Täysin 

kiellettyjä olisivat olleet ainoastaan säästötoimet, jotka kajoavat perusoikeuksien olennai-

seen sisältöön. Komitean esittämässä mallissa yleinen rajoitussäännös olisi sisältänyt olen-

naisen puuttumisen kiellon ja sitä olisi sovellettu myös TSS-oikeuksiin. Komitea kuitenkin 

tarkensi, ettei mikä tahansa puuttuminen sosiaaliturvaan olisi sosiaalisten oikeuksien olen-

naiseen sisältöön puuttumista.113 Näillä näkökohdilla on luonnollisesti vaikutusta edellä esi-

tetyn heikennyskiellon soveltamisessa, mutta niillä tulisi olla merkitystä myös päätettäessä 

julkisten resurssien kohdentamisesta. Resurssien kohdentamista koskevien päätösten perus-

tuslainmukaisuuden arvioinnin puutteita on pidetty merkittävimpänä heikkoutena suomalai-

sessa TSS-oikeuksien valvonnassa.114  

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että perusoikeudet tulisi huomioida myös valtion talous-

arviosta päätettäessä.115 Heikennyskieltoa ei tulisi voida kiertää budjettipäätöksin. Perustus-

lakivaliokunta ei kuitenkaan säännönmukaisesti arvioi valtion talousarvion perustuslainmu-

kaisuutta.116 Valiokunta voi oma-aloitteisesti antaa valtiovarainvaliokunnalle toimialaansa 

koskevan lausunnon talousarvioesityksestä eduskunnan työjärjestyksen 38.3 §:n nojalla, 

mutta lausunnolla ei ole tällöin samaa sitovuutta kuin lakiesityksistä annetuilla lausunnoilla, 

koska talousarvioesitys hyväksytään joka tapauksessa yksinkertaisella enemmistöllä.117  

 
112 Tässä esitetty ei ole täysin kattava analyysi perustuslakivaliokunnan heikennyskieltoa koskevasta käytän-

nöstä. Etenkin vaalikaudella 2015–2019 valiokunta antoi useita lausuntoja sosiaaliturvan heikennysten sallit-

tavuudesta ja tuon käytännön tarkempaan analyysiin oikeustieteessä olisi tarvetta. 
113 KM 1992:3, s. 161–163. 
114 Kirvesniemi 2016, s. 48.  
115 Hidén 1999, s. 20–21; Viljanen 2011, > Mitä tahoja perusoikeussäännökset velvoittavat? > Budjettivalta. 
116 Perustuslakivaliokunta on antanut perusoikeusuudistuksen jälkeen kaksi lausuntoa budjetista (PeVL 

13/2011 vp, PeVL 29/2014 vp), joissa molemmissa se arvioi oikeuslaitoksen rahoitusta. Lisäksi valiokunta on 

antanut oma-aloitteisesti lausunnon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017–2020 (PeVL 19/2016 vp). 

Lausunnossa valiokunta painotti mm. perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointia valmisteluvaiheessa. 
117 Rautiainen 2013, s. 277–278. 
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TSS-oikeuksien toteutumiseen vaikuttavat Suomessa merkittävästi kuntien budjetit sekä 

kuntien valtionosuusjärjestelmä. Kuntien budjetit eivät luonnollisesti voi olla perustuslaki-

valiokunnan valvonnan kohteena, vaan valiokunta voi vaikuttaa niihin vain substanssi- ja 

valtionosuuslainsäädännön valvonnan kautta. Sen sijaan laillisuusvalvojat voivat kiinnittää 

huomiota TSS-oikeuksiin kohdistuvaan alibudjetointiin kunnissa.118 Kunnanvaltuuston hy-

väksymä talousarvion lainmukaisuus on myös saatettavissa tuomioistuimen tai aluehallinto-

viraston tutkittavaksi.119 

Kuntien valtionosuuksien perusteisiin valtionosuuslainsäädännössä perustuslakivaliokunta 

sen sijaan voi ottaa kantaa, mikäli niitä koskeva muutos saatetaan sen käsiteltäväksi. Vaali-

kaudella 2011–2014 perustuslakivaliokunta antoi useita lausuntoja valtionosuuslain muu-

toksista.120 Lausunnoissa korostettiin valtionosuuksien merkitystä sosiaalisten ja sivistyksel-

listen oikeuksien toteutumiselle. Valiokunta puolsi harkinnanvaraisen valtionosuuden koro-

tuksen säilyttämistä, minkä taustalla on nähtävissä tarve turvata palveluiden rahoitus kai-

kissa tilanteissa.121 Muutoin muutoksia arvioitiin lähinnä sen kannalta, uhkasivatko ne kun-

nalliseen itsehallintoon kuuluvaa kuntien vapautta päättää itsenäisesti omasta taloudestaan.  

  

 
118 Ks. esim. EOA 15.11.2002 dnro 488/4/00. Päätöksellä oli vaikutusta myöhempiin lainsäädäntömuutoksiin, 

ks. Tanttinen-Laakkonen 2010, 272–273. 
119 Korkein hallinto-oikeus on pitänyt talousarvion hyväksymispäätöstä lainvastaisena, kun siinä ei ollut varattu 

lainkaan määrärahaa vammaispalvelulain mukaisiin tehtäviin, ks. KHO 18.1.2005 T 89. Määrärahasidonnaisia 

etuuksia koskevista oikeusturvajärjestelyistä ks. Tuori – Kotkas, s. 301–304.) 
120 PeVL 16/2014 vp, PeVL 12/2011 vp, PeVL 34/2013 vp, PeVL 40/2014 vp. 
121 PeVL 40/2014 vp, s. 3–4. 
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4. PL 19.3 §:n toimeksiantovaikutusta koskeva perustuslakivalio-

kunnan käytäntö  

4.1 Arvioinnin lähtökohtia 

Edellä jaksossa 3.2 todettiin, että aiemmassa tutkimuksessa PL 19.3 §:n turvaamisvelvolli-

suuden toimeksiantovaikutusta koskevaa perustuslakivaliokunnan käytäntöä on löydetty 

suhteellisen vähän. Viimeisen kymmenen vuoden aikana sitä koskeva perustuslakivaliokun-

nan käytäntö on lisääntynyt, ei vähiten kahden sote-uudistusyrityksen vuoksi. Toimeksian-

tovaikutuksen vähäinen huomio johtunee osaksi siitä, ettei valiokunnan käsiteltäväksi 

yleensä tule esityksiä, jotka toteuttavat sosiaalista perusoikeutta, jollei esitykseen sisälly po-

tentiaalisia ristiriitoja muiden perusoikeuksien tai perustuslain säännösten kanssa.122 Toinen 

syy tulkintakäytännön vähäisyydelle on lähestymistapa, jossa sosiaalisia oikeuksia tarkas-

tellaan kuten vapausoikeuksia, itsenäisinä punnintanormeina. Tällöin aineistosta väistämättä 

erottuvat ne harvat tapaukset, joissa on kyse sosiaalisen oikeuden kompetenssivaikutuksesta 

tai heikennyskieltovaikutuksesta, joka vertautuu vapausoikeuden rajoittamiseen. Näin on, 

vaikka vapausoikeuksien pohjalta kehitettyjen yleisten oppien osittainen soveltumattomuus 

sosiaalisiin oikeuksiin on Suomessakin tunnistettu.123  

Tässä perustuslakivaliokunnan PL 19.3 §:n terveyspalvelujen turvaamisvelvollisuutta kos-

kevaa käytäntöä124 systematisoidaan keskittyen TSS-komitean tavoin saatavuuteen ja laa-

tuun.125 Edellä esitellystä TSS-komitean ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean käy-

tännöstä ilmenee yleisesti hyväksyttävänä pidettäviä tulkintoja siitä, mitkä ovat terveyspal-

velujen saatavuuden ja laadun kannalta merkityksellisiä näkökohtia. Palvelujen saatavuuden 

on ensinnäkin oltava yhdenvertaista ja syrjimätöntä siten, että esimerkiksi asuinpaikka, va-

rattomuus tai syrjintäkieltosäännöksessä tarkoitettu henkilökohtainen ominaisuus ei saisi 

suoraan tai välillisesti estää terveyspalvelujen saamista. Toisekseen saatavuuteen vaikuttavat 

järjestelmän rakenteet, kuten palveluvalikoima, hoitoon pääsyn nopeus ja muualla kuin 

 
122 Ks. myös Rautiainen 2013, s. 277. Sama pätee myös sote-uudistuksia koskeviin lausuntoihin. Huolimatta 

lausuntojen keskeisyydestä PL 19.3 §:n tulkinnan kannalta, vähintään yhtä suuren huomion lausunnoissa saavat 

PL 121 § ja 124 §. 
123 Esim. Eriksson 1998, s. 3. 
124 Aineisto on kerätty eduskunnan valtiopäiväasiakirjakannasta (pdf-muotoiset) hakusanoilla eduskuntatun-

nus: PeVL AND riittäv* AND terveyspalvelu* sekä eduskuntatunnus: PeVM AND riittäv* AND terveyspal-

velu*. Haku tuotti 67 lausuntoa ja 30 mietintöä.  
125 Samantyyppistä jaottelua saatavuuteen ja laatuun on käyttänyt esim. Mette Hartlev arvioidessaan oikeutta 

terveyteen pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa, ks. Hartlev 2011, s. 63–65. 
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julkisessa terveydenhuollossa annetun hoidon korvattavuus. Laadun, johon myös potilastur-

vallisuus ja potilaan oikeuksien kunnioittaminen voidaan lukea, elementtejä puolestaan ovat 

ainakin ammatillinen osaaminen, välineistön ja tilojen kunto ja ajanmukaisuus, valvonta, 

palveluintegraatio ja lääkärin etiikka. Kaikkiin näihin puolestaan vaikuttavat sääntelyn 

ohella käytettävissä olevat resurssit. 

Palvelujen saatavuutta koskevat tulkinnat on jaettu järjestelmän rakennetta koskeviin tulkin-

toihin (vrt. availability) ja palvelujen yhdenvertaista saatavuutta koskeviin kysymyksiin (vrt. 

accessibility), joista erityisesti nousevat esiin kysymykset alueellisesta yhdenvertaisuudesta 

ja ihmisen sosioekonomisen aseman vaikutuksesta palvelujen saatavuuteen.  

Pääpaino perustuslakivaliokunnan lausunnoissa on palvelujen saatavuudessa, kun taas laatua 

(acceptability ja quality) koskevaa käytäntöä on vähemmän. Tämä vastaa perusoikeusuudis-

tuksen esitöitä, joissa korostuu nimenomaan saatavuuden turvaaminen. Terveyspalvelujen 

laatuun luettavien seikkojen taustalla on usein muitakin perusoikeuksia, kuten esitöissä mai-

nitut oikeus elämään, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen, yksityiselä-

män suoja ja uskonnonvapaus. Niitä ei siten välttämättä ole käsitelty PL 19.3 §:n vaan jonkin 

toisen perusoikeuden soveltamiskysymyksenä.  

Laadun ja saatavuuden välimaastoon sijoittuu palveluiden riittävyys, joka on erityinen PL 

19.3 §:n sanamuotoon sisältyvä kriteeri. Perustuslakivaliokunnan käytännössä riittävyyskri-

teeri on liittynyt erityisesti palveluiden sisältöön, mutta kriteeriä on käytetty myös vahvista-

maan saatavuuteen liittyviä rakenteellisia vaatimuksia. Tässä analyysissä riittävyyskriteeriä 

käsitellään pääosin samassa yhteydessä laadun kanssa. 

Vaikka tutkielman aiheena on nimenomaan riittävien terveyspalvelujen turvaaminen, kos-

kevat etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksista annetut lausunnot myös 

sosiaalihuoltoa. Siten esitetyt päätelmät voivat joiltain osin soveltua myös sosiaalihuoltoon, 

mutta on tärkeää pitää mielessä sosiaali- ja terveydenhuollon oikeudellisesti merkittävät 

erot.126 

Ennen tulkintakäytännön tarkastelua selostetaan lyhyesti Sipilän hallituksen sote-uudistuk-

sen pääpiirteitä. Kyse oli poikkeuksellisen laajasta hallinnollisesta uudistuksesta, jossa olisi 

 
126 Näistä keskeisimpänä voidaan pitää sitä, että sosiaalihuollossa tehdään hallintopäätöksiä, kun taas tervey-

denhuollossa pääsääntöisesti ei (poikkeuksena eräät tartuntatautilain ja mielenterveyslain mukaiset toimenpi-

teet). 
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luotu aivan uudenlaisia rakenteita. Uudistusta koskevat perustuslakivaliokunnan lausunnot 

sisältävät useita merkittäviä PL19.3 §:n tulkintakannanottoja. 

4.2 Vaalikauden 2015–2019 sote-uudistuksesta  

Perustuslakivaliokunta antoi Sipilän hallituksen varsinaisesta sote- ja maakuntauudistuspa-

ketista kolme poikkeuksellisen laajaa lausuntoa (PeVL 26/2017 vp, 15/2018 vp ja 65/2018 

vp, yhteensä 218 sivua). Näistä ensimmäinen koski alkuperäisiä esityksiä sote-lainsäädän-

nöksi.127 Lukuisten perustuslakivaliokunnan havaitsemien ongelmien vuoksi valinnanva-

pauslaki valmisteltiin uudelleen128 ja perustuslakivaliokunta antoi siitä uuden lausunnon 

(PeVL 15/2018 vp). Perustuslakivaliokunta antoi vielä lausunnon sosiaali- ja terveysvalio-

kunnan perustuslakivaliokunnan lausuntojen pohjalta laatimista mietintöluonnoksista 

(PeVL 65/2018 vp). Perustuslakivaliokunta edellytti viimeisessäkin lausunnossaan muutok-

sia esitettyyn sääntelyyn. Esityksiä ei ehditty hyväksyä ennen vaalikauden loppua ja ne rau-

kesivat.  

Uudistuksen tarkoituksena oli perustaa uusi aluehallinnon taso eli maakunnat, joiden tärkein 

tehtävä oli sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen asukkailleen. Tuottamis- ja järjestä-

misvastuu eriytettiin uudistuksessa. Palvelujen järjestämisvastuu siirrettiin kunnilta maakun-

nille. Tuottamisvastuu sen sijaan olisi perustunut monituottajamalliin, jossa palvelujen käyt-

täjällä olisi ollut vapaus valita palvelun tuottaja markkinoilta. Nykyinen jako perustervey-

denhuoltoon, erikoissairaanhoitoon ja sosiaalipalveluihin korvattiin järjestämislainsäädän-

nössä jaolla suoran valinnan palveluihin ja maakunnan liikelaitoksen palveluihin. Suoran 

valinnan palvelut (käytännössä perusterveydenhuolto, hammashoito ja alun perin myös jot-

kin sosiaalipalvelut) oli tarkoitus avata kilpailulle ja asiakas olisi voinut valita palvelunsa 

tuottavan sote-keskuksen.129 Maakunnan liikelaitos olisi tuottanut suurimman osan sosiaali-

palveluista sekä erikoissairaanhoidon ja käyttänyt julkista valtaa. Osassa liikelaitoksen pal-

veluita tuli hyödyntää markkinoita asiakasseteliä tai henkilökohtaista budjettia käyttämällä. 

Myös parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä olevassa Sanna Marinin hallituksen sote-

uudistuksessa (HE 241/2020 vp) tuottamis- ja järjestämisvastuu on erotettu. Vastuu 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on tarkoitus siirtää maakuntia vastaaville 

 
127 Ensimmäinen valinnanvapauslaki (HE 47/2017 vp), tuottajalaki (HE 52/2017 vp), maakuntalaki, sote-jär-

jestämislaki, rahoituslaki, voimaanpanolaki, maakuntajakolaki (HE 15/2017 vp ja täydentävät esitykset).  
128 Toinen valinnanvapauslakiesitys HE 16/2018 vp. 
129 Käytännössä kyse olisi ollut palveluntarjoajan valinnasta, koska asiakas olisi saanut asioida muissakin sa-

man palveluntarjoajan yksiköissä.  
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itsehallinnollisille ”hyvinvointialueille”. Uudenmaan maakunnassa järjestämisestä 

vastaisi kuitenkin neljä hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki. Tarkoituksena on, 

kuten aiemmissakin sote-uudistusyrityksissä, turvata palveluiden yhdenvertainen saa-

tavuus ja kaventaa hyvinvointieroja. Erona Sipilän hallituksen sote-uudistukseen esi-

tys ei perustu asiakkaan valinnanvapauteen markkinoilla vaan alueiden järjestämisvel-

vollisuuteen, jonka ne voivat toteuttaa parhaaksi katsomallaan tavalla. Hyvinvointialu-

eille annettaisiin laaja mahdollisuus hankkia ostopalveluita ja yhtiöittää toimintaansa, 

mutta pakkoa tähän ei olisi. Kuten Sipilän hallituksen ehdotuksessa, toiminta rahoitet-

taisiin valtion rahoituksella ja asiakasmaksuilla.  

Ensimmäisessä esityksessä valinnanvapauslaiksi (HE 47/2017 vp) maakunnan tuli yhtiöittää 

mahdollinen oma suoran valinnan ja asiakassetelipalvelujen tuotantonsa (52 §). Kunnat taas 

eivät olisi saaneet tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja lainkaan. Valtiosääntöoikeudelliselta 

kannalta yhtiöittämisvelvollisuus muodosti alkuperäisen ehdotuksen suurimman periaatteel-

lisen ongelmakohdan. Se poistettiin myöhemmästä esityksestä (HE 16/2018 vp) ja sen sijaan 

maakunnan liikelaitos velvoitettiin tuottamaan mainittuja palveluja (15 ja 16 §).  

Perustuslakivaliokunnan ensimmäinen lausunto (PeVL 26/2017 vp) oli varsin yleispiirtei-

nen, sillä valiokunta katsoi, että esityksessä olleet perustavanlaatuiset ongelmat oli korjat-

tava ennen kuin yksityiskohtia voitiin arvioida. Lausunnossa kuitenkin hahmoteltiin sitä val-

tiosääntöoikeudellista pohjaa, jolta monella tapaa poikkeuksellisia esityksiä oli arvioitava.  

Valiokunnan tulkinnassa sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisvelvoitteesta on merkityk-

sellistä ensinnäkin se, että arviossa PL 19.3 §, 6.1 ja 6.2 § sekä 22 § (osittain myös 19.1 §) 

yhdistettiin normikokonaisuudeksi, jonka ydinsisältönä on julkisen vallan velvollisuus tur-

vata jokaiselle yhdenvertaisesti riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.130 Jatkossa tässä tutkiel-

massa Sipilän hallituksen sote-uudistuksesta annettuja lausuntoja käsiteltäessä PL 19.3 §:llä 

viitataan tähän kokonaisuuteen. Toisekseen yhdenvertaisuuden arviointitilanne oli poik-

keuksellinen siinä, että kysymys ei ollut yhdenvertaisuuden rajoittamisesta vaan sen toteut-

tamisesta.131 Kolmanneksi esityksen vaikutuksiin liittyi maakunnille annetusta vapaudesta 

ja markkinatoimijoiden keskeisestä roolista johtuen merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka 

vaikeuttivat esityksen valtiosääntöoikeudellista arviointia. Valiokunta katsoi, että sen oli 

 
130 PeVL 26/2017 vp, s. 32–33. 
131 Ibid., s. 37.  
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otettava kantaa myös siihen, millainen lailla säätämiseen sinänsä liittyvä tulevaisuuden epä-

varmuus on valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävää.132  

Kyse oli mitä suurimmassa määrin PL 19.3 §:n turvaamisvelvoitteen toimeksiantovaikutuk-

sesta. Aiemmassa käytännössään perustuslakivaliokunta oli useimmiten katsonut riittäväksi 

todeta, että ehdotettu sääntely toteuttaa PL 19.3 §:n toimeksiantoa.133 Sipilän hallituksen eh-

dottamat perustavanlaatuiset muutokset järjestelmään pakottivat valiokunnan ottamaan kan-

taa siihen, millaisia rajoituksia ja reunaehtoja PL 19.3 § asettaa eduskunnan mahdollisuuk-

sille muuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. 

Koska tutkimuksen aiheena on PL 19.3 §:n palvelujen turvaamisvelvoitteen sisältö, tässä 

yhteydessä ei tarkastella lähemmin uudistusehdotuksen vaikutuksia PL 121 §:ssä tarkoitet-

tuihin itsehallinnon muotoihin eikä yksityisiin toimijoihin nojaavan sote-järjestelmän EU-

oikeudellisia kysymyksiä. Sen sijaan PL 124 §:n mukaista hallintotehtävän siirtoa yksityi-

selle käsitellään jäljempänä, sillä perustuslakivaliokunnan lausuntojen valossa sillä on kes-

keinen merkitys PL 19.3 §:n turvaamisvelvoitteen toteuttamisvaihtoehtojen kannalta.  

4.3 Riittävyys ja laatu 

4.3.1 Riittävyys 

Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan palvelujen riittävyyttä arvioitaessa lähtökohtana 

on sellainen palvelujen taso, joka luo jokaiselle ihmiselle edellytykset toimia yhteiskunnan 

täysivaltaisena jäsenenä.134 Määritelmässä on nähtävissä yhteys ajatteluun perusoikeuksista 

kokonaisuutena, jossa kaikkia oikeuksia pidetään yhtä tärkeinä ja yhden oikeuden täysimää-

räinen toteutuminen edellyttää myös muiden oikeuksien toteutumista. TSS-oikeuksien to-

teutumista on ihmisoikeuksien jakamattomuuden teesiin perustuen pidetty edellytyksenä 

KP-oikeuksien toteutumiselle.135  

PL 19 §:n systematiikassa 1 momentti takaa viimesijaisesti ihmisarvoisen elämän minimi-

vaatimusten toteutumisen yksilötasolla, kun taas 2, 3 (ja 4) momentti asettavat julkiselle val-

lalle tätä parempaa huolenpidon tasoa koskevia ei-subjektiivisia turvaamis- ja edistämisvel-

voitteita julkiselle vallalle. PL 19.3 §:ssä on siten selvästi kyse paremmasta tuen ja hoidon 

 
132 Ibid., s. 9.  
133 Ks. esim. palvelujen saatavuuden kannalta tärkeätä hoitotakuuta koskeva lausunto PeVL 20/2004 vp. 
134 HE 309/1993 vp, s. 71. 
135 Sakslin 1999 s. 225. Jakamattomuusteesistä ks. myös Nieminen 2015, s. 67–88. 
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tasosta kuin 19.1 §:ssä, jonka on katsottu viittaavan ennen muuta toimeentulotukeen tai muu-

hun viimesijaiseen sosiaaliavustukseen sekä kiireelliseen sairaanhoitoon.136  

Perustuslakivaliokunta on vuonna 2013 täsmentänyt riittävyysvaatimuksen tulkintaa tode-

ten, että se edellyttää viime kädessä yksilökohtaista arviointia palvelujen riittävyydestä. Lau-

sunnossa (PeVL 30/2013 vp) oli kyse terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittelyä kos-

kevista lisäyksistä terveydenhuoltolakiin (1326/2010) säädettäessä lakia rajat ylittävästä ter-

veydenhuollosta, jolla voimaanpantiin EU:n potilasdirektiivi. Lakimuutoksella terveyden-

huoltolakiin otettiin yleissäännökset palveluvalikoimasta (7 a §) sekä sen tarkemmasta mää-

rittelystä vastaavasta palveluvalikoimaneuvostosta (78 a §). Ulkomailla suoritetun hoitotoi-

menpiteen korvattavuus riippuu sen kuulumisesta suomalaiseen terveydenhuollon palvelu-

valikoimaan, jota ei ollut aiemmin määritelty missään. Hallituksen esityksessä palveluvali-

koimalla olisi ollut kuitenkin laajempi merkitys, sillä se olisi määrittänyt, mitä hoitoa julki-

sessa terveydenhuollossa voi saada ja mitä yksityisessä terveydenhuollossa potilaalle aiheu-

tuneita hoitokustannuksia voidaan sairausvakuutuslain nojalla korvata.137  

Nojautuen tulkintaan yksilökohtaisesta tarpeesta valiokunta katsoi, että sääntely voi muo-

dostua ongelmalliseksi PL 19.3 §:n kannalta tilanteessa, jossa hoidon vaikuttavuus yksittäi-

sen henkilön osalta olisi hyvä, mutta hoito ei kuulu palveluvalikoimaan sen väestötasolla 

huonon vaikuttavuuden, kustannustehottomuuden, uutuuden tai sairauden harvinaisuuden 

vuoksi. Ehdotukseen sisältyi mahdollisuus poiketa palveluvalikoiman sitovuudesta silloin, 

kun se on potilaan henkeä tai terveyttä vakavasti uhkaavan sairauden tai vamman takia vält-

tämätöntä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen. 

Valiokunta piti poikkeamisen kynnystä PL 19.3 §:n kannalta liian korkeana. Tätä suurem-

pana ongelmana valiokunta piti sitä, ettei palveluvalikoimaa ollut tuolloin vielä määritelty 

mitenkään. Valiokunta edellyttikin lain voimaantulon lykkäämistä siihen asti, kunnes toi-

mielimen määrittelemän palveluvalikoiman voidaan katsoa olevan riittävän kattava.138 Pe-

rustuslakivaliokunnan kanta johti lopulta siihen, että palveluvalikoiman sitovuudesta luovut-

tiin.139  

Kuten edellä on todettu, PL 19.3 §:ää ei ole pidetty subjektiivisena oikeutena eikä sen ole 

katsottu edellyttävän terveyspalvelujen turvaamista lainsäädännössä subjektiivisena 

 
136 HE 309/1993, s. 69; PeVM 25/1994 vp, s. 10. 
137 HE 103/2013 vp, ehdotus terveydenhuoltolain 7 a §:n 3 momentiksi. 
138 PeVL 30/2013 vp, s. 3–4. 
139 Ks. StVM 23/2013 vp, s. 6. 
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oikeutena. Kun terveydenhuollon lainsäädäntöä pyritään tulkitsemaan PL 19.3 §:n mukai-

sesti, riittävyydellä viitataan nimenomaan yksilölliseen tarpeeseen.140 Perustuslakivalio-

kunta kuitenkin toi yksilöllisen riittävyyden lainsäätämisen ja ennakollisen perustuslakikont-

rollin tasolle, jolla ei sinänsä ratkaista kenenkään yksilöllistä tarvetta. Tätä lienee tulkittava 

siten, että lainsäädännön on mahdollistettava joka tilanteessa yksilöllinen lääketieteellinen 

arvio ja päätös potilaan hoidosta. Sitova, ja etenkin lainsäätämisvaiheessa yhä määrittelemä-

tön palveluvalikoima olisi siten voinut toimia esteenä PL 19.3 §:n toteutumiselle. 

4.3.2 Laatu 

Toisin kuin palveluiden riittävyyttä ja saatavuutta, perustuslakivaliokunta ei ole useinkaan 

käsitellyt palvelujen laatuun liittyviä kysymyksiä PL 19.3 §:n yhteydessä. Joitakin tapauksia 

voidaan kuitenkin mainita.141 

Ensinnäkin valiokunta on kiinnittänyt huomiota palvelujen laatuun eräitä yleislakeja käsitel-

lessään. Ehdotusta terveydenhuoltolaiksi käsitellessään valiokunta totesi, että terveyden-

huollon henkilöstön riittävyydestä ja asiantuntemuksesta sekä asianmukaisista toimitiloista 

ja toimintavälineistä huolehtiminen oli olennainen tekijä PL 19.3 §:stä ja 22 §:stä johtuvia 

julkisen vallan velvoitteita täsmennettäessä ja toteutettaessa.142 Lausunnossa ehdotuksesta 

palvelusetelilaiksi valiokunta taas huomautti esitykseen sisältyneestä säännöksestä, jonka 

mukaan palvelujen tuottajan tulee täyttää "kunnan erikseen asettamat vaatimukset". Edelly-

tys jäi valiokunnan mielestä ”tällaisessa riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen 

kytkeytyvässä yhteydessä epäasianmukaisen avoimeksi”. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan 

tuli harkita säännöksen täydentämistä esimerkein kyseeseen tulevista vaatimuksista, kuten 

perusteluissa mainittu tavallista korkeampi laatu tai eri asiakasryhmien erityistarpeisiin liit-

tyvät vaatimukset.143  

Ei ole aivan selvää, tarkoittiko valiokunta, että säännös on liian epätäsmällinen perusoikeuk-

siin liittyvän lailla säätämisen vaatimuksen näkökulmasta vai siksi, että siinä eivät riittävästi 

 
140 Esim. eduskunnan oikeusasiamies samoin kuin korkein hallinto-oikeus ovat 19.3 §:ää soveltaessaan koros-

taneet potilaan yksilöllisen hoidon tarpeen huomioimista. Ks. myös Tuori–Kotkas 2016 s. 343; Liljeström 2003 

s. 92, joiden mukaan terveydenhuollon palveluja ei voida jaotella määrärahasidonnaisiin ja subjektiivisiin oi-

keuksiin, koska kyse on aina lopulta hoidon tarpeesta. 
141 Terveyspalveluiden laatuun vaikuttavat erityisesti laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990), laki ter-

veydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992, potilaslaki). 

Lait on kuitenkin säädetty ennen perusoikeusuudistukseen voimaantuloa, eikä niistä ole 19.3 §:ää koskevaa 

perustuslakivaliokunnan käytäntöä. 
142 PeVL 41/2010 vp. 
143 PeVL 10/2009 vp  
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korostu PL 19.3 §:n turvaamiseen liittyvät näkökohdat. Sen valossa, mitä edellä on todettu 

turvaamisvelvoitteen ja sääntelyvarauksen yhtymisestä, painotuseroilla ei näyttäisi ainakaan 

PL 19.3 §:n tulkintakontekstissa olevan oikeudellisesti merkitystä.  

Voidaan myös ajatella, että kahden perusoikeuden punnintatilanteessa täsmällisyysvaatimus 

toimii kahteen suuntaan: toisaalta suojattavan perusoikeuden turvaamis-/toteuttamisvelvoit-

teen täyttämisen tehokkuuden arvioimiseksi laissa on oltava riittävän täsmälliset säännökset. 

Toisaalta rajoitettavan perusoikeuden rajoituksen minimoimiseksi laissa on oltava riittävän 

täsmälliset säännökset. Toimeksiantovaikutustilanteessa, jossa toista perusoikeutta ei rajoi-

teta, täsmällisyysvaatimus voi toimia vain yhteen suuntaan. Siten merkitystä ei ole sillä, 

onko sääntelyä täsmennettävä täsmällisyysvaatimuksen itsensä vai turvaamisvelvollisuuden 

toteuttamisen tehokkuuden vuoksi. Koska molempien taustalla on sama perusoikeus, sään-

telyn on oltava täsmällistä aina molemmista syistä.  

Terveydenhuollon palveluihin liittyvä potilasturvallisuuden ja henkilöstömitoituksen merki-

tys palvelujen laadun kannalta on tullut esille muutamissa lausunnoissa. Vuonna 2007 poti-

lasturvallisuuden varmistamiseksi ehdotettiin lakia, jonka nojalla terveydenhuollon ammat-

tihenkilöitä olisi voitu määrätä korvaamaan irtisanoutunutta henkilökuntaa kriittisissä tehtä-

vissä.144 Perustuslakivaliokunta piti potilasturvallisuuden varmistamista erittäin tärkeänä ta-

voitteena, jolla julkinen valta toteuttaa PL 19.1 §:stä ja 19.3 §:stä johtuvia velvoitteita ja 

jossa on viime kädessä kyse oikeudesta elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Nämä 

perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät ja erittäin painavat perusteet oikeuttivat 

puuttumisen hoitajien työtaisteluoikeuteen ja henkilökohtaiseen vapauteen. Potilasturvalli-

suuden osalta valiokunta kiinnitti huomiota siihen, että määrättävien tehtävien tulisi vastata 

henkilön ammattitaitoa.145 

Henkilöstömitoituksen merkitys laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa 

tuli esille vuonna 2012 vanhuspalvelulakia koskevan ehdotuksen yhteydessä. Perustuslaki-

valiokunta piti 19.3 §:n kannalta ongelmallisena toimintayksikön henkilöstön määrän ja kel-

poisuusvaatimusten määrittämistä valtioneuvoston asetuksella. Sääntelyn perusoikeusliitän-

nät (etenkin PL 19.3 §) ja kunnallinen itsehallinto huomioon ottaen asiasta oli säädettävä 

laissa tai asetuksenantovaltuutta merkittävästi täsmennettävä.146 Enemmän kuin laadun 

 
144 Tehy ry oli uhannut Kuntatyönantajia työtaistelutoimenpiteenä joukkoirtisanoutumisilla, jotka olisivat kos-

keneet muun muassa tehohoito- ja synnytysosastojen hoitajia. 
145 PeVL 15/2007 vp. 
146 PeVL 36/2012 vp. 
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turvaamisesta kyse oli säädöstasosta ja kunnallisesta itsehallinnosta, tai näin ainakin sosi-

aali- ja terveysvaliokunta näyttäisi lausuntoa tulkinneen, sillä se päätyi mietinnössään ehdot-

tamaan asetuksenantovaltuuden ja siten henkilöstömitoituksen poistamista laista kokonaan 

ja korvaamista lausumalla, jonka mukaan hallituksen tuli seurata henkilöstömitoituksen to-

teutumista ja antaa tarvittaessa esitys mitoituksen kirjaamisesta lakiin.147 

Erikoissairaanhoidon keskittämistä koskevaa ehdotusta käsitellessään perustuslakivalio-

kunta katsoi, että ei ollut valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallista, että erikoissairaanhoidon 

palveluja keskitettäisiin, vaikka keskittäminen johtaisi hoitoa antavien yksiköiden harvene-

miseen ja koon kasvuun. Sen sijaan valiokunta piti ongelmallisena sitä, että laajan ympäri-

vuorokautisen päivystyksen palvelut keskitettäisiin Pohjanmaalla yksikielisen Etelä-Pohjan-

maan sairaanhoitopiirin keskussairaalaan. Kyse ei ollut ainoastaan ruotsinkielisen väestön 

kielellisten oikeuksien toteutumisesta, vaan kieli ja potilaan tarve tulla ymmärretyiksi olivat 

valiokunnan mukaan tärkeä osa potilasturvallisuutta. Perustuslakivaliokunta edellytti huo-

lehtimista siitä, että ruotsinkieliset potilaat voivat käyttää omaa kieltään.148  

4.3.3 Kokoavia huomioita: hoitosuhde ja lääkärin asiantuntemus  

Kysymys terveydenhuollon palvelun laadusta on jäänyt perustuslakivaliokunnassa vähäi-

selle huomiolle, eikä palvelujen riittävyyttäkään koettu tarpeelliseksi arvioida ennen kuin 

EU-lainsäädäntö asetti kansallisen järjestelmän lähtökohdat kyseenalaisiksi. Ei ole perus-

teita olettaa, että perustuslakivaliokunta alkaisi painottaa palveluiden laatua aiempaa enem-

pää arvioidessaan lainsäädännön yhteensopivuutta PL 19.3 §:n kanssa. Mitä tämä merkitsee 

terveyspalveluiden turvaamisvelvoitteen kannalta? 

Terveydenhuollossa on jatkettu puitelainsäädännön perinnettä, vaikka kansallisesta ohjaus-

järjestelmästä luovuttiin. Kunnilla ja sairaanhoitopiireillä on siten periaatteessa laaja vapaus 

päättää terveyspalveluiden järjestämisestä, joskin hoitotakuun ja hoitopaikan valinnan kal-

taiset uudistukset ovat kaventaneet järjestämisvapautta 2000-luvulla. Hoidon laatua ja riittä-

vyyttä yksittäistapauksissa sääntelee lähinnä potilaslaki, jonka 3 §:n mukaan potilaalla on 

oikeus mm. terveydentilansa edellyttämään ja laadultaan hyvään hoitoon. 

Terveyspalveluiden laadun ja riittävyyden tae on siten osaava ammattihenkilöstö ja tämän 

ammattikunnan valvonta. Lainsäätäjän tehtäväksi jää tämän varmistaminen. Tässä ei sinänsä 

 
147 StVM 27/2012 vp, s. 7. 
148 PeVL 63/2016 vp. 
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ole mitään erikoista, onhan TSS-sopimustakin tulkittu siten, että laadun osatekijänä on ni-

menomaan koulutettu henkilöstö. Henkilöstön koulutus ja valvonta on kuitenkin vain yksi 

tekijä, palveluiden laatuun ja riittävyyteen vaikuttavat myös henkilöstön riittävyys sekä ma-

teriaaliset resurssit. Näihin perustuslakivaliokunta ei ole kiinnittänyt huomiota kuin satun-

naisesti. Päätökset resurssien kohdentamisesta taas eivät ole perustuslakivaliokunnan kont-

rollin piirissä (ks. edellä jakso 3.5.3). 

Pohjimmiltaan on kyse siitä, että hoidon tarpeesta ja hoitotoimenpiteistä päättävät tervey-

denhuollon ammattihenkilöt lääketieteellisen ammattitaidon perusteella. Marita Liljeström 

on painottanut, että tarkasteltaessa terveydenhuollon lainsäädäntöä oikeustieteellisestä nä-

kökulmasta on muistettava huomioida hyvän hoitosuhteen keskeinen merkitys potilaan oi-

keussuojalle.149 Koska terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 §:n mukaan 

laillistettu lääkäri päättää potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja 

siihen liittyvästä hoidosta, ei hoitopäätöksistä voi olla valitusoikeutta tuomioistuimeen.150 

Terveydenhuollon oikeussuojajärjestelmän omalaatuisuudelle on siten toiminnan luonteesta 

johtuvat syyt.151 Lääkärien toiminnan asianmukaisuutta valvovat toiset lääkärit terveyden-

huoltoyksikössä, aluehallintovirastoissa ja Valvirassa. 

4.4 Saatavuus 

4.4.1 Alueellinen yhdenvertaisuus  

Kysymys alueellisesta yhdenvertaisuudesta terveyspalvelujen saatavuudessa on osoittautu-

nut vaikeaksi oikeudellisen sääntelyn kannalta. Kuten edellä jaksossa 2.2 todettiin, suoma-

lainen terveydenhuoltojärjestelmä on kokenut sentralisaation ja desentralisaation vaiheita 

siitä huolimatta, että kunnilla on ollut sekä itsehallinto että terveydenhuollollisia tehtäviä jo 

1800-luvun lopulta lähtien.152 Siinä missä ennen perusoikeusuudistusta samanlaisia palve-

luja kaikkialla maassa pidettiin joko itsestäänselvyytenä tai ongelmana itsessään,153 2000-

luvulle tultaessa alueellisia eroja alettiin pitää taas ongelmana, johon yritettiin puuttua aset-

tamalla kunnille uusia lakisääteisiä velvoitteita kuten hoitotakuu tai siirtämällä terveyden-

huollon järjestämisvastuuta kuntien yhteenliittymille tai maakunnille.  

 
149 Liljeström 2003, s. 86–87. 
150 Liljeström 2003, s. 97. 
151 Järjestelmän pääpiirteistä ks. Lehtonen – Lohiniva-Kerkelä – Pahlman 2014, luku 8. 
152 Terveydenhuollon kehityksestä autonomian ajalla ks. Lehtonen – Lohiniva-Kerkelä – Pahlman 2014, JOH-

DANTO > Terveydenhuollon lainsäädännön kehitys > Itsehallinnon aika 1809–1917.  
153 Esim. HE 216/1991 vp, s. 8–10.  
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Alueellinen yhdenvertaisuus on ollut keskeisessä asemassa perustuslakivaliokunnan arvioi-

dessa PL 19.3 §:n turvaamisvelvoitteen toteutumista. Vaikka perusoikeusuudistusta koske-

neessa hallituksen esityksessä ei asiaan otettu kantaa, valtiovarainvaliokunnan perustuslaki-

valiokunnalle perusoikeusuudistuksesta antamassa lausunnossa perusoikeuden todetaan tar-

koittavan vaatimusta palvelujen riittävästä tarjonnasta maan eri osissa asuville.154 

Perustuslakivaliokunta on korostanut terveydenhuollon palvelujen saatavuuden alueellista 

yhdenvertaisuutta etenkin terveydenhuoltojärjestelmän rakenteellisia uudistuksia ja muutok-

sia käsitellessään. Tämä on ymmärrettävää jo siitäkin syystä, että uudistuksilla yleensä on 

pyritty nimenomaan parantamaan tai turvaamaan palveluiden saatavuutta ja laatua kaikkialla 

maassa. Jo käsitellessään vuoden 2006 kunta- ja palvelurakenneuudistusta (jota voidaan pi-

tää ensimmäisenä yrityksenä sote-uudistusten ketjussa) se edellytti, että uudistuksen toi-

meenpanossa ”kiinnitetään vakavaa huomiota maan eri osissa olevien kuntien asukkaiden 

yhdenvertaiseen kohteluun ja heidän tosiasiallisiin mahdollisuuksiinsa saada perusoikeuk-

sien toteutumisen kannalta välttämättömiä palveluja.”155 Kyse oli tällöin kuitenkin siitä, että 

sääntelyn voimaanpano ei saa aiheuttaa alueellista eriarvioistumista.  

Sen sijaan Sipilän hallituksen sote-uudistuksen kohdalla valiokunta kiinnitti huomiota sii-

hen, kuinka hyvin säädöstasolla varmistetaan alueellinen yhdenvertaisuus palveluiden saa-

tavuudessa. Sääntelyn ongelmallisuus alueellisen yhdenvertaisuuden kannalta kytkeytyi mo-

nituottajamalliin ja markkinoiden hyödyntämiseen. Hallituksenkin mielestä oli selvää, että 

yksityistä palvelutuotantoa syntyy luultavasti eri määrin eri puolille Suomea, koska yritysten 

toimintaedellytykset vaihtelevat alueittain niin maakuntien välillä kuin niiden sisälläkin.156 

Tämä alueellisen yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallinen lähtötilanne yhdistyi monimut-

kaisiin palvelutuotannon ohjaus- ja hallintamekanismeihin, joiden käyttöön liittyvät resurssit 

ja osaaminen olivat eri maakunnissa eri tasolla. Asiantuntija-arvioihin vahvasti tukeutuen 

valiokunta katsoi, että ilmeisenä vaarana oli, että järjestelmään syntyy alueellisia eroja pal-

velujen saatavuudessa, saavutettavuudessa ja laadussa.157  

Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan ollut ehdoton vaatimuksessaan alueellisesta yhdenver-

taisuudesta. Ensinnäkin se toisti vakiintuneen kantansa, jonka mukaan yhdenvertaisuusperi-

aatteesta ei johdu tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä kulloisenkin 

 
154 VaVL 2/1994 vp, s. 3. Perustuslakivaliokunta on itse myöhemmin viitannut lausuntoon, ks. PeVL 26/2017 

vp, s. 33. 
155 PeVL 37/2006 vp, s. 2–3. 
156 HE 47/2017 vp, s. 100, 253. 
157 PeVL 26/2017 vp, s. 35, 39. 
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yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn.158 Toisekseen valiokunnan mukaan järjestel-

mässä, jossa palvelujen järjestämisvastuu on kunnilla, voidaan perustuslaissa turvatulla kun-

nallisella itsehallinnolla ”jossain määrin oikeuttaa kuntakohtaisia eroja sosiaali- ja terveys-

palvelujen toteutumistasossa, jos erot perustuvat kunnan nimenomaisiin päätöksiin lain aset-

tamissa rajoissa ja asianmukaisiin selvityksiin paikallisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden 

tarpeesta.” Maakuntien itsehallintoa ei kuitenkaan voitu käyttää samanlaisena perusteena 

alueellisille eroille.159 Perustusvaliokunta perusti kantansa lausunnossa PeVL 45/2016 vp 

esittämäänsä tulkintaan kuntakohtaisten erojen hyväksyttävyydestä.160  

Kolmanneksi perustuslakivaliokunta vaati esityksiä muutettavaksi lopulta vain markki-

napuutetilanteiden osalta. Sillä, että toisilla alueilla asiakkaalla olisi enemmän valinnanvaraa 

kuin toisilla ei lopulta ollut merkitystä, kunhan kaikkialla maassa palveluja olisi saatavilla 

edes yhden toimijan järjestämänä. Siten alueellisen yhdenvertaisuudesta seurasi vaatimuksia 

ainoastaan markkinapuutetilanteita koskevalle sääntelylle (ks. jäljempänä jakso 4.5.1). 

Palvelujen alueellisesti yhdenvertainen saatavuus näyttäisi siten vaikuttaneen perustuslaki-

valiokunnan käytännössä periaatteena, jota punnitaan erityisesti kunnallista itsehallintoa (PL 

121 §) vasten. Maakunnallinen itsehallinto ei ole saanut vastaavaa painoarvoa, mikä voi se-

littyä sillä, ettei maakunnallista itsehallintoa ole vahvistettu perustuslaissa, vaan ainoastaan 

tehty mahdolliseksi (PL 121.4 §). Vaikkakin perustuslakivaliokunnan lausunnosta PeVL 

45/2016 vp tekemä analoginen tulkinta, jolle ei löydy selitystä myöskään asiantuntijalausun-

noista, on ontuva, terveyspalvelujen alueellisen yhdenvertaisuuden ja alueellisen itsehallin-

non välisellä jännitteellä on pitkä historia. Tässä jatkumossa perustuslakivaliokunnan kan-

nanotto ei todennäköisesti jää viimeiseksi sanaksi.  

4.4.2 Taloudellinen yhdenvertaisuus 

Universaali julkinen terveydenhuoltojärjestelmä palvelee lähtökohtaisesti samalla tavoin 

kaikkia Suomessa asuvia tuloista ja varallisuudesta riippumatta, eikä tämän vuoksi kysymys 

 
158 PeVL 26/2017 vp, s. 37. Saraviita on pitänyt kantaa ilmentymänä valiokunnan väljentyneestä yhdenvertai-

suusperiaatteen tulkinnasta ks. Saraviita 2011, s. 147.   
159 PeVL 26/2017 vp, s. 39. Vrt. esim. Jyränki – Husa 2012, s. 400–402., jotka suhtautuvat kriittisesti kunnan 

harkintavaltaa sosiaalisia perusoikeuksia konkretisoivan lainsäädännön toimeenpanossa. Samoin kuntien bud-

jettivallan osalta Saraviita 2011 s. 266–267. Ks. myös Nieminen 2015 s. 225, jossa Nieminen näyttäisi kuiten-

kin sekoittavan palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden ja kunnallisveron vaihteluun liittyvät yhdenvertai-

suuskysymykset. 
160 Mainitussa lausunnossa oli kyse kiinteistökohtaisesta talousjätevesien puhdistuksesta haja-asutusalueella ja 

perustasoa tiukempien kunnallisten määräysten antamisesta paikallisten ympäristöolosuhteiden perusteella. 

Eriävien määräysten hyväksyttävyyttä perusteltiin lisäksi PL 20 §:llä. PeVL 45/2016 vp, s. 5. 
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palveluja käyttävien henkilöiden keskinäisestä taloudellisesta yhdenvertaisuudesta ole 

yleensä noussut esille. Terveydenhuollon asiakasmaksujen laajentunut käyttö on kuitenkin 

johtanut siihen, että kysymys taloudellisesta yhdenvertaisuudesta on saanut merkitystä PL 

19.3 §:n tulkinnassa.  

Asiakasmaksulaki (734/1992) säädettiin ennen perusoikeusuudistuksen voimaantuloa, mutta 

perustuslakivaliokunta on sittemmin ottanut kantaa PL 19.3 §:n vaikutuksiin terveydenhuol-

lon maksuihin ja korvauksiin.161 Perustuslakivaliokunta on säännönmukaisesti toistanut lau-

sunnossa PeVL 39/1996 vp omaksumaansa kantaa, jonka mukaan perittävät asiakasmaksut 

eivät saa siirtää palveluja niitä tarvitsevien ulottumattomiin.162 Tämän on katsottu tarkoit-

tavan sitä, etteivät asiakasmaksut saa johtaa PL 19.1 §:n mukaiseen viimesijaiseen tukeen, 

käytännössä toimeentulotukeen turvautumiseen.163 

Asiakasmaksulakiin lisättiin vuonna 1999 maksukatto eli vuotuisten asiakasmaksujen ylä-

raja, jonka ylityttyä palvelut ovat maksuttomia. Perustuslakivaliokunta piti kattoa lausunnon 

PeVL 39/1996 pohjalta PL 19.3 §:n kannalta perusteltuna, joskin katon suuruudesta ja sen 

piiriin kuuluvista palveluista tuli kunnallisen itsehallinnon ja perusoikeuskytkentöjen vuoksi 

säätää lailla, ei asetuksella.164 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon 90-luvulta lähtien asteittain tuotua palvelusetelijärjestelmää 

perustuslakivaliokunta pääsi arvioimaan, kun Vanhasen II hallitus pyrki selkeyttämään sään-

telyä ja sitä kautta lisäämään setelien käyttöä säätämällä erillisen palvelusetelilain 

(569/2009). Ehdotetun 7 §:n mukaan palvelusetelin arvon olisi tullut olla asiakkaan kannalta 

kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa huomioitiin kunnalle palvelun tuottamisesta ai-

heutuvat kustannukset ja asiakkaalle jäävä omavastuuosuus. Samalla ehdotettiin kumotta-

vaksi aiempi asiakasmaksulain säännös, jonka mukaan omavastuuosuuden tuli olla sama 

kuin vastaavasta palvelusta perittävä asiakasmaksu olisi. Palvelusetelin arvoa voitiin 

 
161 Mainittakoon, että perustuslakivaliokunta oli samalla linjalla jo vuonna 1991, siis ennen perusoikeusuudis-

tusta, käsitellessään terveyskeskusmaksukokeilua lausunnossa PeVL 3/1991 vp. Aiemmin terveyskeskusten 

palvelut olivat olleet pääosin maksuttomia. Valiokunta totesi: ”[V]aliokunta korostaa, että kansalaisten perus-

tavanlaatuisiin oikeuksiin kuuluu oikeus saada terveyspalveluja. Siksi lain soveltamisessa on 1 §:n 3 momentin 

mukaisesti huolehdittava siitä, ettei vähävaraisten kansalaisten palvelujen saanti vaarannu kokeilukunnissa.” 

Lausuntoon sisältyi useita eriäviä mielipiteitä, joissa vedottiin mm. ihmisoikeussopimuksiin.  
162 Kyse oli päivähoitomaksuista. Maksujen enimmäis- ja vähimmäismääristä olisi säädetty asetuksella, mitä 

valiokunta piti ongelmallisena, koska PL 19.3 §:ää toteuttavan päivähoitopaikkaoikeuden käytännön merkitys 

on paljon sidoksissa päivähoidosta perittävän maksun määrään.  
163 Ks. Tuori 2011, > Sosiaali- ja terveyspalvelut, väestön terveyden edistäminen sekä lapsiperheiden tuki > 

Sosiaali- ja terveyspalvelut > Riittävyyden arviointi. Asiakasmaksujen tarveperusteisen alentamisen ongel-

mista ennen vuoden 2020 asiakasmaksulain uudistusta ks. Verronen 2017. 
164 PeVL 8/1999 vp, s. 2. 



 

45 

 

ehdotetun 8 §:n mukaan korottaa, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiak-

kaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin vaarantuisi taikka jos se on tarpeen muut huol-

lolliset näkökohdat huomioon ottaen.  

Perustuslakivaliokunta totesi, että yksilön näkökulmasta PL 19.3 §:n turvaamisvelvollisuu-

den kannalta on ensiarvoisen tärkeää, miten palvelusetelin arvo määräytyy. Palvelusetelijär-

jestelmän irtaantuminen asiakasmaksujärjestelmästä saattaisi siirtää palveluja niitä tarvitse-

vien ulottumattomiin, mikä olisi ollut vastoin valiokunnan PL 19.3 §:ää koskevaa tulkinta-

käytäntöä. Valiokunta tyytyi vaatimaan, että säännös palvelusetelin arvon korottamisesta 

muutetaan velvoittavammaksi (nykyisin muotoa ”on korotettava”). Valiokunnan näkemyk-

sen mukaan harkinnanvarainen korottaminen olisi ollut tulkittavissa toimeentulotuen myön-

tämiseen verrattavaksi viimesijaiseksi toimenpiteeksi, jolloin kyse olisi ollut PL 19.1 §:n 

mukaisesta vähimmäisturvasta, eikä PL 19.3 §:n mukaisista riittävistä palveluista.165  

Lausuntoa voidaan tulkita seuraavasti: Jos korottaminen olisi harkinnanvaraista, korotuk-

seen olisi kuitenkin oikeus niillä, joiden ihmisarvoisen elämän edellyttämä turva (PL 19.1 §) 

ilman korotusta vaarantuisi. Jos korottaminen on pakollista säännöksessä mainituissa riski-

tilanteissa silloinkin, kun ei olla PL 19.1 §:n soveltamisalueella, säännös toteuttaa 19.3 §:ssä 

tarkoitettua perusoikeutta.  

Myös edellä käsitellyssä lausunnossa PeVL 30/2013 vp sivuttiin terveyspalveluiden saata-

vuuden riippuvuutta yksilön taloudellisesta tilanteesta. Lailla rajat ylittävästä terveydenhuol-

losta implementoitiin potilasdirektiivi siten, että henkilön hakeutuessa oma-aloitteisesti so. 

ilman ennakollista lupaa toiseen EU-valtioon hoitoon, hoitokustannukset korvataan jälkikä-

teen sairausvakuutuslain mukaisesti samalla tavoin kuin Suomessa yksityisessä terveyden-

huollossa annettu hoito. Perustuslakivaliokunnan mielestä jälkikäteinen korvaus saattoi 

muodostaa kynnyksen etenkin vähävaraisten hakeutumiselle ulkomaille hoitoon. Tosiasial-

lisen yhdenvertaisuuden nimissä olisi ollut syytä harkita järjestelmän täydentämistä etukä-

teisellä maksusitoumuksella tai korvauksella. Valiokunta ei kuitenkaan vaatinut muutoksia 

sääntelyyn.  

Sipilän hallituksen esittämään sote-järjestelmään kuulunutta asiakasseteliä kohdeltiin valio-

kunnan lausunnoissa eri tavoin kuin palveluseteliä vajaa kymmenen vuotta aiemmin. Valio-

kunta ei ensimmäistä valinnanvapausesitystä arvioidessaan ottanut kantaa asiakassetelisään-

telyn yksityiskohtiin vaan edellytti sääntelyä ensin täsmennettävän PL 124 §:stä johtuneista 

 
165 PeVL 10/2009 vp, s. 2–3. 
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syistä. Toisessa valinnanvapausesityksessä asiakassetelin käyttö oli rajattu lakiehdotuksen 

24 §:ssä mainittuihin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kyse oli eräistä maakunnan liikelaitok-

sen tuottamisvastuulle kuuluvista palveluista eikä asiakasseteliä siten olisi sovellettu suoran 

valinnan palveluissa. Asiakassetelin arvosta olisi säädetty seuraavasti:  

”Asiakassetelin arvon on oltava sellainen, että asiakkaalla on tosiasiallinen mahdolli-

suus valita maakunnan hyväksymä palveluntuottaja. Asiakassetelin arvoa määriteltä-

essä on lisäksi otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuisivat maakunnan liike-

laitokselle vastaavan palvelun tuottamisesta.” (24.6 §) 

Säännöksen sanamuoto vaikuttaisi palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden kannalta parem-

malta kuin vastaava palvelusetelilain säännös, jossa setelin arvon on oltava ainoastaan ”koh-

tuullinen”. Näin on etenkin, kun otetaan huomioon ehdotuksen 70.6 §, jonka mukaan asia-

kassetelipalveluntuottaja ei olisi saanut periä asiakkailta maksuja asiakassetelillä antamis-

taan palveluista. Maakunta olisi kuitenkin voinut periä palvelusta asiakasmaksun.166  

Perustuslakivaliokunta piti sääntelyä asiakassetelin arvosta PL 19.3 §:n kannalta riittämät-

tömänä. Valiokunnan mukaan setelillä on saatava se palvelu, johon se on annettu ja johon 

asiakas on oikeutettu. Tämä tuli valiokunnan mukaan kirjata lakiin.167  

Valiokunnan saamat asiantuntijalausunnot valottavat perustuslakivaliokunnan kiristyneen 

tulkinnan syitä. Ensinnäkin lakiehdotuksen 24 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa koroste-

taan, että asiakkaan on saatava setelillä palvelu, johon se on annettu ja johon asiakas on 

oikeutettu palvelutarpeen arvioinnin perusteella.168 Perustelujen mukaan asiakkaalla olisi si-

ten parempi oikeus kuin säännöksen sanamuodon perusteella voidaan päätellä. Kun tätä seik-

kaa voidaan pitää palvelujen saatavuuteen merkittävästi vaikuttavana, on se perusoikeuksia 

koskevana sääntelynä käytävä ilmi laista, eikä vain sen perusteluista.169  

Toisekseen lausunnoissa kiinnitetään huomiota asiakassetelipalveluntuottajien oikeuteen 

valita asiakkaansa sekä siihen, että asiakkaalla on, palvelusetelijärjestelmää vastaava, mah-

dollisuus hankkia palveluntuottajalta lisäpalveluja omalla kustannuksellaan. Näiden arvel-

tiin tekevän mahdolliseksi sen, että palveluntuottajat suosivat helppoja ja maksukykyisiä 

 
166 HE 16/2018 vp, s. 246. 
167 PeVL 15/2018 vp, s. 30. Valiokunta linjasi myös ns. henkilökohtaisen budjetin suuruudesta samoin kuin 

asiakassetelistä, ks. PeVL 15/2018 vp, s. 31–32. Henkilökohtaisen budjetin tarkempi käsittely on tässä sivuu-

tettu, koska sitä olisi käytetty lähinnä vanhus- ja vammaispalveluissa.  
168 HE 16/2018 vp, s. 246. 
169 Olli Mäenpään lausunto PeV:lle 4.5.2018 s. 9, ks. myös Veli-Pekka Viljasen lausunto PeV:lle 8.5.2018, s. 

7 ja Pauli Rautiaisen lausunto PeV:lle 5.4.2018, s. 15. 
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asiakkaita ja heikentävät pelkällä asiakassetelillä saatavan ”perustason” palvelun laatua. Täl-

lainen toiminta olisi yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallista.170  

Asiakasseteli- ja palvelusetelisääntelyssä olisi ollut muitakin merkittäviä eroja. Palveluseteli 

on joko kaikille samansuuruinen tai tulosidonnainen, asiakassetelin arvon ainoa (muodolli-

sen) yhdenvertaisuuden tae olisi ollut kytkös palvelun tuotantokustannuksiin.171 Palvelusete-

lin arvoa voidaan korottaa, jos omavastuuosuus muodostuisi asiakkaan kannalta kohtuutto-

maksi. Asiakassetelissä ei sen sijaan olisi ollut omavastuuta vaan asiakas olisi maksanut ai-

noastaan asiakasmaksun. Kunnalla on mahdollisuus päättää palvelusetelin käyttöönotosta 

periaatteessa missä vain järjestämisvastuulleen kuuluvassa sosiaali- ja terveydenhuollon pal-

velussa. Maakunnalla taas olisi ollut velvollisuus ottaa asiakasseteli käyttöön eräissä palve-

luissa (24.1 §)172 ja mahdollisuus tähän useissa muissa palveluissa (24.4 §). Kummassakin 

järjestelmässä asiakkaalla tosin olisi oikeus kieltäytyä setelistä, jolloin palvelut olisi tullut 

järjestää muulla tavoin (toinen valinnanvapauslakiesitys 25.3 § ja palvelusetelilaki 6.1 §). 

Lisäksi asiakassetelillä olisi viime kädessä turvattu hoitotakuun toteutumista erikoissairaan-

hoidossa, sillä liikelaitoksen olisi tullut tarjota asiakasseteliä, jos liikelaitos ei pysty anta-

maan palvelua terveydenhuoltolain 53.3 §:n mukaisessa määräajassa (24.3 §). 

Voidaan sanoa, että siinä missä palvelusetelin kohdalla yhdenvertaisuusongelma kiteytyi ky-

symykseen siitä, aiheutuuko samasta palvelusta osalle asiakkaista heidän taloudelliseen ti-

lanteeseensa nähden suurempi rasite, asiakassetelin kohdalla oli kysymys siitä, saako osa 

asiakkaista huonompaa palvelua sosioekonomisen asemansa vuoksi. Ottamatta kantaa pal-

veluseteliä koskevien kannanottojen kestävyyteen on selvää, että asiakassetelisääntelyn läh-

tökohdat, etenkin omavastuun puuttuminen, olivat omiaan toteuttamaan tosiasiallista yhden-

vertaisuutta. Järjestelmän rakenteesta johtuen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi oli kuiten-

kin tarpeen yhdistää setelin arvo ja sillä saatava palvelu täsmällisemmin lain tasolla. 

Vaatimuksella terveyspalveluiden kohtuuhintaisuudesta ja taloudellisesta tilanteesta riippu-

mattomasta saatavuudesta näyttäisi olleen kahdenlainen vaikutus. Se, etteivät maksut saa 

siirtää palveluja niitä tarvitsevien ulottumattomiin vaikuttaisi taloudellisen yhdenvertaisuu-

den minimitasolta, joka vaikuttaa sääntönä estäen heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa 

 
170 Ida Koiviston lausunto PeV:lle 3.5.2018, s. 9, Pauli Rautiaisen lausunto PeV:lle 5.4.2018, s. 15.  
171 Pentti Arajärven lausunto PeV:lle 3.5.2018, s. 3. 
172 Hallituksen esityksen mukaan kyse oli palveluista, joissa jo nyt paljon ulkoistamista ks. HE 16/2018 vp, s. 

235. 
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oleviin kohdistuvat kohtuuttomat maksujen korotukset.173 Perustuslakivaliokunnan käytäntö 

muistuttaa tältä osin TSS-komitean käytäntöä. 12 artiklan ydinsisältöön (core obligations) 

kuuluvat komitean mukaan mm. syrjimättömyys, tasapuolisuus ja marginaaliryhmien tuke-

minen palvelujen saatavuudessa.174 Palvelusetelilakia koskevassa lausunnossa säännön so-

veltaminen jäi kuitenkin puolitiehen. Arvioitaessa asiakassetelin suuruutta taloudellinen yh-

denvertaisuus toimi taas periaatteena, jonka mukaan maksukyvyn vaikutus siihen, mitä ja 

millaisia palveluita henkilö voi saada, tulisi minimoida. 

4.5 Rakenteet  

4.5.1 Riskiperusteinen arviointi 

PL 19.3 § ei määrittele terveydenhuollon järjestämistapaa, organisaatiota tai rahoitusta. Se 

ainoastaan edellyttää, että terveydenhuolto on järjestetty niin, että palveluja on riittävästi 

saatavilla. Perustuslakivaliokunta on pitäytynyt tässä esitöistä ilmenevässä lähtökohdassa.175 

Käytännössä suomalaisen terveydenhuollon rakentuessa yhä suurelta osin julkisten toimijoi-

den ylläpitämille terveyskeskuksille ja sairaaloille julkisen terveydenhuollon organisaatio ja 

rahoitus ovat olleet PL 19.3 §:n soveltamisen keskiössä. Perustuslakivaliokunta on PL 

19.3 §:n voimassaolon aikana arvioinut useita sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä 

koskevia uudistuksia: Kainuun maakuntakokeilu, Paras-hanke, kuntarakenneuudistus, Ka-

taisen–Stubbin hallituksen sote-uudistus ja Sipilän hallituksen sote-uudistus. Parhaillaan 

eduskunnan käsiteltävänä on Marinin hallituksen sote-uudistus.  

Kainuun hallintokokeilussa perustettiin itsehallinnollinen ja kansanvaltainen Kainuun maa-

kunta, joka huolehti merkittävästä osasta alueen kuntien lakisääteisistä tehtävistä, mukaan 

lukien perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito (laki Kainuun hallintokokeilusta 

343/2003). Perustuslakivaliokunta katsoi, että Kainuun poikkeuksellisen vaikea taloudelli-

nen ja sosiaalinen tilanne, joka uhkasi alueen kuntien mahdollisuuksia turvata mm. PL 

19.3 §:n mukaiset palvelut riittävästi ja yhdenvertaisesti, muodosti perusoikeusjärjestelmään 

pohjautuvan painavan perusteen järjestelylle.176  

 
173 Ks. myös PeVL 21/2016 vp, jossa varhaiskasvatusmaksujen korotusta pidettiin hyväksyttävänä. Korotus ei 

olisi kohdistunut kaikkein pienituloisimpiin perheisiin. 
174 ”To ensure the right of access to health facilities, goods and services on a non-discriminatory basis, espe-

cially for vulnerable or marginalized groups;” ja “To ensure equitable distribution of all health facilities, goods 

and services;” CESCR General Comment No. 14, kohta 43, alakohdat a ja e. 
175 Esim. PeVL 26/2017 vp, s. 32. 
176 PeVL 65/2002 vp, s. 3. 
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Myöhemmin valiokunta kehitteli lausumaansa yleisempään muotoon. Kuntarakenneuudis-

tuksen yhteydessä se totesi ”julkisen talouden rahoituspohjaan vaikuttavien merkittävien toi-

mintaympäristön muutostekijöiden”, esimerkkinä väestörakenteen muutos, edellyttävän ”te-

hokkaita toimenpiteitä” sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien turvaamiseksi jatkossa.177 

Kataisen–Stubbin hallituksen sote-uudistuksesta antamassaan lausunnossa valiokunta päätyi 

pitämään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuun siirtämistä kuntia 

suuremmille toimijoille perusteltuna, joskaan ei ilmeisesti ainoana mahdollisena keinona 

turvata sosiaalisten oikeuksien toteutuminen koko maassa. Keskeistä oli laaja palveluinteg-

raatio ja toimijoiden kantokyvyn vahvistaminen.178  

Nämä olivat lähtökohdat myös Sipilän hallituksen sote-uudistuksen arvioinnille perustusla-

kivaliokunnassa.179 Valiokunnan tärkein PL 19.3 §:ää koskeva kannanotto oli kuitenkin seu-

raava: 

”Perustuslaillinen ongelma suhteessa perustuslain 19 §:n 3 momenttiin saattaa syntyä 

silloin, jos ehdotettuun lainsäädäntöön sisältyy joitakin rakenteellisia ongelmia, jotka 

suurella todennäköisyydellä johtavat siihen, että oikeuksien toteutuminen tosiasialli-

sesti vaarantuu.”180  

Lausuma muodostaa pohjan suurelle osalle valiokunnan Sipilän hallituksen sote-uudistuk-

sen ja PL 19.3 §:n suhdetta koskevista kannanotoista. Perustuslakivaliokunta tunnusti järjes-

telmän rakenteen merkityksen PL 19.3 §:n toteutumiselle. Valiokunta katsoi tehtäväkseen 

arvioida, paitsi lainsäädännön muodollista yhteensopivuutta PL 19.3 §:n kanssa, myös sen 

implementointiin liittyviä tosiasiallisia riskejä perusoikeuden toteutumisen kannalta.  

Valiokunta löysi useita tällaisia riskejä. Keskeisin niistä oli jo mainittu yhtiöittämisvelvolli-

suus. Ensimmäisen valinnanvapauslakiehdotuksen (HE 47/2017 vp) 52 §:n mukaan maa-

kunnan liikelaitos ei olisi itse voinut tuottaa suoran valinnan palveluja eikä asiakassetelillä 

tuotettavia palveluja muuten kuin poikkeuksellisesti. Maakunta olisi voinut kuitenkin perus-

taa omistamansa yhtiön tai yhteisön mainittujen palvelujen tuottamiseksi. Yhtiöittämisvel-

vollisuudesta johtui, ettei maakunnalla käytännössä olisi ollut välittömästi käytössään 

 
177 PeVL 20/2013 vp, s. 3. 
178 PeVL 67/2014 vp, s. 3–4. Valiokunta kuitenkin löysi ongelmia valitusta hallintomallista kunnallisen itse-

hallinnon kansanvaltaisuuden kannalta. Se piti perustuslain kannalta ongelmattomampina vaihtoehtoina kan-

sanvaltaisia verotusoikeudellisia itsehallintoalueita tai sosiaali- ja terveydenhuollon antamista valtion hoidet-

tavaksi. 
179 PeVL 26/2017 vp, s. 7. 
180 PeVL 26/2017 vp, s. 37–38. 
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palveluiden tuottamiseen vaadittavia henkilöstö- ja muita resursseja tilanteessa, jossa yksi-

tyinen palvelutuotanto ei ole riittävää (ns. markkinapuutetilanne).181 Perustuslakivaliokunta 

vaati yhtiöittämisvelvollisuuden poistamista, sillä se vaaransi PL 19.3 §:n toteutumisen. 

Sääntelyä oli muutettava siten, että julkinen valta voisi kaikissa tilanteissa taata sosiaali- ja 

terveyspalvelujen riittävän toteutumisen yhdenvertaisesti.182  

Yhtiöittämisvelvollisuutta ei ollut enää toisessa valinnanvapauslakiesityksessä, joten perus-

tuslakivaliokunta siirtyi tarkastelemaan muun ohella sitä, oliko maakunnilla edellytykset kai-

kissa tilanteissa taata sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävä toteutuminen yhdenvertaisesti. 

Valiokunta korosti, että maakunnan on tätä varten ylläpidettävä riittävää omaa palvelutuo-

tantoa.183 Sosiaali- ja terveysministeriön valiokunnalle toimittamasta selvityksestä kävi ilmi, 

ettei maakuntien oman tuotannon oletettu olevan sillä tasolla, että se ilman sopeuttamistoi-

mia ja lisärahoitusta kykenisi tuottamaan korvaavat palvelut äkillisessä markkinapuutetilan-

teessa kuten suuren yksityisen palveluntarjoajan konkurssissa. Perustuslakivaliokunta edel-

lytti, että lakiin kirjataan maakunnan liikelaitokselle velvollisuus ylläpitää sellaista palvelu-

tuotannon tasoa ja valmiutta, että se kykenee näillä keinoin kaikissa tilanteissa asianmukai-

sesti turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden riittävän saatavuuden ja tarvitta-

essa välittömästi puuttumaan korvaavan palvelutuotannon keinoin mahdollisiin palveluiden 

saatavuutta vaarantaviin tilanteisiin. Kyse oli valiokunnan mukaan suoraan PL 19.3 §:stä 

seuraavasta velvoitteesta.184  

Yhtiöittämisvelvollisuuden ja maakunnan oman palvelutuotannon riittävyyden lisäksi valio-

kunta löysi vakavia riskejä PL 19.3 §:n toteutumiselle uudistuksen aikataulusta, rahoituk-

sesta, järjestelmän EU-oikeudellisesta tulkinnasta ja rekisteröintimenettelystä. 

Aikataulu oli valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan liian tiukka, jopa on sillä ta-

valla epärealistinen, että se olisi voinut johtaa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän 

akuuttiin kriisiin.185 Valiokunta vaati useaan otteeseen aikataulun myöhentämistä ja vaiheis-

tamista suoraan PL 19.3 §:n turvaamisvelvoitteeseen nojautuen.186  

Rahoituksen osalta valiokunta totesi, ettei ole olemassa kuntien rahoitusperiaatteen kaltaista 

tulkintakäytäntöä maakunnan rahoituksesta. Valiokunta johti PL 22 §:sta valtiolle vastuun 

 
181 HE 47/2017 vp, s. 254. 
182 PeVL 26/2017 vp, s. 44–45. 
183 PeVL 15/2018 vp, s. 18. 
184 PeVL 65/2018 vp, s. 16–17. 
185 PeVL 26/2017 vp, s. 44. 
186 Esim. PeVL 26/2017 vp, s. 45 ja PeVL 15/2018 vp, s. 14. 
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huolehtia siitä, että maakunnilla on käytännön edellytykset suoriutua tehtävistään. Valio-

kunta kiinnitti huomiota siihen, ettei budjettirajoitteella voi rajoittaa lakisääteisten palvelui-

den saatavuutta.187 Siten heikennyskieltodoktriinin sallimat sosiaalisten oikeuksien heiken-

tämiset rahoitussäästöjen aikaansaamiseksi on tehtävä aineellista lainsäädäntöä muutta-

malla, ei pelkästään rahoitusta leikkaamalla. Valiokunta piti rahoituslakiehdotukseen sisäl-

tyneitä säännöksiä rahoituksen tarkistuksesta ja lisärahoituksesta poikkeustilanteissa riittä-

mättöminä turvaamaan palvelujen rahoitus ja sitä kautta saatavuus perustuslain edellyttä-

mällä tavalla. Valiokunnan tulkinnan mukaan säännöksissä mm. edellytettiin jo käsillä ole-

vaa palvelujen saatavuuden vaarantumista tai useita maakuntia koskevaa ongelmaa, mikä 

nosti soveltamiskynnyksen liian korkealle turvaamisvelvoitteen kannalta.188 

Sipilän hallituksen sote-järjestelmään liittyi EU-kilpailuoikeudellisia kysymyksiä johtuen 

yksityisten palvelutuottajien merkittävästä roolista, markkinoiden hyödyntämisestä ja valin-

nanvapaudesta. Kysymys oli etenkin siitä, sisältyikö järjestelmään yhtiöittämisvelvollisuu-

den poistamisen jälkeen kiellettyä valtiontukea. Perustuslakivaliokunta korosti, ettei sen teh-

täviin kuulu arvioida kansallisen lainsäädännön EU-oikeuden mukaisuutta. Valiokunta kui-

tenkin katsoi, että järjestelmän EU-oikeudelliseen arviointiin liittyvästä epävarmuudesta ai-

heutui riskejä PL 19.3 §:n toteutumiselle.  

Valiokunnan lausunnon PeVL 26/2017 vp nojalla olisi ollut perustuslain vastaista, että va-

linnanvapausjärjestelmä olisi tehty jälkikäteisesti EU:n valtiontukisääntelyn vaatimusten 

mukaiseksi säätämällä maakuntiin kohdistuvasta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 

yhtiöittämisvelvollisuudesta. Järjestelmän toimeenpanon jälkeiset kiireellä tehtävät muutok-

set saattaisivat muutenkin aiheuttaa riskin PL 19.3 §:n toteutumiselle.189 Valiokunta kiinnitti 

huomiota myös siihen, että kansallisilla tuomioistuimilla on velvollisuus kieltää toimenpide 

ja määrätä tuki takaisinperittäväksi, jos kysymys on valtiontuesta, joka olisi tullut notifioida 

komissiolle, mikä voisi johtaa vaikeasti ennakoitaviin ongelmiin PL 19.3 §:n toteutumi-

sessa.190 Epävarmuuksien poistamiseksi valiokunta edellytti järjestelmän notifioimista tai 

sen voimaantulon lykkäämistä, kunnes komissio olisi sen notifioinnin seurauksena hyväk-

synyt.191 

 
187 PeVL 26/2017, s. 22–23.  
188 PeVL 15/2018 vp, s. 23–25; PeVL 65/2018 vp, s. 28–30. 
189 PeVL 15/2018 vp, s. 53. 
190 PeVL 65/2018 vp, s. 65. 
191 PeVL 65/2018 vp, s. 66–67.  
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Lisäksi perustuslakivaliokunta piti ongelmallisena sitä, että maakunnan liikelaitokseen so-

vellettiin samaa palveluntuottajien rekisteröintimenettelyä kuin yksityisiin palveluntuotta-

jiin. Maakunnan liikelaitoksen poistaminen rekisteristä, rekisteröinnin peruuttaminen tai yli-

päätään rekisteröinnin edellyttäminen olisivat voineet vaarantaa maakunnan edellytykset 

turvata palvelut PL 19.3 §:n mukaisesti. Sääntelyä tuli näiltä osin muuttaa.192 

4.5.2 Yksityisten toimijoiden rooli 

PL 19.3 §:ssä ei määritellä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistapaa. Siten se ei edel-

lytä, että julkisyhteisöt itse huolehtisivat kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottami-

sesta.193 Julkisen hallintotehtävän antamista muulle kuin viranomaiselle koskee PL 124 §. 

Sen mukaan julkisen hallintotehtävän yksityistäminen on mahdollista vain lailla tai lain no-

jalla. Edellytyksenä on lisäksi, että yksityistäminen on tarkoituksenmukaista eikä vaaranna 

perusoikeuksia, oikeusturvaa tai hyvän hallinnon takeita. Yksityistettävä tehtävä ei saa si-

sältää merkittävää julkisen vallan käyttöä.  

Julkisen vallan järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista on 

yleisesti pidetty säännöksessä tarkoitettuna julkisena hallintotehtävänä, joskaan ei ole sel-

vää, ovatko kaikki julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon sisältyvät tehtävät julkisia hal-

lintotehtäviä.194 Siten sosiaali- ja terveyspalvelujen yksityistämiselle on oltava perusta lain-

säädännössä. Tällaisen perustan on tähän asti katsottu muodostuvan kuntalain 9 §:stä ja so-

siaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992, 

STVAL) 4 §:stä silloin, kun yksityistettävät tehtävät eivät sisällä julkisen vallan käyttöä.195  

Kuntalain 9.1 §:n mukaan kunta tai kuntayhtymä voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat 

palvelut itse tai hankkia ne sopimukseen perustuen muulta palvelujen tuottajalta. Säännök-

sen toinen momentti rajoittaa kunnan mahdollisuutta yksityistää julkisia hallintotehtäviä 

määräämällä PL 124 §:n tavoin, että julkisen hallintotehtävän antamisesta muulle kuin vi-

ranomaiselle on säädettävä erikseen. STVAL 4 §:ssä säädetään tavoista, joilla kunta voi jär-

jestää sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät. Säännöksen mukaan kunta voi järjestää palve-

lut muun muassa hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai 

 
192 PeVL 65/2018 vp, s. 55. 
193 HE 309/1993 vp, s. 71. 
194 Nykänen 2020, s. 438. 
195 Nykänen 2020, s. 433. 
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muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Säännöksen on viime aikoihin asti 

katsottu täyttävän kuntalain 9 §:n vaatimuksen erikseen säätämisestä.196  

Sipilän hallituksen sote-uudistuksessa esitettiin julkisen terveydenhuollon poikkeuksellisen 

laajaa yksityistämistä. Suoran valinnan palvelut, asiakassetelipalvelut ja henkilökohtaisen 

budjetin palvelut olisivat täysin (ensimmäinen esitys) tai pääosin (toinen esitys) tuottaneet 

markkinoilla toimivat yksityiset palveluntarjoajat. Erityinen palveluntuottajien ohjaamisen 

väline olisi ollut asiakassuunnitelma, joka olisi laadittu palvelutarpeen arvioinnin perusteella 

laaja-alaisesti yhteensovitettuja palveluja tarvitseville. Perustuslakivaliokunta ei pitänyt laa-

jaa yksityistämistä suoraan perustuslain vastaisena, vaikka totesikin, että säännöksen esitöi-

den perusteella julkisten hallintotehtävien hoitamisen tulee pääsääntöisesti kuulua viran-

omaisille ja että tällaisia tehtäviä voidaan antaa muille kuin viranomaisille vain rajoitetusti. 

Säännöstä ei siten valiokunnan mukaan ole lähtökohtaisesti tarkoitettu käytettäväksi laajojen 

hallinnollisten tehtäväkokonaisuuksien antamiseen viranomaiskoneiston ulkopuolisille ta-

hoille.197  

Valiokunta sovelsi rinnakkain PL 124 §:ää ja 19.3 §:ää. PL 19.3 § kuuluu luonnollisesti 

niihin perusoikeuksiin, joita julkisen hallintotehtävän siirto yksityiselle ei saa 124 §:n mu-

kaan vaarantaa. PL 19.3 § vaikutti kuitenkin myös yksityistämisen tarkoituksenmukaisuuden 

arviointiin.  

Tarkoituksenmukaisuusarvioinnissa tulisi PL 124 §:n esitöiden mukaan antaa merkitystä 

paitsi hallinnon sisäisille intresseille, myös yksityisten ja yhteisöjen tarpeille. Hallintotehtä-

vän luonne vaikuttaa arviointiin niin, että vaatimus voi täyttyä helpommin palveluiden tuot-

tamiseen kuin hallinnolliseen päätöksentekoon liittyvien tehtävien siirrossa.198 Perustuslaki-

valiokunta on käytännössään sallinut teknisluonteisten tehtävien tarkoituksenmukaisuuden 

väljemmän arvioinnin.199  

Ensimmäistä valinnanvapauslakiesitystä koskevassa lausunnossaan valiokunta totesi, että 

ehdotettu yksityistämissääntely koskisi ”laajaa perusoikeuksien toteutumiseen liittyvien hal-

linnollisten tehtävien kokonaisuutta”. Siitä, että kyse on perustuslaissa nimenomaan julki-

selle vallalle osoitetusta turvaamisvelvollisuudesta, seurasi, että tarkoituksenmukaisuutta ei 

voitu arvioida samoin kuin teknisluonteisempien tehtävien kohdalla. Pääosin siirrettävissä 

 
196 Nykänen 2020, s. 452. 
197 PeVL 26/2017 vp, s. 8.  
198 HE 1/1998 vp, s. 179.  
199 Esim. PeVL 8/2014 vp, s. 3–4. Ks. myös PeVL 6/2013 vp, s. 2. 
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tehtävissä ei ollut kyse perustuslain esitöissä mainitusta päätöksenteosta vaan palvelujen 

tuottamisesta, mutta valiokunta katsoi, että esimerkiksi hoidon tarpeen arvioinnilla on olen-

nainen merkitys PL 19.3 §:n toteutumisen kannalta. Kun lisäksi huomioitiin yksityistämisen 

laajuus ja julkiselle vallalle esityksessä asetettu palvelujen tuottamiskielto, valiokunta edel-

lytti poikkeuksellisen vahvoja tarkoituksenmukaisuusperusteluja.200 Yhteys perusoikeuksiin 

merkitsi sitä, että arvioinnissa oli painotettava yksityisten henkilöiden tarpeita. Käytännössä 

ensimmäisen valinnanvapauslakiesityksen puutteet perusoikeuksien toteuttamisessa johtivat 

siihen, ettei myöskään esityksen sisältämää yksityistämistä voitu pitää tarkoituksenmukai-

sena.201 Perusoikeuksille, erityisesti PL 19.3 §:lle annettiin siten ratkaiseva merkitys jo tar-

koituksenmukaisuusarvioinnissa eikä ainoastaan 124 §:n perusoikeuksien, oikeusturvan ja 

muiden hyvän hallinnon vaatimuksien turvaamisvaatimuksen kautta. 

Eeva Nykäsen mukaan perustuslakivaliokunnan lausunnot Sipilän hallituksen sote-uudistuk-

sesta asettavat kyseenalaiseksi myös STVAL:n ja palvelusetelilain202 perusteella tehdyt, 

etenkin laajamittaiset ulkoistukset. Erityisesti tämä johtuu siitä, että mainitut valtuudet ovat 

hyvin yleisluontoisia, kun taas perustuslakivaliokunta edellytti, että siirrosta on säädettä 

laissa yksityiskohtaisesti ja jokaisen siirron tarkoituksenmukaisuus arvioitava jo lainsäädän-

tövaiheessa. Johtopäätösten yleistettävyyttä heikentää se, että Sipilän hallituksen mallissa 

yksityistäminen olisi ollut maakunnille pakollista ja koski laajoja tehtäväkokonaisuuksia.203 

Koska valiokunta ei missään vaiheessa kategorisesti torjunut julkisen terveydenhuollon teh-

tävien siirtämistä yksityiselle, voidaan puoltaa kantaa, jonka mukaan ongelmana oli nimen-

omaan laajan kokonaisuuden siirtäminen kerralla ja siitä aiheutuneet riskit. Kuten Nykänen-

kin toteaa, valiokunta antoi erityistä merkitystä sille, että siirrettävissä tehtävissä kyse oli 

perusoikeuksien toteuttamisesta.204 Kun vastuu perusoikeuksien toteutumisesta on julkisella 

vallalla, ei sitä voida jättää riippumaan markkinoista.205 Toisaalta PL 124 § sallii vain rajatut 

poikkeukset pääsäännöstä, jonka mukaan julkisia hallintotehtäviä hoitavat viranomaiset. 

Nämä näkökohdat yhdessä puoltavat Nykäsen johtopäätöstä, jonka mukaan terveydenhuol-

tojärjestelmän perustana on oltava julkinen palvelutuotanto, jota voidaan täydentää PL 

 
200 PeVL 26/2017 vp, s. 52. 
201 PeVL 26/2017 vp, s. 53. 
202 Vaikka perustuslakivaliokunta antoi lausunnon (PeVL 10/2009 vp) ehdotuksesta palvelusetelilaiksi, se ei 

arvioinut sitä lainkaan 124 §:n kannalta. Valiokunta itse totesi tämän puutteen ensimmäistä valinnanvapausla-

kiesitystä käsitelleessään. Valiokunnan suhtautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon yksityistämiseen näyttäisi 

siten tiukentuneen vuodesta 2009.  
203 Nykänen 2020, s. 453–454. 
204 Nykänen 2020, s. 454. 
205 PeVL 15/2018 vp, s. 15. 
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124 §:n asettamissa rajoissa yksityisellä tuotannolla.206 Siten PL 19.3 §:n esitöissä ilmaistu 

järjestelmäneutraalius olisi rajallista. Vaikka säännös ei edellytä, että julkisyhteisöt itse huo-

lehtisivat kaikkien terveyspalvelujen tuottamisesta, niiden tulee joka tapauksessa kyetä tuot-

tamaan suurin osa palveluista. Vaatimus, jonka mukaan julkisen toimijan on ylläpidettävä 

riittävästi omaa tuotantoa sen varmistamiseksi, että se voi kaikissa tilanteissa turvata jokai-

selle riittävät ja yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut,207 tekee käytännössä mahdotto-

maksi palvelutuotannon painopisteen asettamisen yksityiseen tuotantoon.  

Kyse on kuitenkin vasta perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössään ilmaisemasta kan-

nasta. Sen sitova vaikutus rajautuu eduskuntaan ja sillä tullee siten olemaan vaikutusta ter-

veydenhuollon lainsäädännön kehittymiseen. Sen sijaan jo voimassa olevaan lainsäädäntöön 

sillä ei ole suoraa vaikutusta ja STVAL ja palvelusetelilaki pysyvät voimassa vielä tois-

taiseksi.208 Kannanotolla ei ole vaikutusta myöskään siihen suomalaisen terveydenhuoltojär-

jestelmän piirteeseen, että merkittävä osa työikäisestä väestöstä saa perustason lääkäripalve-

lut yksityisiltä lääkäriasemilta hankitun työterveyshuollon kautta.  

  

 
206 Nykänen 2020, s. 456. 
207 PeVL 15/2018 vp, s. 16. 
208 Vrt. yksityinen pysäköinninvalvonta, josta ei 124 §:n vuoksi perustuslakivaliokunnan lausunnon PeVL 

57/2010 vp nojalla voida säätää lakia, mutta joka on kuitenkin aiemman oikeuskäytännön (KKO 2010:23) 

nojalla mahdollista.  
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5. PL 19.1 § ja 19.3 §:n välinen rajanveto 

PL 19 §:n systematiikasta johtuu, että terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö on merkityk-

sellistä sekä pykälän 1 momentin että 3 momentin kannalta. Säännösten on jo edellä todettu 

eroavan kahdella tavalla. Ensinnäkin 19.1 § sisältää subjektiivisen oikeuden eli oikeuden, 

jonka toteuttamista voi määritelmän mukaan tehokkaasti vaatia viranomaisissa ja tuomiois-

tuimissa periaatteessa alemman asteisesta lainsäädännöstä ja talousarviossa tehdyistä priori-

soinneista huolimatta.209 PL 19.3 § taas sisältää pelkän turvaamisvelvoitteen. Toisekseen PL 

19.1 § turvaa huolenpidon vähimmäistason jokaiselle ja 19.3 § tätä paremmat etuudet raja-

tummin. PL 19.1 §:llä on esitöiden mukaan läheinen yhteys oikeuteen elämään, joka paina-

vana perusoikeutena lisää myös PL 19.1 §:n painoarvoa. PL 19.1 §:n ja 19.3 §:n erottaminen 

ei silti vaikuta olleen perustuslakivaliokunnassa helppoa, kun kyse on terveyspalveluista. 

Vain PL 19.1 §:llä voi olla oikeuden luova vaikutus, mutta molemmilla voi olla toimeksi-

anto- ja heikennyskieltovaikutus. Oikeuden subjektiivisuudella ja ei-subjektiivisuudella on 

siten vaikutusta lähinnä lain soveltamistilanteessa. Lainsäätämisvaiheessa ero on toisinaan 

näkynyt tiukempana suhtautumisena esimerkiksi lailla säätämisen vaatimukseen PL 19.1 §:n 

kohdalla.210  

PL 19.1 §:n turvaamasta minimitasosta on esitettävissä kahdenlaista näkemystä: säännös voi 

viitata hallituksen esityksen mukaisesti elämän biologisiin perusedellytyksiin eli ”eksistens-

siminimiin” tai sanamuotonsa mukaisesti ”ihmisarvoisen elämän edellytyksiin”, joka on jo-

tain enemmän kuin eksistenssiminimi ja sidoksissa kulttuuriin ja historiaan.211 Esimerkiksi 

toimeentulotuen osalta perustuslakivaliokunta on omaksunut suppean eksistenssiminimikä-

sityksen PL 19.1 §:n sisällöstä katsoessaan, että ”toimeentulotukijärjestelmän avulla on py-

ritty turvaamaan sosiaalisesti hyväksyttävää elintasoa, mikä on useimmissa tapauksissa 

enemmän kuin hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentissa taattu oikeus”.212  

Terveyspalvelujen läheinen kytkentä oikeuteen elämään ja ihmisarvoon tekee vaikeammaksi 

ajatuksen ”minimitasosta”. Siinä missä tietyn rahamäärän suuruinen toimeentuloetuus voi 

kattaa henkilön ruoan ja vaatetuksen, huomattavasti vaikeampi kysymys on, mikä on ihmi-

sen terveyden minimitaso. Esitöiden valossa on selvää, että terveyspalveluista ainakin kii-

reellinen sairaanhoito kuuluu PL 19.1 §:n alaan ja on siksi turvattu subjektiivisena 

 
209 Karapuu 2011, > Perusoikeus ja sen lähikäsitteet > Perusoikeuden lähikäsitteitä > Subjektiivinen oikeus. 
210 Ks. PeVL 20/2004 vp.  
211 Tuori – Kotkas 2016, s. 265–266. 
212 PeVL 31/1997 vp, s. 5. 
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oikeutena.213 Terveydenhuoltolain 50 §:ssä kiireellinen sairaanhoito määritellään äkillisen 

sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen 

edellyttämäksi välittömäksi arvioksi ja hoidoksi, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahe-

nemista tai vamman vaikeutumista. 

Useimmissa terveydenhuollon lainsäädäntöä koskeneissa lausunnoissaan perustuslakivalio-

kunta on todennut sääntelyn toteuttavan sekä PL 19.1 §:ää että 19.3 §:ää, eikä näistä lausun-

noista voi siten tehdä rajanvetoa koskevia päätelmiä. Eräissä tapauksissa perustuslakivalio-

kunta on kuitenkin painottanut toista oikeutta. Näitä ovat paperittomien terveydenhuolto ja 

koronapandemian torjuntatoimet.  

Terveydenhuollossa noudatetaan pääsääntöisesti asumisperiaatetta, jonka mukaan oikeus 

käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja on henkilöllä, jolla on Suomessa koti-

kuntalain mukainen kotikunta. Tästä poikkeuksen muodostavat Suomessa työskentelevät 

EU- ja kolmansien maiden kansalaiset, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa, mutta jotka rin-

nastetaan Suomessa asuviin kansanterveyslain 14 §:n ja erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 

3 §:n nojalla. Samoin eräät sosiaaliturvasopimukset perustavat sopimusvaltion kansalaisille 

oikeuden käyttää julkisia terveyspalveluja Suomessa.214 

Turvapaikanhakijoilla on edellä mainittuja rajatumpi oikeus käyttää terveydenhuollon pal-

veluja. Aikuisella kansainvälistä suojelua hakevalla ja ihmiskaupan uhrilla on oikeus kiireel-

lisen sairaanhoidon lisäksi saada terveydenhuollon ammattihenkilön välttämättömiksi arvi-

oimia muita terveyspalveluja, lapsella puolestaan on oikeus vastaaviin terveyspalveluihin 

kuin henkilöllä, jolla on kotikunta Suomessa (laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaan-

otosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta (746/2011) 26 §). 

Näiden ryhmien ulkopuolelle jäävillä Suomessa oleskelevilla henkilöillä, kuten turisteilla ja 

ns. paperittomilla, on oikeus vain kiireelliseen sairaanhoitoon terveydenhuoltolain 50 §:n 

nojalla. Lähtökohtana on todellisten kustannusten periminen potilaalta, mutta eurooppalai-

nen sairaanhoitokortti ja eräät sosiaaliturvasopimukset oikeuttavat hoitoon samoin kustan-

nuksin kuin Suomessa asuvat.215 Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/2013, raja-

laki) laajentaa kaikkien toisessa EU-maassa sairausvakuutettujen oikeuden käyttää palveluja 

myös kiireettömään hoitoon, mutta näissä tapauksissa potilaalta voidaan periä hoidon 

 
213 HE 309/1993 vp, s. 69. Ks. myös PeVL 20/2004 vp. 
214 Kotkas 2019, s. 221–227.  
215 Kotkas 2019, s. 227–230, 239–241. 
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todelliset kustannukset (rajalaki 6 §, 8§, asiakasmaksulaki 2.1 §).216 Mahdollista on myös 

hakeutua Suomeen hoitoon toisesta EU-maasta sosiaaliturva-asetuksen 20 artiklassa sääde-

tyn ennakkolupajärjestelmän kautta, jolloin potilaan terveydenhuollosta asetuksen mukaan 

vastaava valtio korvaa hoidosta Suomen terveydenhuollolle aiheutuneet kustannukset (sosi-

aaliturva-asetus 35 artikla 1 kohta).217  

Kolmansien maiden kansalaisilla, joiden ei katsota asuvan Suomessa ja jotka eivät kuulu 

mainittujen poikkeusten soveltamisalaan, on siten oikeus vain kiireelliseen hoitoon. Näiden 

oikeutta terveydenhuoltoon pyrittiin laajentamaan hallituksen esityksellä HE 343/2014 vp 

laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaa-

laisille. Oikeus terveyspalveluihin olisi vastannut kansainvälistä suojelua hakevien oikeutta, 

joskin aikuisten osalta rajattuna lyhytkestoisiin palveluihin.  

Vaikka kyse oli nimenomaan siitä, että kyseisten henkilöiden oikeus terveyspalveluihin olisi 

laajentunut pelkästä kiireellisestä hoidosta välttämättömään hoitoon (lasten osalta kaikkeen 

hoitoon) perustuslakivaliokunta otti kannan, jonka mukaan ehdotettu sääntely koski PL 

19.1 §:n mukaista eksistenssiminimiä.218 Ehdotus raukesi, eikä paperittomien terveyden-

huoltoa ole sittemmin pyritty laajentamaan lainsäädännöllä.219 Perustuslakivaliokunnan lau-

sunto ilmentää kuitenkin valmiutta laajentaa PL 19.1 §:n sisältöä kiireellisestä hoidosta esi-

merkiksi ei-kiireellisiin raskauteen ja synnytykseen liittyviin palveluihin sekä pitkäaikais- ja 

muiden sairauksien hoitoon, kun terveydenhuollon ammattihenkilö katsoo ne välttämättö-

miksi.220 Erityisesti raskauteen ja synnytykseen liittyviä ja lasten terveyspalveluja on pidetty 

prioriteettina ihmisoikeussopimuksissa.221 PeV:n lausunto on tulkittavissa myös niin, ettei 

lasten kohdalla voida tehdä eroa PL 19.1 §:n mukaisen minimisuojan ja 19.3 §:n mukaisen 

suojan välillä, vaan minimisuojaan kuuluisivat kaikki lapsen terveydentilan edellyttämät pal-

velut.222 

Toisaalta perustuslakivaliokunnan tuoreempi koronapandemian aikainen lausunto- ja mie-

tintökäytäntö viittaa toiseen suuntaan. Perustuslakivaliokunta omaksui koronaviruksen 

 
216 Kotkas 2019 s. 230–231. 
217 Kotkas 2019, s. 241–243. 
218 PeVL 73/2014 vp, s. 2. 
219 Marinin hallituksen hallitusohjelmaan on kuitenkin kirjattu, että kaikille paperittomille turvataan välttämä-

tön hoito, ks. Valtioneuvosto 2019, s. 151. TSS-komitea on huomauttanut Suomea maahanmuuttajien tervey-

denhuollon puutteista, ks. Concluding observations on the sixth periodic report of Finland, kohta 27. 
220 Esimerkkilista HE 343/2014 vp, s. 24. 
221 CESCR General Comment No. 14, kohta 44. Ks. myös Digest 2018, s. 129, 131. 
222 Vrt. Euroopan sosiaalinen peruskirja, jonka 13.1 artiklan on tulkittu kattavan lasten kohdalla muutakin kuin 

kiireellisen hoidon, ks. Digest 2018, s. 240–242. 
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torjuntatoimien suhteen kannan, jonka mukaan ”terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyvyn 

säilyttäminen pandemian aikana on perustuslakivaliokunnan mielestä perusoikeusjärjestel-

män näkökulmasta erittäin painava peruste, jolla on yhteys perustuslain 7 §:n 1 momentin 

julkisen vallan velvollisuuteen turvata jokaisen oikeus elämään sekä turvata myös pande-

mian oloissa jokaiselle riittävät terveyspalvelut sekä edistää väestön terveyttä (perustuslain 

19 §:n 3 momentti) ja joka oikeuttaa poikkeuksellisen pitkälle meneviä, myös ihmisten pe-

rusoikeuksiin puuttuvia viranomaistoimia”.223 Edes kun kyse oli nimenomaan kiireellisen 

koronaviruspotilaiden ja muiden potilaiden hoidon turvaamisesta poikkeamalla kiireettömän 

hoidon määräajoista valmiuslain 88 §:n 1 kohdan nojalla, perustuslakivaliokunta ei sovelta-

nut PL 19.1 §:ää.224 

Mitä merkitystä rajanvedolla sitten on? Palataan ensin subjektiivisen oikeuden käsitteeseen. 

Jos hoidon saaminen katsotaan PL 19.1 §:ään perustuvaksi oikeudeksi, se olisi toteutettava 

kaikissa tilanteissa ja potilas voisi vaatia hoitonsa toteuttamista tuomioistuimessa. Edellä on 

kuitenkin todettu, ettei hoitopäätökseen (tai päätökseen hoitamatta jättämisestä) voi hakea 

muutosta. Hoidon järjestämisvelvollisuuden laiminlyönti on sen sijaan periaatteessa saatet-

tavissa tuomioistuimen käsiteltäväksi hallintoriitana ja tällöin subjektiivisella oikeudella voi 

olla merkitystä arvioinnissa. Hoidon kytkeytyminen lääketieteellisesti todettuun tarpeeseen 

vähentää oikeuden subjektiivisuuden merkitystä ja onkin katsottu, ettei terveydenhuollon 

palveluja edes voida jakaa subjektiivisiin ja määrärahasidonnaisiin oikeuksiin.225 Tärkeätä 

on myös huomata, ettei PL 19.1 §:lle ole annettu oikeuskäytännössä sellaista välitöntä vai-

kutusta kuin subjektiivisille oikeuksille määritelmällisesti kuuluisi. KHO on soveltanut sekä 

PL 19.1 §:ää että 19.3 §:ää tulkintavaikutuksen kautta.226  

Entäpä sitten vähimmäistaso? Kiireelliselle hoidolle on selkeästi annettu lainsäädännössä 

erityisasema sen PL 19.1 §:n liityntöjen takia. Muuten PL 19.1 §:n merkitys näyttäisi olevan 

siinä, mitä vaatimuksia asetetaan 19.3 §:ää toteuttavalle lainsäädännölle. PL 19.3 §:n nojalla 

terveyspalveluiden saatavuuden, laadun ja riittävyyden tulisi olla sillä tasolla, että ne turvaa-

vat muutakin kuin vain ihmisarvoisen elämän edellytykset. Järjestelmässä ei periaatteessa 

saisi olla väliinputoajia (esim. taloudellisista syistä, ks. edellä jakso 4.4.2) eikä se saa olla 

syrjivä (esim. alkuperän perusteella, ks. edellä jakso 3.5.2), mutta PL 19.3 §:ään sisältyvän 

 
223 PeVM 2/2020 vp, s. 4–5. Muotoilu näyttäisi olevan peräisin Veli-Pekka Viljasen asiantuntijalausunnosta, 

ks. Viljasen lausunto PeV:lle 17.3.2020, s. 3–4.  
224 Esim. PeVM 2/2020 vp; PeVM 1/2021 vp. Vrt. PeVL 15/2007 vp, jossa työtaisteluoikeuden ja henkilökoh-

taisen vapauden rajoituksia perusteltiin sekä 19.1 §:llä että 19.3 §:llä. 
225 Tuori – Kotkas 2016, s. 343; ks. myös Liljeström 2003, s. 92. 
226 Kotkas 2013, s. 223. 
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implisiittisen asumisedellytyksen vuoksi tilapäisesti tai laittomasti maassa oleskelevat voi-

daan rajata palveluiden ulkopuolelle niin, että heillä vain poikkeuksellisesti, PL 19.1 §:n 

soveltuessa, on oikeus hoitoon.  
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6. Perustuslakivaliokunnan rooli 

Perustuslakivaliokunnalla on perinteisesti ollut ja on yhä vahva rooli Suomen perustuslain 

tulkitsijana. Tämä ei näy niinkään säädöstekstissä vaan tosiasiallisissa valtiosääntöisissä 

käytännöissä. PL 74 § asettaa valiokunnan tehtäväksi antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tu-

levien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansain-

välisiin ihmisoikeussopimuksiin. Valiokunta ei ole sidottu aiempiin lausuntoihinsa, mutta 

käytännössä valiokunnan aiempi lausuntokäytäntö muodostaa pohjan uusille lausunnoille ja 

valiokunta viittaa ahkerasti omaan käytäntöönsä. Valiokunnan tulkinnoilla on myös oikeus-

tieteessä vahva rooli ja PL 106 §:n ilmeisyysvaatimuksen on katsottu sitovan myös tuomio-

istuimet ainakin tiettyyn rajaan asti perustuslakivaliokunnan kannanottoihin silloin, kun har-

kitaan lain säännöksen sivuuttamista perustuslain vastaisena.  

Juha Lavapuro kritisoi väitöskirjassaan perustuslakivaliokunnan auktoriteetin legitimoi-

mista suomalaisessa valtiosääntöoikeudellisessa doktriinissa. Yhtäältä valiokunnan asemaa 

ensisijaisena perustuslain tulkitsijana perustellaan sen demokraattisuudella tuomioistuimiin 

verrattuna. Toisaalta valiokunnan tulkintojen legitimiteetin katsotaan perustuvan nimen-

omaan valiokunnan toiminnan oikeudellisuuteen ja ei-poliittisuuteen.227 Kansainvälisessä 

keskustelussa esitettyihin demokraattista perustuslainmukaisuuden valvontaa koskeviin nä-

kökantoihin nojautuen Lavapuro esittää, että perustuslakivaliokunnan toiminnan legitimi-

teettiä pitäisi arvioida pikemminkin demokratiaperiaatteesta lähtien. Siten valiokunnan toi-

minnan ideaalina tulisi olla avoimelle, julkiselle keskustelulle nojautuva argumentaatio, joka 

ottaa huomioon laaja-alaisesti eri näkökohdat pyrkien mahdollisimman yleisesti hyväksyt-

tävään lopputulokseen.228 Mitä kiperämpi kysymys, sitä enemmän merkitystä näillä ideaa-

leilla tulisi olla.229  

Lavapuron analysoima perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntö ei kuitenkaan näytä pyr-

kivän kohti näitä ideaaleja, vaan hän toteaa valiokunnan käytännön ilmentävän valtiosään-

töistä formalismia ja managerialismia. Formalismilla Lavapuro viittaa ennen kaikkea valio-

kunnan tapaan soveltaa aiempia lausumiaan kontekstista välittämättä ja soveltuvuutta liiem-

mälti perustelematta ja pyrkimystä välttää moraalisia punnintoja.230 Managerialismilla taas 

 
227 Lavapuro 2010, s. 228–233. 
228 Lavapuro 2010, s. 237–241, 288. 
229 Lavapuro 2010, s. 289. 
230 Lavapuro 2010, s. 234. Myös hallituksen esityksissä ja asiantuntijalausunnoissa esiintyvää tapaa viitata 

aiempiin perustuslakivaliokunnan lausumiin kontekstistaan irrotettuna ovat myöhemmin kritisoineet myös 

Niemeläinen ja Immonen, ks. Niemeläinen – Immonen 2018, s. 174–175. 
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Lavapuro tarkoittaa perustuslain sisällöllisten vaatimusten joustamista etenkin kiperissä ta-

pauksissa. Managerialistisessa lähestymistavassa huomio keskittyy säätämisjärjestykseen ja 

sanamuotoihin ja tulkinnat pohjautuvat auktoriteettiin, dogmatiikkaan ja asiantuntijoiden nä-

kemyksiin avoimen sisällöllisen ja periaatteellisen argumentaation sijaan. Ennen muuta se 

poistaa valtiosäännöltä poliittista vallankäyttöä rajoittavan luonteen alistaen sen yhteiskun-

nallisten tavoitteiden toteuttamisen välineeksi.231 Edellä käsitelty heikennyskielto ja impli-

siittinen asumisedellytys tekevät sosiaalisista perusoikeuksista osin alisteisia sellaisille yh-

teiskunnallisille tavoitteille kuin julkisen talouden säästöt tai maahanmuuton hallinta. Yh-

denvertaisuusperiaatteen tulkinta perustuslakivaliokunnassa siten, että siitä ”ei johdu tiuk-

koja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaati-

maan sääntelyyn” antaa mahdollisuuden managerialistisiin ratkaisuihin.  

Lavapuron väitöskirja käsittelee perustuslakivaliokunnan käytäntöä ennen vuotta 2011. Pe-

rustuslakivaliokunnan PL 19.3 §:ää koskevassa käytännössä on huomattavissa jonkin verran 

siirtymistä formalistisesta tulkinnasta kohti perusoikeuksien sisältöä koskevia punnintoja. 

Vielä ennen vaalikautta 2015–2019 perustuslakivaliokunta käsitellessään terveyspalveluja 

koskevaa lainsäädäntöä tyytyi useimmiten vain toteamaan ehdotetun lainsäädännön toteut-

tavan 19.3 §:n toimeksiantoa tai olevan sen kannalta merkityksellinen.232 Poikkeuksen muo-

dostivat asiakasmaksut, joiden osalta valiokunta asetti sisällöllisiä, joskin lieviä vaatimuksia. 

Sittemmin perustuslakivaliokunnan suhtautumisessa on ollut havaittavissa muutos, joka 

saattaa liittyä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien uudistushankkeiden yhteiskunnallis-

ten vaikutusten merkittävyyteen eri väestöryhmien kannalta. 

Valiokunnan Sipilän hallituksen sote-uudistusta koskevat lausunnot ovat laajuudessaan 

poikkeuksellisia (64–79 sivua kukin). Formalististen säädöstasoa ja sääntelyn täsmällisyyttä 

koskevien huomautusten lisäksi valiokunta otti kantaa PL 19.3 §:n terveydenhuoltojärjestel-

män rakenteelle asettamien sisällöllisten vaatimusten toteutumiseen. Tällä taas oli kytköksiä 

sellaisiin perustavanlaatuisiin valtiosäännön syvärakenteita koskeviin kysymyksiin kuten 

keskushallinnon ja alueellisen itsehallinnon suhteeseen ja siihen, millainen rooli yksityisille 

toimijoille voidaan antaa perusoikeuksien toteuttamisessa. Toisaalta valiokunta pidättäytyi 

toteamasta sen paremmin laajamittaista yksityistämistä kuin ehdotettua itsehallintorakennet-

takaan korjauskelvottomalla tavalla perustuslain vastaiseksi. Kyse oli tasapainoiluista halli-

tuksen ja asiantuntijoiden perustuslakia koskevien tulkintojen välillä, mitä voitaneen pitää 

 
231 Lavapuro 2010, s. 244–246.  
232 Esim. PeVL 20/2004 vp, PeVL 36/2012 vp. 
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perustuslakikontrollin keskustelevuuden ja demokraattisuuden yleisenä piirteenä. Tämä riip-

puu kuitenkin näkökulmasta.233  

Se, millaisia johtopäätöksiä tässä käsitellyistä lausunnoista voidaan vetää, on rajallista. Lei-

mallista sote-uudistuksissa on ollut kiire ja siihen liittyvät lainvalmistelun ongelmat, jotka 

näyttäisivät jatkuvan hallituskaudesta toiseen.234 Yhtäältä ne ovat heikentäneet valiokunnan 

edellytyksiä arvioida esitystä, toisaalta lisänneet esitysten eduskuntakäsittelyn merkitystä.  

  

 
233 Perustuslakivaliokunnan voidaan siten katsoa lausuntokäytännöllään rajoittaneen sosiaalipolitiikasta päät-

tävän eduskunnan liikkumavaraa. Tuori, joka sinänsä pitää TSS-oikeuksia edellytyksenä demokratialle, on 

suhtautunut kriittisesti tällaiseen oikeuksien vaikutustapaan. Ks. Tuori – Kotkas 2016, s. 215–220.  
234 Ks. esim. HE 137/2020 vp ja sitä koskeva perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 32/2020 vp, jossa valio-

kunta edellytti esityksen uudelleenvalmistelua ja totesi pontenaan poikkeuksellisesti, ettei lakia voida säätää 

tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.  
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7. Johtopäätökset 

Perustuslain ominaispiirteitä ovat erityinen pysyvyys ja hierarkkinen ylemmyys. Tämä aset-

taa perustuslakiin kirjatut oikeudet asemaan, jossa niiden tulisi toisaalta olla riippumattomia 

vaihtuvista vallanpitäjistä ja suhdanteista ja toisaalta kuitenkin kyetä mukautumaan yhteis-

kunnan syvempiin muutoksiin. Perustuslaki ilmentää yhteiskunnan perusrakenteita ja -ar-

voja, joiden tulisi välittyä alemmanasteiseen lainsäädäntöön etenkin ennakollisen perustus-

lainmukaisuuden kontrollin kautta. 

Tässä tutkielmassa on pyritty selvittämään, miten oikeuskirjallisuuden, esitöiden, ihmisoi-

keussopimusten ja perustuslakivaliokunnan käytännön perusteella on lainsäätämisvaiheessa 

tulkittava PL 19.3 §:ään sisältyvää velvollisuutta turvata jokaiselle riittävät terveyspalvelut. 

Huomio keskittyi erityisesti toimeksiantovaikutukseen, joka on jäänyt aiemmassa tutkimuk-

sessa vähemmälle huomiolle, mutta jonka analyysiin tuore perustuslakivaliokunnan käy-

täntö tarjoaa materiaalia. Perustuslakivaliokunnan käytäntöä on jäsennetty etenkin ihmisoi-

keussopimusten valvontaelinten tulkintakäytäntöä apuna käyttäen.  

Vaikka ihmisoikeussopimukset olivat mallina perusoikeusuudistuksessa, niiden merkitys 

sosiaalisten perusoikeuksien tulkinnassa on jäänyt vähäiseksi. Sosiaaliturvaa ja terveyden-

huoltoa voidaan toki pitää vahvasti kansallisina instituutioina, joissa valtioiden väliset erot 

voivat olla suuria ja perustavanlaatuisiakin. Vaikka oikeuksien toteutuminen voi olla hyvin 

eri tasolla eri maissa, ovat ongelmat yleisellä tasolla samantyyppisiä, kuten oikeutta terveys-

palveluihin koskeva kansainvälisten ihmisoikeuselinten käytäntö osoittaa: kuka saa hoitoa, 

millä hinnalla ja millaista hoitoa. Näitä yleisiä lähtökohtia voidaan käyttää hyväksi kansal-

lista doktriinia muotoillessa, jolloin se automaattisesti kytkeytyy ihmisoikeuksiin ilman, että 

joudutaan kiistelemään siitä, mikä on ihmisoikeussopimusten edellyttämän suojan taso kan-

salliseen verrattuna. Suojan taso on usein sosiaalipoliittisten intohimojen keskiössä ja siten 

sosiaalisista oikeuksista puhuttaessa keskittyminen suojan tasoon johtaa helposti kysymyk-

siin lainsäätäjän suvereniteetista.  

Terveyspalveluiden perustuslaillisesta turvaamisvelvollisuudesta on tämän tutkielman pe-

rusteella löydettävissä yksilöä, rakenteita ja tavoitteita ”suojaavia” elementtejä. Kuten TSS-

sopimuksen ja Euroopan sosiaalisen peruskirjan terveydenhuoltoa koskevat artiklat, myös 

PL 19.3 § edellyttää terveyspalveluiden yhdenvertaista ja syrjimätöntä saatavuutta. Yhden-

vertaisuus tarkoittaa ennen kaikkea universalismin suojaa. Perustuslakivaliokunnan käytän-

nössä on kiinnitetty huomiota erityisesti alueelliseen ja taloudelliseen yhdenvertaisuuteen. 
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Alueellinen yhdenvertaisuus on toiminut puhtaasti periaatteena, jota on punnittu vasten alu-

eellisia eroja korostavia näkökohtia, erityisesti kunnallista itsehallintoa. Taloudellinen yh-

denvertaisuus taas on toiminut sekä sääntönä että periaatteena. Minimivaatimuksena on, ett-

eivät palvelusta käyttäjälle aiheutuvat kustannukset saa siirtää palveluja niitä tarvitsevien 

ulottumattomiin. Tämän ohella taloudellinen yhdenvertaisuus on toiminut periaatteena, 

jonka mukaan maksukyvyn vaikutus palveluiden saatavuuteen ja laatuun tulisi minimoida. 

Universalismin ei kuitenkaan tarvitse olla täydellistä. Implisiittinen asumisedellytys sallii 

muun kuin PL 19.1 §:n välttämätöntä huolenpitoa turvaavan hoidon epäämisen maassa lait-

tomasti tai tilapäisesti oleskelevilta.  

Riittävyyttä arvioitaessa lähtökohtana on sellainen palvelujen taso, joka luo jokaiselle ihmi-

selle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Riittävyys yhdistyy siten 

yksilön toimintakykyyn ja muiden perusoikeuksien käyttämiseen, joskaan kriteeriä ei ole 

lausuntokäytännössä tai kirjallisuudessa kehitelty tätä esitöiden lausumaa enempää. Toisin 

kuin säännöksen sanamuodon perusteella voisi ajatella, riittävyyskriteeri ei perustuslakiva-

liokunnan käytännön valossa rajaa julkisen vallan terveyspalvelujen järjestämisvelvolli-

suutta, vaan suojaa lääkärin asiantuntijavaltaa ja hoitosuhdetta, ja sitä kautta välillisesti yk-

silön terveyttä. Lainsäädännön on mahdollistettava potilaan lääketieteellisesti arvioidun tar-

peen mukainen hoito. Hoidon sisältöön tai laatuun ei perustuslakivaliokunta ole käytännössä 

ottanut kantaa.  

Velvoitteen kohdistuminen julkiseen valtaan ja lainsäädäntövallan käyttäjään suojaa tervey-

denhuoltoa julkispalveluna.235 Perusoikeuden tietynlainen asymmetrisyys, eli se, ettei julki-

sen vallan velvoitetta vastaa oikeuskeinoin toteutettavissa oleva yksityisen oikeus, johtaa 

perusoikeuden turvaamisvelvoitteen tiukkaan tulkintaan lainsäätämisvaiheessa etenkin sil-

loin, kun julkishallinnon kontrolli palveluiden tuotantoon uhkaa vähetä yksityistämisen 

myötä. Perustuslakivaliokunta on pyrkinyt varmistamaan, ettei järjestelmään tulisi sellaisia 

rakenteellisia ongelmia, jotka suurella todennäköisyydellä johtavat siihen, että oikeuksien 

toteutuminen tosiasiallisesti vaarantuu. Valiokunnan käytännössä terveydenhuolto on miel-

letty lähtökohtaisesti julkisen vallan tehtäväksi, joka voidaan vain poikkeuksellisesti, PL 124 

§:n mukaisen punninnan perusteella antaa yksityisen hoidettavaksi. Siten PL 19.3 §:n esi-

töissä ilmaistu järjestelmäneutraalius on rajallista. Vaikka säännös ei edellytä, että 

 
235 Ks. myös Sakslin 1999, s. 226. 
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julkisyhteisöt itse huolehtisivat kaikkien terveyspalvelujen tuottamisesta, tulee niiden huo-

lehtia suurimmasta osasta niistä.236  

Monet perusoikeusuudistuksen yhteydessä huomiota saaneet opit, kuten heikennyskielto ja 

lakivaraukset, ovat käytännössä jääneet kehittelemättä myöhemmässä kirjallisuudessa ja 

lausuntokäytännössä. Tämä johtunee ennen muuta yleisen rajoitusedellytystestin saavutta-

masta keskeisestä asemasta suomalaisessa perusoikeusjärjestelmässä, mutta TSS-oikeuksien 

osalta on todettava, että niiden yleiset opit ovat ylipäätään jääneet vähälle huomiolle perus-

oikeustutkimuksessa. Perustuslakivaliokunnan viimeaikaisen TSS-oikeuksia koskevan käy-

tännön soisi tulevan paremmin analysoiduksi.  

Palataan perustuslain pysyvyyteen. Perusoikeusuudistuksen on sanottu sementoineen sotien 

jälkeen Suomen oikeudessa kehittyneen hyvinvointivaltiollisen paradigman.237 PL 19.3 §:n 

terveyspalvelujen turvaamisvelvoitetta koskeva lausuntokäytäntö näyttäisi tukevan väitettä. 

Vaikka oikeuden sisältöä ei ole sidottu 90-luvun lainsäädäntöön, sen peruselementit, univer-

salismi, lääkärin asema ja julkinen palvelutuotanto näyttäisivät olevan samoja kuin 50–70-

luvuilla luodun suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän. Perusoikeus näyttäisi säilyttäneen 

riippumattomuutensa politiikasta ja suhdanteista. Mielenkiintoista on, että tämä on tullut sel-

vimmin esiin vasta viime vuosina, kun sitä on lähdetty haastamaan.238 Voidaankin kysyä, 

onko muuttumattomuus tässä tilanteessa perusteltua vai ovatko suomalaisen yhteiskunnan 

perusrakenteet ja -arvot muuttuneet perusoikeusuudistuksen jälkeen niin paljon, että perus-

oikeuden tulkinnankin olisi aika muuttua.  

  

 
236 Jaksossa 3.2 esitelty Fredmanin effectiveness, participation, accountability, equality -malli näyttäisi toteu-

tuvan perustuslakivaliokunnan PL 19.3 §:n toteuttamistoimien arvioinnissa, mikäli itsehallinnon nähdään to-

teuttavan participation-vaatimusta.  
237 Arajärvi 2004, s. 311–312; Ilveskivi 1998, s. 42–43. 
238 Siten valiokunta on antanut oikeudelle sisältöä nimenomaan kiperissä tilanteissa, vastoin Lavapuron mana-

gerialismi-teesiä.  
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KM 1992:3: Perusoikeuskomitean mietintö.  
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Oikeusministeriö: Perusoikeustyöryhmä 1992 mietintö. Oikeusministeriön 

lainvalmisteluosaston julkaisu 2/1993.  

PACE Recommendation 1626 (2003): The reform of health care systems in Europe: 

reconciling equity, quality and efficiency. Parliamentary Assembly of the Council of 

Europe. 1 October 2003. 

StVM 23/2013 vp: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä laiksi 

rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.  

StVM 27/2012 vp: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä laiksi 

ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista ja laiksi terveydenhuoltolain 20 §:n kumoamisesta.  

Valtioneuvosto: Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019: Osallistava ja 

osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. 

Valtioneuvoston julkaisuja 2019:31. 

VaVL 2/1994 vp: Valtiovarainvaliokunnan lausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen 

esityksestä perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta.  

 

Perustuslakivaliokunnalle annetut asiantuntijalausunnot 

Arajärvi, Pentti: Lausunto perustuslakivaliokunnalle 3.5.2018 asiassa HE 16/2018 vp. 

[https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2018-AK-

187422.pdf] (17.5.2021) 

Koivisto, Ida: Lausunto perustuslakivaliokunnalle 3.5.2018 asiassa HE 16/2018 vp. 

[https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2018-AK-

187423.pdf] (17.5.2021) 

Mäenpää, Olli: Lausunto perustuslakivaliokunnalle 4.5.2018 asiassa HE 16/2018 vp. 

[https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2018-AK-

187893.pdf] (17.5.2021) 

Rautiainen, Pauli: Lausunto perustuslakivaliokunnalle 5.4.2018 asiassa HE 16/2018 vp. 

[https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2018-AK-

180372.pdf] (17.5.2021) 
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Viljanen, Veli-Pekka: Lausunto perustuslakivaliokunnalle 8.5.2018 asiassa HE 16/2018 vp. 

[https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2018-AK-

188556.pdf] (17.5.2021) 

Viljanen, Veli-Pekka: Lausunto perustuslakivaliokunnalle 17.3.2020 asiassa M 1/2020 vp. 

[https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2020-AK-

291030.pdf] (17.5.2021) 
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