
 

 



 

VK-FAKTA 
PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 

DIAARIOTE 
16.06.2004 

 
 
 
DIAARIOTE 
PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 

HE 76/2004 vp 
asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja 

eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

Lausuntoa varten 

S tv 
Täysistunto 
06.05.2004 

Kiireellisyys: Määräaika 
Käs.aikataulu: osin voimaan 
Lopputoimi:        PeVL 
22/2004 Lopputoim.pvm: 
16.06.2004 

 

 

STM 05.05. 

Käsittely 
päättynyt 

 
 

16.06.2004 Lausunto lähetetty PeVL 22/2004 vp 
StV 

16.06.2004 Valmistunut PeVL 22/2004 vp 
16.06.2004 Yksityiskohtainen 

käsittely 
16.06.2004 Yleiskeskustelu lausuntoluonnos 
16.06.2004 Jatkettu I käsittely 

Asiantuntij akuulemisen 
päättäminen 

19.05.2004 Jatkettu I käsittely 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
-professori Pentti Arajärvi  (K) 
-oikeustieteen lisensiaatti Maija Saksiin  (K) 

14.05.2004 I käsittely        Kirjallinen lausunto       lainsäädäntöneuvos Arja 
merk.  saapuneeksi Mannerin,   oikeusministeriö, 

kirjallinen lausunto 
14.05.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen 

-hallitussihteeri Eeva Kangasniemi 
sosiaali- ja terveysministeriö 
-vanhempi hallitussihteeri Marja-Terttu Mäkiranta 
sosiaali- ja terveysministeriö 
-oikeustieteen lisensiaatti,  assistentti Paula Ilveskiv: 

06.05.2004 Ilm. vkaan saapuneeksi 
(lausunto) 

06.05.2004 Kirjaus Saap.  lausuntoa varten 

2004 

Saapunut: 

Mietintövk: 
Lähettäjä: 
Saapumi 
spvm: 

Ministeriö: 
Lähety 
spvm: 

Tilakoodi: 
1.7.2004 
vp 



 

 
 
 
 

Oikeusministeriö 
LsN Arja Manner 

 
 
 
 

13.5.2004 

 
 
 
 
 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 

 
 

Hallituksen esitys 76/2004 vp asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamises ta 
 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asumisperusteista sosiaaliturvalainsäädäntöä siten, että se vastaisi 
paremmin lisääntyneen liikkuvuuden sekä maahan-ja maastamuuton vaatimuksia. Muutosten 
tarkoituksena on esityksen mukaan myös selkeyttää lainsäädäntöä ja saattaa lainsäädäntö vastaamaan 
uuden perustuslain vaatimuksia siten, että lainsäädännöstä ilmenisi selvästi yksilöiden oikeuksien ja 
velvollisuuksien perusteet. Nykyistä soveltamiskäytäntöä sisällytettäisiin lakiin, mutta lakiin ehdotetaan 
myös sisällöllisiä muutoksia. 
 

Lainsäädännön täsmentäminen ehdotuksen mukaisesti on oikeusministeriön käsityksen mukaan tarpeen, 
jotta yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteet ilmenevät Suomen sosiaaliturvalainsäädännön 
soveltamisen osalta laista niin kuin perustuslain 80 §:n 1 momentissa edellytetään. 
 

Lakiehdotukseen sisältyvät myös säännökset päätöksen antamisesta hakemuksesta tai viran puolesta 
sekä muutoksenhakua koskevat säännökset. Oikeusministeriöllä ei ole huomautettavaa näihin sään-
nösehdotuksiin. Päätöksen antamisessa tulevat täydentävinä säännöksinä sovellettaviksi myös hal-
lintolain (434/2003) säännökset, vaikka tätä ei nimenomaisesti todeta esityksen perusteluissa. Hal-
lintolain säännöksillä voi olla merkitystä esimerkiksi asianosaisen kuulemisessa silloin, kun Kan-
saneläkelaitos antaa päätöksen ilman hakemusta viran puolesta. Ehdotetut muutoksenhakusäännökset 
vastaavat sisällöltään Kansaneläkelain muutoksenhakusäännöksiä. 
 

Ehdotuksessa on pyritty täsmentämään myös säännöksiä työnteon vaikutuksesta asumisperusteiseen 
sosiaaliturvaan, jotta oikeus sosiaaliturvaan olisi yksiselitteinen yhteisöoikeutta sovellettaessa. En-
simmäisen lakiehdotuksen 3 b §:ssä asetettaisiin neuvoston sosiaaliturva-asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
soveltamisen piiriin kuuluvalle työntekijälle tai yrittäjälle vähintään neljän kuukauden yhtäjaksoinen 
työskentely tai yritystoiminnan harjoittaminen Suomessa edellytykseksi sille, että työntekijään tai 
yrittäjään sovelletaan lakiehdotuksessa tarkoitettua Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä. Pykälän 
perusteluissa viitataan neuvoston sosiaaliturva-asetukseen ja sen liitteeseen I, mutta perusteluissa ei 
lähemmin arvioida sitä, missä määrin yhteisön oikeus mahdollisesti rajoittaa mahdollisuutta asettaa 
kansallisessa lainsäädännössä yhteisön jäsenvaltiosta tulevalle työntekijälle tai yrittäjälle ehdotetun 
kaltaisia määräaikoja. Ehdotetun neljän kuukauden työskentelyedellytyksen suhde 
yhteisölainsäädäntöön jää siten perustelujen pohjalta epäselväksi. 
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Paula llveskivi 

OTL, valtiosääntöoikeuden assistentti 
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LAUSUNTO PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Lausuntona hallituksen esityksestä asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön 

soveltamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 76/2004 vp) 

esitän kunnioittavasti seuraavaa. 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asumisperusteista sosiaaliturvalainsäädäntöä vas-

taamaan paremmin kansainvälistymisen ja lisääntyneen liikkuvuuden sekä maahan- ja 

maastamuuton asettamiin vaatimuksiin. Muutosehdotuksen tavoitteena on asumisperus-

teisen sosiaalivakuutus- ja muun sosiaaliturvaturvalainsäädännön soveltamisalan selkeyt-

täminen. Ehdotuksen mukaan lähes kaikki Kansaneläkelaitoksen toimeenpaneman lain-

säädännön asumiseen liittyvät säännökset koottaisiin soveltamisalalakiin ja työskentelype-

rusteisen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisalasta sääntely siirrettäisiin asianomaisiin 

etuuslakeihin. 
 



 

Asumisen ohella soveltamisalalaissa ehdotetaan säädettäväksi työnteon vaikutuksesta 

asumisperusteiseen sosiaaliturvaan, jotta erityisesti Euroopan yhteisön lainsäädäntöä so-

vellettaessa oikeus sosiaaliturvaan olisi yksiselitteinen. 
 

Esityksen mukaan sen tavoitteena on saattaa lainsäädäntö vastaamaan perustuslain 80 §:n 

vaatimuksia siten, että lainsäädännöstä ilmenisi selvästi yksilöiden oikeuksien ja vel-

vollisuuksien perusteet, jotka nykyisin perustuvat soveltamiskäytäntöihin. Nykyinen laista 

ilmenemätön soveltamiskäytäntö ehdotetaan kirjattavaksi lakiin. 
Perustoimeentulonturva perusoikeutena 
 

Lakiehdotus kiinnittyy perustuslain 19 §:n 2 momentin tavoitteiden toteuttamiseen, jonka mukaan 

lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentuloturvaan työttömyyden, sairauden, 

työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen 

perusteella. Säännös ilmentää hyvinvointivaltiollista ajattelutapaa, jonka mukaan yksilölle kuuluu 

oikeus turvalliseen elämään riippumatta hänen asemastaan työelämässä, hänen perhesuhteistaan 

ja sosiaalisesta asemastaan tai muista vastaavista tekijöistä. Toisin sanoen kysymys on tilanteista, 

joissa yksilön toimeentulomahdollisuudet ovat merkittävästi heikentyneet. Säännös sisältää 

lainsäätäjälle toimeksiannon turvata lailla jokaiselle subjektiivisina oikeuksina säännöksessä 

tarkoitetut etuudet. (HE 309/1993 vp, s. 70.) 
 

Perustuslain 19.2 §:n vaatimus taata lailla jokaiselle perustoimeentuloturva mainituissa 

sosiaalisissa riskeissä ilmentää universaaliperiaatetta, jota leimaa mm. sosiaaliturvajärjestelmän 

kattavuus ja oikeuksien yksilöllisyys. Universaaliperiaatetta ilmentävästä oikeuksien 

yksilöllisyydestä perustuslakivaliokunta on poikennut hyväksyessään tarveharkinnan periaatteen 

perustoimeentuloturvan etuuksia myönnettäessä. (PeVM 25/1994 vp, s. 10, PeVL 15/1995 vp ja 

PeVL 16/1996 vp. ks. myös HE 309/1993 vp, s. 70-71) 
 

Tarveharkinnan periaatteen hyväksymisen ohella perustuslakivaliokunta on ottanut lausun-

tokäytännössään kannan, jonka mukaan perustuslaki ei sinänsä estä asettamasta ehtoja 

perustoimeentuloa turvaavan etuuden saamiselle. Perustuslain 19.2 §:n säännös edellyttää 

sosiaaliturvajärjestelmien laatimista siten, että niiden ulkopuolelle ei jää väliinputoajaryhmiä, mutta 

lailla voidaan säännellä etuuksien saamisen edellytyksistä, (ks. esim. PeVM 25/1994 vp, PeVL 

17/1995 vp, PeVL 16/1996 vp, PeVL 17/1996 vp, PeVL 25/1997 vp, PeVL 44/2000 vp, PeVL 

43/2001 vp ja PeVL 46/2002 vp. Ks myös HE 309/1993 vp). 
 



 

Lakiehdotuksen periaatteellinen merkitys on suuri, koska esityksessä on kysymys perustuslain 19.2 

§:ssä turvatun perustoimeentulon turvaa toteuttavan lainsäädännön henkilöllisen soveltamisalan 

sääntelystä. Kuten hallituksen esityksessä todetaan, lainsäädäntö on väljää ja yksilön kuuluminen 

suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin perustuu hyvin pitkälle soveltamiskäytäntöihin. 

Nykyisin voimassa oleva laki asumiseen perustuvan sosi-aaliturvalainsäädännön soveltamisesta 

(1573/1993) on säädetty ennen perusoikeusuudistusta, Suomen jäsenyyttä Euroopan unionissa ja 

uudistettua Euroopan sosiaalista peruskirjaa eikä sitä ole arvioitu säätämisvaiheessa tuolloin 

voimassa olleen perustuslain näkökulmasta. 
 
 

Asuminen ja työskentely sosiaaliturvajärjestelmään kuulumisen perusteena 
 

Esityksessä ehdotetaan, että henkilö kuuluisi suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin joko 

asumisen tai työskentelyn perusteella. Työskentelyn perusteella henkilö olisi oikeutettu 

lakiehdotuksen 1 §.n 1 kohdassa lueteltuihin etuuksiin. Asumisen perusteella henkilö kuuluisi 1 §:n 

1 ja 2 kohdissa määriteltyjen etuuslakien soveltamisalaan. 
 
 

Työntekijän määritelmä: 
 

Työntekijän määritelmää ei ole voimassa olevassa laissa. Työntekijän määritelmällä on kuitenkin 

merkitystä sovellettaessa sosiaaliturvalainsäädäntöä Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen 

jäsenvaltioista sekä Sveitsistä tuleviin työntekijöihin. Nykyisen käytännön mukaan työntekijänä 

pidetään henkilöä, joka on työeläkejärjestelmää koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu työntekijä 

tai itsenäinen ammatinharjoittaja. Tämä tarkoittaa sitä, että mainituista valtioista tulevat työntekijät 

ovat oikeutettuja asumisperusteiseen sosiaaliturvaan lyhyenkin työsuhteen perusteella. 
 

Lakiehdotuksessa esitetään, että työntekijän määritelmä kiinnitettäisiin työeläkevakuutuksen sijaan 

työttömyysturvalain 5 luvun 4 §:n työaikaa ja ansioita koskevien edellytysten täyttymiseen ja 

vähintään neljän kuukauden pituiseen työskentelyyn. Yrittäjiltä edellytettäisiin työeläkevakuutusta ja 

vähintään neljän kuukauden yritystoimintaa. 
 

Työntekijän määritelmää koskeva ehdotus merkitsisi sitä, että lyhytaikaista matalapalkkaista 

oasaikatyötä tekevät henkilöt, jotka eivät kuulu asumisen perusteella sosiaaliturvajärjestelmän 

piiriin, jäisivät tämän ehdotuksen mukaan sekä asumis- että työskentelyperusteisen sosiaaliturvan 

ulkopuolelle. Toisin sanoen työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa olevat henkilöt suljettaisiin 

lähes kokonaan sosiaaliturvajärjestelmän ulkopuolelle ja he jäisivät käytännössä 

oleskeluperiaatteella turvatun viimesijaisen turvan varaan. Tällöin syntyisi perustuslain vastaisesti 



 

väliinputoajaryhmä, joka jäisi kokonaan vaille perustoimeentulon turvaa. Perustuslakivaliokunta on 

perusoikeusuudistuksen jälkeen toistuvasti hallituksen esitykseen 309/1993 vp viitaten edellyttänyt, 

että sosiaaliturvajärjestelmien tulee olla niin kattavia, että tällaisia ryhmiä ei synny. 
 

Lyhytaikaisten matalapalkkaisten oasaikatyötä tekevien henkilöiden asettamista eriarvoiseen 

asemaan verrattuna paremmin ansaitseviin yli neljä kuukautta kestävää kokoaikatyötä tekeviin 

henkilöihin ei ole lakiehdotuksessa ylipäätään - saati perusoikeusjärjestelmän kannalta 

hyväksyttävästi perusteltu. Esityksessä on ainoastaan todettu, että erityisesti lyhyissä työsuhteissa 

aiheutuu ongelmia siitä, että oikeus asumisperusteiseen sosiaaliturvaan syntyy kaikesta työstä, 

koska asumisperusteiset etuudet on yleensä tarkoitettu maassa pitkään oleskeleville henkilöille. 

Myöskään hallituksen esityksen lakiehdotuksen taloudellisia vaikutuksia koskevassa osuudessa ei 

ole esitetty selkeitä arvioita lyhytaikaisten työsuhteiden aiheuttamista kustannusvaikutuksista. 
 

Hallituksen esityksessä ei ole esitetty hyväksyttäviä perusteita lyhytaikaisessa matalapalkkaisessa 

työssä olevien henkilöiden syrjivälle kohtelulle sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisessa eikä 

neljän kuukauden määräaikaa ole peruteltu. Käsitykseni mukaan lakiehdotus on syrjivä ilman 

hyväksyttävää perustetta. 
 
 

Asuminen: 
 

Asumista, Suomeen muuttamista ja ulkomailla oleskelua koskevat säännökset määrittävät henkilön 

kuulumista asumisperusteella sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Suomeen muuttaminen määrittää 

sitä, miten henkilö tulee sosiaaliturvajärjestelmän piiriin ja ulkomailla oleskelu määrittää 

järjestelmän ulkopuolelle joutumista. Säännökset ovat yksilön sosiaalisten oikeuksien ja 

velvollisuuksien kannalta merkittäviä. 
 

Esityksen mukaan asumista koskevien säännösten sanamuotoa täsmennettäisiin siten, että 

voimassa olevan lain soveltamista ja tulkintaa ohjaava vakiintunut tulkintakäytäntö kirjattaisiin 

lakiin. Voimassaolevan lain (tai soveltamiskäytännön) perustuslainmukaisuutta ei kuitenkaan ole 

perustuslakivaliokunnassa arvioitu. 
 

Ehdotetun lain asumisen alkamista ja päättymistä koskeva päätöksenteko määrittää henkilön 

oikeutta sosiaaliturvaan. Kysymys on sellaisesta yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista, 

joista perustuslain 80 §:n mukaan tulee säätää laissa. 



 

Lakiehdotuksen 4 §:n 2 momenttiin ehdotetaan säännöstä sosiaaliturvalainsäädännön so-

veltamisesta toistuvasti ulkomailla oleskelevaan henkilöön. Säännöksen perusteluissa on todettu 

nykyisessä laissa olevan nk. kolmen vuoden säännöksen osoittautuneen vaikeasti 

toimeenpantavaksi. Esityksessä on luovuttu kolmen vuoden aikamääreestä ja siirrytty jatkuvaan 

tarkasteluun. Muutoksen tavoitteena on esityksen mukaan antaa toimeenpanijalle harkintavaltaa 

kohtuuttomien tilanteiden välttämiseksi silloin kun henkilön voidaan toistuvasta ulkomailla olosta 

huolimatta katsoa asuvan suomessa. Ehdotetussa säännöksessä tarkoitettuja henkilön kiinteitä 

siteitä ilmentäviä seikkoja on mainittu hallituksen esityksen perusteluissa. 
 

Koska kysymyksessä on tilanne, jossa henkilö voi joutua ulkomailla oleskelun vuoksi sosi-

aaliturvajärjestelmän ulkopuolelle, on kysymys sellaisesta yksilön oikeuksien ja velvollisuuden 

sääntelystä, jota ei voi jättää perusteluilla säätämisen varaan tai toimeenpanevan viranomaisen 

harkintaan, vaan näistä perusteista on perustuslain 80 §:n mukaan säädettävä laissa. 

Lakiehdotuksen 4 §:n 2 momenttia tulisi siten täsmentää. 
 
 

Perheenjäsenen määritelmä 
 

Lakiehdotukseen sisältyy uusi määritelmiä koskeva 2 a §, jonka 1 momentin 9 kohtaan sisältyy 

ehdotus perheenjäsenen määritelmäksi. Ehdotuksen mukaan puolisoiksi rinnastettaisiin nainen ja 

mies, jotka jatkuvasti elävät avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa. Sen sijaan 

samaa sukupuolta olevia puolisoita voitaisiin ehdotuksen mukaan pitää perheenjäseninä 

ainoastaan rekisteröidyn parisuhteen, ei avoliiton perusteella. Ehdotus merkitsee samaa 

sukupuolta olevien avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa elävien henkilöiden 

syrjintään, mikä on perustuslain 6 §:n 2 momentin syrjintäkiellon vastainen. Kysymyksessä on muu 

henkilöön liittyvä syy, jollaisena pidetään hallituksen esityksen mukaan mm. sukupuolista 

suuntautumista (HE 309/1993 vp, s. 44). Hallituksen esityksestä ei ilmene perusoikeusjärjestelmän 

kannalta hyväksyttäviä tai muitakaan perusteluja samaa sukupuolta olevien avoliitossa elävien 

henkilöiden eriarvoiseen kohteluun verrattaessa avoliitossa elävään eri sukupuolta oleviin 

henkilöihin. 
Päätöksen tiedoksisaanti ja muutoksenhaku 
 

Lakiehdotuksen 13 §:n mukaan asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seit-

semäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu kirjeellä. Tämän jälkeen alkaa kulua 30 

päivän muutoksenhakuaika. Hallituksen esityksessä viitataan yhtäältä Kansaneläkelaitoksesta 

annetun lain 20 a §:ään ja Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturva-asioissa antamien päätösten 

suureen määrään perusteluna poikkeamiselle hallintolaissa (434/2003) omaksutusta tiedoksiantoa 



 

koskevasta sääntelystä, jonka mukaan tiedoksianto velvoittavasta päätöksestä, jonka 

tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika on toimitettava saantitodistusta vastaan. Yksilön 

oikeuksien ja oikeusturvan kannalta on kuitenkin huomattava, että on merkittävä ero sillä, koskeeko 

päätös esimerkiksi sairauskulu-korvausta vai henkilön kuulumista sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. 

Koska kysymys on merkittävästä yksilön perusoikeuksia koskevasta ratkaisusta, tulisi tiedoksiantoa 

koskevia säännöksiä arvioida yksilön perusoikeuksien ja oikeusturvan näkökulmasta. 
 
 

Lain voimaantulo 
 

Lait on ehdotettu tulevaksi voimaan 1. tammikuuta 2005 alkaen lukuun ottamatta lakiehdotuksen 2 

a §:n 1 - 3 kohtaa ja 3 b §:ää, joiden ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian, tavoitteena 

1. heinäkuuta 2004. Käytännössä ehdotetun lain toimeenpanosta vastaa Kansaneläkelaitos, jossa 

ensiasteen päätöksentekijät eivät yleensä ole lakimiehiä. Yksilön perusoikeuksien ja oikeusturvan 

toteutumisen kannalta on olennaisen tärkeää, että ensiasteen päätöksentekijät voidaan kouluttaa ja 

ohjeistaa ennen kuin laki tulee voimaan. Tämän vuoksi ehdotettujen säännösten voimaantulon 

aikaistamisesta olisi syytä luopua ja säätää laki kokonaisuudessaan tulemaan voimaan 1 

.tammikuuta 2005. 
 
 
 
 

Helsingissä toukokuun 14. päivänä 2004 
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Paula llveskivi 



 
 
 

Lausunto hallituksen esityksestä 76/2004 vp asumiseen perustuvan sosiaali-
turvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien 
muuttamisesta. 
 
 

Lainsäädännön tarkoitus on selkeyttää Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvajärjestelmän ja Euroopan 
yhteisön muiden jäsenmaiden sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevan lainsäädännön suhdetta. 
Tarkoitus on myös siirtää soveltamiskäytäntöä lainsäädännön sisälle ja saattaa lainsäädäntö paremmin 
vastaamaan perustuslain asettamia vaatimuksia. 
 

Perusoikeudellisesti arvioiden Suomessa asumisen vaatimus on kiinteässä yhteydessä perusoikeuksien 
kattavuuteen. Perusoikeudet turvataan ja tulisi turvata jokaiselle Suomen oikeudenkäytön piirissä olevalle 
henkilölle. Oikeudenkäytön piirin yhden tärkeimmän rajoituksen muodostaa valtion alue. Sosiaaliturvan 
osalta ei voida pitää tarkoituksenmukaisena eikä taloudellisesti mahdollisenakaan, että valtio myöntäisi 
sosiaaliturvaa rajoittamattomasti, mitä sosiaaliturvan alueellisen rajoituksen puuttuminen merkitsisi. 
Sosiaalipoliittisesti ja yhdenvertaisuudenkin kannalta tarkoituksenmukaisesti sosiaaliturvaa voidaan 
myöntää kaikille alueellisesti valtion lainkäytön piirissä oleville luonnollisille henkilöille. Ajallisesti 
sosiaaliturvan kattavuutta on tarkoituksenmukaista rajoittaa alueella oleskeluun, jolloin nimenomaan 
asumisen pysyvyys on tarkoituksenmukainen kriteeri. Ajallisesti tilapäisemmänkin oleskelun aikana tulee 
sekä perus- että ihmisoikeusperustein myöntää vähimmäistoimeentulo, mikä käytännössä tarkoittaa 
toimeentulotukea. 
 

Sosiaaliturvalainsäädännön soveltamislaki 
 

Sosiaaliturvalainsäädännön soveltamislain muutoksella on vaikutuksia erityisesti niissä tilanteissa, joissa 
henkilö joko muuttaa maasta tai muuttaa maahan. Ehdotettu sosiaaliturvalainsäädännön soveltamislaki 
tulee sovellettavaksi useissa PL 19 §:n 2 - 4 momentin tarkoittamista elämäntilanteista. Ehdotettu 
työttömyysturvalain mukainen sääntely ottaa sosiaaliturvalainsäädännön soveltamislain Suomessa 
asumisen määritelmän vielä työttömyyden aikaiseen turvaan ja sairausvakuutuslain muutos sairauden 
aikaiseen toimeentuloon ja lapsen saamisen johdosta myönnettävään turvaan. Kuntoutusrahalain muutos 
merkitsee määritelmän ulottumista vielä senkin soveltamisalalle. Sosiaaliturvalainsäädännön 
soveltamislaki vaikuttaa myös PL 16 §:n 2 momentin tarkoittamien mahdollisuuksien luomiseen opiskella 
varattomuuden sitä estämättä, kun lainsäädäntö sulkee pois sen soveltamisen opiskelun tukea koskevaan 
lainsäädäntöön. 
 

Maahan tulo ja maasta lähtö 
 

Lainsäädännön vaikutusta sosiaaliturvan kattavuuteen on maahan tulon kannalta tarkasteltava siltä 
pohjalta, turvaako ehdotettu lainsäädäntökokonaisuus jokaisen oikeuden perustoimeentulon turvaan tai 
muuhun perustuslain takaaman etuuteen. Tarkastelun kohteena voi tässä suhteessa olla paitsi kattavuus 
myös se, onko maahantulolla vaikutuksia etuuden tasoon, saamisedellytyksiin tai kestoon. Keston suhteen 
erityisesti erilaiset odotus- ja karenssiajat ovat olennaisia. Suomessa asumisen katsotaan toteutuvan 
Suomeen muuttavan henkilön osalta maahan tulosta lukien lakiehdotuksen 3 a §:n 
mukaisesti. Lainsäädännöllä ei näytä myöskään olevan odotus- tai karenssiaikoja lisäävää vaikutusta. 
Säännökset vaikuttavat tavallisen lainsäätämisjärjestyksen kannalta asianmukaiselta. 
 

Maasta lähtemisen kannalta olennaista on se, säilyttävätkö sosiaaliturvan piirissä olevat henkilöt 
kohtuullisessa määrin oikeuden Suomesta saatavaan sosiaaliturvaan, mutta tässä suhteessa kattavuuden ja 
muiden seikkojen suhteen voidaan perustuslain asettamien vaatimusten katsoa olevan vähäisempiä ja 
katkeavan vakinaisesti maasta lähdettäessä. Oleskelu ulkomailla ei välttämättä katkaise suhdetta 
Suomeen, jos oleskelu on tilapäistä. 
 

Asumis- ja oleskeluvaatimukset 
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Esitys merkitsee, että sosiaaliturvalainsäädännön soveltamislain ja sen määrittelemien sosiaali-turvalakien 
suhde muutetaan toiseksi. Nykyisissä sosiaaliturvalaeissa on säännönmukaisesti Suomessa asuvalla 
oikeus asianomaisen lain tarkoittamiin etuuksiin ja epäselvissä tapauksissa edellytetään sovellettavaksi 
sosiaaliturvalainsäädännön soveltamislakia. Tilanne muuttuu ehdotetussa lainsäädännössä sellaiseksi, että 
asumisperusteisten lakien soveltamisen edellytyksenä on aina sosiaaliturvalainsäädännön soveltamislain 
mukainen Suomessa asuminen. Työttömyyskassa voi kuitenkin työttömyysturvalain 1 luvun 8 §:n 7 
momentin mukaan nykyiseen tapaan olettaa henkilön asuvan Suomessa ja tarkistaa asian vain tarvittaessa. 
 

Näennäisestä rationaliteetistaan huolimatta ehdotettu menettely aiheuttaa ongelman. Sosiaali-
turvalainsäädännön soveltamislain 3 §:n mukaan sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan Suomessa 
vakinaisesti asuvaan henkilöön, 1) jolla on Suomessa varsinainen asuntoja koti ja 2) joka jatkuvasti 
pääasiallisesti oleskelee Suomessa. Vakinainen asuminen tarkoittaa asumisen pysyvyyttä. Jatkuva 
pääasiallinen oleskelu puolestaan vaatii sekä ajallista yhtenäisyyttä että määrällistä enemmyyttä. 
 

Varsinainen asunto ja koti sulkenee vakinaisen asumisen käsitteen ulkopuolelle ns. kakkosasunnon 
riittävyyden määritelmän täyttämisessä. Samalla kuitenkin 7 a §:n mukaan arvioitaessa toistuvasti 
ulkomailla oleskelevan henkilön 4 §:n tarkoittamia kiinteitä siteitä asunto onkin vain yksi niitä 
arvioitaessa käytettävä seikka. Lisäksi on huomattava, että saattaa olla Suomessa koko ikänsä asuneita 
henkilöitä, joilla ei ole varsinaista asuntoa saati kotia. Jatkuva ja pääasiallinen oleskelu voi muuttua paitsi 
vakinaiseksi poissaoloksi myös tilapäiseksi poissaoloksi sekä toistuvaksi ulkomailla oleskeluksi. Toistuva 
oleskelu voi olla pääasiallisesti ulkomailla oleskelua, kunhan vakinainen asuminen on Suomessa ja lisäksi 
henkilöllä on kiinteät siteet Suomeen. 
 

Lain soveltamisalalla voidaan erottaa ainakin neljä asumisen ryhmää: 1) Suomessa vakinaisesti asuvat 
henkilöt, joilla on vakinainen asunto (ja koti), 2) Suomessa vakinaisesti asuvat henkilöt, joilla ei ole 
vakinaista asuntoa (tai kotia), 3) tilapäisesti ulkomailla oleskelevat henkilöt, joilta ei edellytetä asuntoa 
eikä kotia sekä 4) toistuvasti ulkomailla oleskelevat henkilöt, joiden voidaan katsoa asuvan vakinaisesti 
Suomessa ja joilla on kiinteät siteet (joiden arvioinnissa asunto on yksi tekijä muiden joukossa). Mitä 
pysyvämmin henkilö asuu Suomessa, sitä kiinteämpää asumista edellytetään asumisperusteisen 
sosiaaliturvan soveltamiseksi. 
 

Hallituksen esityksen tarkoitus tuskin on muuttaa tässä suhteessa nykyistä tilannetta. Esitys johtaa 
useampaan eri asumiskäsitteeseen saman lain sisällä ja siinä suhteessa esimerkiksi yhdenvertaisuuden 
kannalta ongelmalliseen tilanteeseen. Säännökset eivät varsinaisesti selkeydy. Periaatteessa henkilö 
saattaa asumis-ja kotikriteereillä jäädä kokonaan vaille asumisperusteista sosiaaliturvaa. Sääntelyn 
rakennetta onkin syytä seurata edelleen, jotta ei synny perusoikeuksien toteutumisen kannalta 
ongelmallisia tilanteita. 
Lain soveltaminen 
 

Lain soveltamisen toisen perusoikeudellisenkin ongelman muodostaa kysymys siitä, milloin oleskelu on 
pysyvyydeltään toimeentuloturvan piiriin pääsyyn oikeuttavaa. Laki ei edellytä esimerkiksi Suomessa 
työskentelyä eikä estä opiskelijan ottamista järjestelmään. Lakiehdotuksen 3 a §:ssä luetellaan tekijöitä 
arviointiperustaksi jatkuvasta ja pääasiallisesta oleskelusta. Lakiehdotus parantanee nykyistä käytäntöä 
tarkentamalla säännöksiä ja myös ottamalla arviointiperustaksi henkilön olosuhteet kokonaisuudessaan. 
Normi on tyypillinen hyvinvointioikeudellinen säännös, joka edellyttää punnintaa ja valistunutta 
soveltamista. Lainsäädännön soveltamisessa on ollut ilmeisesti ongelmia. Kotipaikan kirjaamisen 
vaihtelevat käytännöt ja kaavamaiset, tiettyihin määräaikoihin sidotut soveltamiskäytännöt saattavat 
johtaa väliinputoamisen ongelmiin. Näihin tulee vastata saattamalla käytännöt lain tavoitteiden 
mukaisiksi. 
 

Muuta 
 

Sosiaaliturvalainsäädännön soveltamislain 1 §:n 2 kohdassa ei viitata lain 3 c §:ään laillisesta oleskelusta. 
Laillista oleskelua koskeva säännös olisi tarkoituksenmukaista ottaa ko. lainkohtaan (sekä 



 
työttömyysturvalain 8.7 §:ään, sairausvakuutuslain 1 §:ään ja hallituksen esityksen 10-13 
lakiehdotukseen). Mahdollisesti tulisi pykälä jakaa kahdeksi momentiksi ja viitata 3 c §:n 1 momenttiin. 
 

Sosiaaliturvalainsäädännön soveltamislain 12 §:n 5 momentissa tarkoitetun viranomais-aloitteisen 
päätöksenteon edellytyksiin olisi tarkoituksenmukaista ottaa selkeyden vuoksi maininta hallintolain 
kuulemista ja muita hyvän hallinnon edellytyksiä koskevista velvoitteista. 
 

Kuntoutusrahalaki 
 

Kuntoutusrahalain soveltamisalaa ehdotetaan uudistettavaksi siten, että se määritellään sairaus-
vakuutuslain kautta. Ehdotetun soveltamisalasäännöksen mukaan ko. laissa säädetään sairausvakuutuslain 
mukaisesti vakuutetun kuntoutujan toimeentuloturvasta. Kun sairausvakuutuslain mukaisesti ei vakuuteta 
kuntoutujia, on soveltamisalasäännös epäselvä. Säännös voitaisiin kirjoittaa esimerkiksi muotoon: tässä 
laissa säädetään sairausvakuutuslain mukaisesti vakuutetun (henkilön) kuntoutuksen ajan 
toimeentuloturvasta. Tällöin sana vakuutettu vastaisi voimassa olevan sairausvakuutuslain ja myös 
hallituksen esitykseen 50/2004 vp sisältyvän sairausvakuutuslakiehdotuksen vakuutetun käsitettä. 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä HE 76/2004 vp Eduskunnalle 
asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien 
lakien muuttamisesta esitän kohteliaimmin seuraavan. 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 
annetun lain (1573/1993) soveltamisalaa. Samalla ehdotetaan lain täsmentämistä sosiaaliturva-
lainsäädännön soveltamisen edellytyksenä olevan Suomessa asumisen määrittelyssä sekä yhtäältä 
eräiden henkilöryhmien sulkemista pois asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön sovelta-
misalasta ja toisaalta eräiden uusien henkilöryhmien sisällyttämistä lain henkilölliseen soveltamisalaan. 
 

Oikeus sosiaaliturvaan ja syrjinnän kielto on turvattu useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa1 
. Suomessa on perusoikeusuudistuksessa ja sosiaaliturvalainsäädännössä selkeästi lähdetty siitä, että 
Suomen kansalaisuus yksinään ei ole riittävä peruste sosiaalisten oikeuksien saamiseksi. Oikeudet onkin 
sidottava muihin perusteisiin kuin henkilön kansalaisuuteen. Toisaalta perus-ja ihmisoikeuksina 
turvattujen sosiaalisten oikeuksien henkilöllistä ja alueellista ulottuvuutta koskeville rajoituksille tulee 
olla hyväksyttävät perustelut, erityisesti, jos ne oikeuttavat eri ryhmien erilaisen kohtelun. Sekä 
ihmisoikeuksien että perusoikeuksia koskevien sallittujen rajoitusten edellytyksenä on, että niillä ei saa 
olla oikeuden poissulkevaa vaikutusta ja niiden tulee olla oikeassa suhteessa rajoitettavan oikeuden 
luonteeseen. 
 

Nyt käsiteltävät lakiehdotukset ovat merkityksellisiä perustuslain 19 §:n 2 momentin kannalta. Pe-
rustuslain 19 §:n 2 momentin mukaan lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan 
työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan 
menetyksen perusteella. Perustuslaki asettaa lainsäätäjälle velvoitteen taata jokaiselle perustoimeentulon 
turvaa tarvitsevalle subjektiivisen oikeuden tällaiseen julkisen vallan järjestämään turvaan. 
Perustoimeentuloa turvaavien järjestelmien tulee olla sillä tavoin kattavia, että ei synnys vä-
liinputoajaryhmiä. Säännös ei turvaa jotain etuutta tai etuusjärjestelmää, vaan sen, että yksilön oikeus 
perustoimeentulon turvaan sosiaalisen riskin aikana taataan jonkin sosiaaliturvajärjestelmän kautta (HE 
309/1993 vp, s. 70/11, Pe VM 25/1994 vp, s. 10/11, PeVL 60/2002vp). 
 

Perustuslain 19 §:n 2 momentti ei kuitenkaan estä asettamasta ja täsmentämästä sen soveltamisalaan 
kuuluvan etuuden saamisen ehtoja tavallisella lailla. Ehtoja arvioidessaan, perustuslakivaliokunta on 
myös edellyttänyt, että niillä on yhteys sääntelyn taustalla olevaan sosiaaliseen riskitilanteeseen (PeVL 
17/1995 vp ja 15/1997 vp). 
Perustuslakivaliokunnan mukaan 19 §:n 2 momentti ei vaadi perustoimeentuloa turvaavien etuusjär-
jestelmien ulottamista henkilöihin, joilla lakisääteiset turvajärjestelmät ja oma tilanteensa, kuten 
esimerkiksi perhesuhteensa, muutoin kokonaisuutena arvioiden on toimeentulon edellytykset, vaikka 
heidän normaalit toimeentulomahdollisuutensa ovatkin esimerkiksi työttömyyden johdosta heikentyneet. 
Perustuslaki ei siis estä näihin seikkoihin perustuvaa harkintaa (PeVL 17/1995 vp, 16/1996 vp ja 
17/1996 vp). 
 

Perustuslakivaliokunnan mukaan odotus- ja omavastuuajat ovat hyväksyttäviä kunhan ne eivät ole niin 
pitkiä, että perustoimeentulon turva vaarantuu (PeVL 46/2002 vp). Korvauksettomien aikojen 
pidentämisessä on valiokunnan mukaan kysymys etuuden saamisedellytysten tiukentamisesta (PeVL 
                     
1 Ks. lyhyesti Saksiin, Maija: Asumiseen perustuva sosiaaliturva ja henkilöiden liikkuvuus Euroopan Unionissa. Hel-
sinki 1995 s. 57-69. 
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25/1997 vp). Korvauksettomia aikoja arvioidessaan perustuslakivaliokunta on tarkastellut 
suhteellisuusvaatimusta (PeVL 47/2002 vp) ja samassa riskitilanteessa olevien henkilöiden yhden-
vertaista kohtelua (17/1996 vp). Valiokunnan mukaan korvauksettomia ajanjaksoja ei saa kehittää olla 
niin pitkiksi, että ne muodostuisivat perusoikeussäännöksestä aiheutuvan velvoitteen kiertämiseksi 
(PeVL 25/1997 vp). Valiokunta on pitänyt viiden kuukauden korvauksetonta aikaa hyväksyttävänä, 
koska kyse oli koulutukseen hakeutumisen kannustamisesta ja kolmen kuukauden korvauksetonta 
jaksoa, koska se perustui hakijan omaan kielteiseen käytökseen. Valiokunta on myös todennut, että 
usean vuoden ajan kestävä työmarkkinatuen menettäminen ei ole valtiosääntöoikeudellises-ti 
ongelmallista, koska henkilö voi muuttaa käyttäytymistään ja siten päästä turvan piiriin. (PeVL 15/1995 
vp, 17/1995 vp, 16/1996 vp, 25/1997 vp ja 32/1997 vp, 46/2002 vp). 
 

Perustuslakivaliokunta on ottanut kantaa myös työssäoloehtoon. Työssäoloehdon pidentäminen 
työttömyysturvan saamisen edellytyksenä ei merkinnyt hallitusmuodon 15 a §:n 2 momentin vastaisten 
uuden väliinputoajaryhmän muodostumista, koska työttömät pääsisivät työmarkkinatuen piiriin. Sen 
vuoksi valiokunta ei pitänyt muutosta perustuslain kannalta ongelmallisena (PeVL 16/1996 vp). Kahden 
päivän omavastuuosuuden pidentäminen oli samoin valiokunnan mukaan ongelmatonta. 
 

Perustuslakivaliokunta on työttömyysturvan saamisedellytyksiä arvioidessaan todennut, että jos 
työkyvytön henkilö jää etuuksien ja siten 19 §:n 2 momentin tarkoittaman turvan ulkopuolelle olisi 
kysymys perustuslain vastaisesta väliinputoajatilanteesta. Vaikka tällainen tilanne oli estettävissä 
valiokunnan mukaan perusoikeusmyönteisen tulkinnan avulla, oli valiokunnan mukaan asianmu-
kaisinta, että seurauksen estäminen tehtäisiin lainsäädännön keinoin (PeVL 46/2002 vp). 
 

Perustuslakivaliokunnan kannanotot koskevat kahta eri tilannetta. Ensinnäkin kysymystä siitä, tar-
koittaako perustuslain 19 §:n 2 momentin "jokainen" sitä, että lain soveltamisalan tulee ulottua kaikkiin 
säännöksessä tarkoitetun riskin kohdanneisiin henkilöihin ja toiseksi kysymystä siitä, onko 
väliinputoamistilanteessa tarkasteltava sitä, miten riskin kohdanneen henkilön toimeentulo on muuten 
turvattu perhesuhteiden tai jonkin muun sosiaaliturvaetuuden perusteella. 
 

Nyt käsiteltävänä oleviin lakiehdotuksiin liittyvät valtiosääntöoikeudelliset kysymykset poikkeavat 
aikaisemmista perustuslakivaliokunnan kannanotoista ensinnäkin siinä, että perustoimeentulon turvaa 
koskevan perusoikeuden rajoitusten taustalla ei ole henkilön kielteisenä pidetty käytös tai jonkin toisen 
perusoikeuden toteuttaminen, vaan se, että henkilö on käyttänyt perusoikeutena turvattua oikeutta 
vapaaseen liikkuvuuteen ja oikeutta valita asuinpaikkansa. Perustuslakivaliokunnan tulee ottaa kantaa 
siihen, salliiko perustuslaki sen, että jonkin muun perusoikeuden käyttämisestä voi seurata perustuslain 
19 §:n 2 momentissa turvattujen oikeuksien menettäminen. Toiseksi, nyt ehdotetaan erilaisia ehtoja sille, 
millä edellytyksellä eri henkilöryhmiin kuuluvat henkilöt voivat päästä asumiseen perustuvan 
sosiaaliturvalainsäädännön piiriin. Perustuslakivaliokunnan tulee ottaa kantaa 
siihen, onko erilaiselle kohtelulle olemassa perustuslain edellyttämät hyväksyttävät perusteet. Kol-
manneksi perustuslakivaliokunnan tulee ottaa kantaa siihen, edellyttääkö perustuslain 19 §:n 2 momentti 
yhdessä 1 momentin kanssa sitä, että henkilö voidaan sulkea pois Suomen sosiaaliturvalain-säädännön 
piiristä vain, jos voidaan varmistua siitä, että hän saa perusoikeussäännöksen tarkoittaman 
perustoimeentulon turvan muualta. Jos perustuslain voidaan tulkita edellyttävän tämän selvittämistä, niin 
tulisi vielä ottaa kantaa siihen, riittääkö, että henkilöllä on oikeus sosiaaliturvaetuuteen jonkin 
säännöksessä mainitun riskin varalta vai tuleeko hänen olla "vakuutettu" kaikkien perusoi-
keussäännöksessä mainittujen riskien varalta. Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen tulkintakäytännön 
mukaanhan perustoimeentulon turva ei voi muodostua 1 momentin mukaisesta viimesijaisesta turvasta. 
Valiokunnan mukaan perustuslain mukaista ei ole jättää 1 momentissa tarkoitetun viimesijaisen turvan 
varaan henkilöä, joka valtiosääntöisesti on oikeutettu lailla säädettävään perustoimeentulon turvaan 2 
momentin nojalla siinä mainituissa tilanteissa (esim. PeVL 16/1996 vp). 
 

Vaikka asumiseen perustuvan sosiaaliturvan henkilöllistä ja alueellista soveltamisalaa on muutettu 
vuonna 1994 ja 1999, ei muutosten perustuslainmukaisuutta ole aikaisemmin arvioitu perustuslaki-



 

valiokunnassa. Siksi nyt käsiteltävät muutosehdotukset ovat 19 §:n perusoikeuksien tulkinnan kannalta 
periaatteellisesti merkityksellisiä. 
 

Nyt ehdotetaan, että maahanmuuttajiin sovelletaan erilaista kohtelua sen perusteella, mikä on henkilön 
lähtö- tai kohdemaa tai muuton syy. Ehdotuksen mukaan EU:n jäsenvaltioiden välillä muuttavaan 
työntekijään tai yrittäjään, johon sovelletaan EY:n sosiaaliturva-asetusta 1408/71, sovelletaan asumiseen 
perustuvaa sosiaaliturvalainsäädäntöä, jos hän täyttää neljän kuukauden työskentelyä koskevan 
vaatimuksen (ensimmäinen lakiehdotus 2 luvun 3 b §). Muualta Suomeen muuttaneen henkilöön voidaan 
soveltaa asumiseen perustuvaa sosiaaliturvalainsäädäntöä, jos hän täyttää kahden vuoden työskentelyä 
koskeva vaatimus (ensimmäinen lakiehdotus 2 luvun 3 a § 2 momentin 4 kohta). 
 

Aiemmin Suomessa asuneet tai suomalaista syntyperää oleviin henkilöihin sovelletaan sosiaalitur-
valainsäädäntöä maahan tulosta alkaen (ensimmäinen lakiehdotus 2 luvun 3 a §:n 2 momentin 1 
 
 

Suomeen opiskelemaan tulevat henkilöt eivät lakiehdotuksen mukaan pääse lainkaan sosiaaliturvan 
piiriin. Käytännössä tämä nykyiseen käytäntöön perustuva ehdotus voi tarkoittaa jopa viiden vuoden tai 
7 vuoden asumista maassa ilman sosiaaliturvaa. Mikäli opiskelija ei saa Suomessa kotikuntalain 
mukaista kotikuntaa, hän on myös sairaanhoitopalvelujen ulkopuolella. Sosiaalisen peruskirjan 
valvontakäytännössä Suomea on kritisoitu siitä, että opintotuessa edellytetään kahden vuoden maassa 
asumista toisten maiden kansalaisilta. Muuta opiskelijoiden sosiaaliturvaa koskevaa kysymystä ei ole 
Suomen osalta käsitelty. Erityisen ongelmalliseksi ehdotuksen tekee se, että siinä ei ole millään tavoin 
otettu kantaa siihen, miten opiskelijan lasten sosiaaliturva järjestyy (ensimmäinen lakiehdotus 2 luvun 3 
a § 3 momentti). Ehdotus on siten ongelmallinen myös YK:n lasten oikeuksia koskevan yleissopimuksen 
kannalta. 
 

Nähdäkseni tämä eri ryhmien erilainen kohtelu ja suomalaisten suosiminen ei ole 
valtiosääntöoikeudellisesti ongelmatonta. Sosiaalisen peruskirjan osapuolina olevien maiden 
kansalaisten asettaminen erilaiseen asemaan on myös sosiaalisen peruskirjan yhdenvertaisen kohtelun 
vaatimuksen kannalta ongelmallinen. 
 

Perusoikeusuudistuksen yhteydessä perustuslakivaliokunta poisti 15 §:n 5 momentin, jonka perus-
toimeentulon turvan edellytykseksi voitiin asettaa maassa asuminen tai työskentely. Valiokunnan 
käsityksen mukaan säännös sisälsi sellaisia kriteerejä, jotka perusoikeuksia koskevien yleisten oppien, 
lähinnä hyväksyttävyys-ja suhteellisuusnäkökohtien nojalla oikeuttavat tarkoitetunlaiset rajoituksesta. 
Tästä syystä valiokunta poisti momentin tarpeettomana ja myös sikäli epäasianmukaisena, että se voisi 
johtaa virheellisiin vastakohtaispäätelmiin (PeVM 25/1994 vp). Nyt käsiteltävänä oleva lakiehdotus 
edellyttää perusoikeuksien yleisten oppien, hyväksyttävyys ja suhteellisuusnäkökohtien huomioon 
ottamista rajoitusten sallittavuutta arvioitaessa. 
 

Lakiehdotukset ovat merkityksellisiä yksilön liikkumisvapauden ja sosiaaliturvan saatavuuden kannalta. 
Nämä oikeudet on turvattu perustuslaissa, EUrn perussopimuksissa ja kansainvälisissä ihmis-
oikeussopimuksissa. 
 

Perustuslain 9 §:n 1 momentti turvaa oikeuden valita asunpaikkansa, oikeuden lähteä maasta ja Suomen 
kansalaisen oikeuden saapua maahan. Kansalaisen oikeus saapua omaan maahansa, oikeus liikkua ja 
valita asuinpaikka sekä kaikille kuuluva oikeus lähteä mistä tahansa maasta on turvattu myös kansalais- 
ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 12-13 artikloissa, Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 4. lisäpöytäkirjan 2-4 artikloissa. 
 

Liikkumisvapaus ja oikeus sosiaaliturvaan on turvattu myös EU:n perussopimuksissa. Euroopan 
perustuslakiluonnoksessa näihin säännöksiin ei ole ehdotettu sisällöllisiä muutoksia. SEY 18 artiklan 
mukaan jokaisella unionin kansalaisella on oikeus vapaasti liikkuva ja oleskella jäsenvaltioiden alueella, 
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jollei EY:n perustamisesta annetussa sopimuksessa tai siihen perustuvista rajoituksista muuta johdu. 
EU:n perusoikeuskirjan 45 artiklan mukaan jokaisella unionin kansalaisella on oikeus vapaasti liikkua ja 
oleskella jäsenvaltioiden alueella. Tämä oikeus voidaan artiklan 2 kohdan mukaan myöntää myös 
jäsenvaltioiden alueella laillisesti asuville kolmansien maiden kansalaisille. EU:ssa onkin voimassa 
rajoituksia sekä sellaisten henkilöiden liikkuvuudelle, jotka eivät ole taloudellisesti aktiivisia (eli 
työntekijöitä tai ammatinharjoittajia) sekä kolmansien valtioiden kansalaisille. EY:n 
perustamissopimuksen SEY 39 artiklassa turvataan vapaa liikkuvuus työntekijöille ja velvoitetaan 
poistamaan kaikki kansalaisuuteen perustuva jäsenvaltioiden työntekijöiden syrjintä. Yrittäjien vapaa 
liikkuvuus perustuu palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen ja sijoittautumisoikeuteen. 
 

EY:n tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan liikkumisvapauden käyttäminen ei saa 
merkitä sosiaaliturvaoikeuksien menetystä. 
 

SEY 42 artiklan mukaan neuvoston tulee toteuttaa sosiaaliturvan alalla toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen 
työntekijöiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi. Toimenpiteiden tulee turvata oikeus sosiaaliturvaan 
uudessa isäntävaltiossa ja estää se, että liikkumisvapauttaan käyttänyt työntekijä tai hänen 
perheenjäsenensä menettäisi sosiaaliturvaoikeuksia. Perustamissopimuksen velvoitteen toteuttamiseksi 
annetut määräykset sisältyvät neuvoston asetukseen (ETY) Nro 1408/71 ja siihen myöhemmin tehtyihin 
muutoksiin. Työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä yhdenvertaista kohtelua koskeva asetus (ETY) 
Nro 1612/68 turvaa toisesta jäsenvaltioista muuttaneelle työntekijälle samat sosiaaliset ja verotukselliset 
oikeudet ja velvollisuudet kuin jäsenvaltion omille kansalaisille. 
 

EUrn perusoikeuskirjan 34.2 artiklan mukaan jokaisella, jolla on asuinpaikka unionissa ja siellä laillisesti 
liikkuvalla on oikeus sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalisiin etuihin kansallisten lainsäädäntöjen ja 
käytäntöjen mukaisesti. Säännös kattaa jokaisen, jolla on asuinpaikka unionissa ja siellä laillisesti 
liikkuvat henkilöt kansalaisuudesta ja taloudellisesta aktiivisuudesta riippumatta. 
 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on ulottanut perustamissopimuksen turvaaman yhdenvertaisen 
kohtelun koskemaan kaikkia perustamissopimuksessa turvattua liikkumisvapauttaan käyttäneitä 
henkilöitä. Se on katsonut, että liikkumisvapaus ja yhdenvertainen kohtelu yhdessä merkitsevät sitä, että 
liikkumisvapautta käyttäneiden EUrn kansalaisten syrjintä perustamissopimuksen sovelta- 

 

misalaan kuuluvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisessa on perustamissopimuksen vastaista (C-
85/96 Martinez Sala v. Freistaat Bayern [1998] Kok. 1-2691). 
 

Nyt käsiteltävänä olevat lakiehdotukset liittyvät läheisesti EU:n lainsäädäntöön henkilöiden vapaasta 
liikkuvuudesta ja oikeudesta sosiaaliturvaan. Vaikka jäsenvaltioille kuuluu toimivalta säätää sosi-
aaliturvalainsäädäntönsä alueellisesta ja henkilöllisestä soveltamisalasta, yhteisön oikeus, erityisesti 
asetus 1408/71 syrjäyttää kansalliset säännökset. Asetus 1408/71 on suoraan sovellettavaa oikeutta. Se 
määrittelee, miten jäsenvaltion sosiaaliturvalainsäädäntöä on sovellettava henkilöön, joka muuttaa 
jäsenvaltiosta toiseen tai oleskelee tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. Asetuksen pääsääntö on, että 
sosiaaliturvalainsäädäntöä on sovellettava maassa työskenteleviin henkilöihin ja heidän per-
heenjäseniinsä riippumatta siitä, missä he asuvat. Tämän määräyksen vuoksi työntekijöihin ei voida 
soveltaa kansalliseen lainsäädäntöön sisältyviä maassa asumista koskevia vaatimuksia. Sitä vastoin ei ole 
ollut yhtä selvää, miten maassa asumista voidaan käyttää sosiaaliturvalainsäädännön henkilöllisen 
soveltamisalan määrittelyssä tai vakuuttamisen edellytyksenä, kun asumisvaatimuksen käyttäminen 
etuuden myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on pääsääntöisesti kielletty. Hallituksen esityksen 
tarkoituksena on, että sosiaaliturva-asetuksen soveltamistilanteissa työntekijänä tai yrittäjänä pidettäisiin 
vain henkilöä, joka työskentelee vähintään neljä kuukautta yhtäjaksoisesti Suomessa. Tämä olisi ikään 
kuin vakuuttamisen edellytys silloin, kun henkilö ei täytä kansallisen lain mukaista maassa asumisen 
määritelmää. 



 

 

Perustuslain 21 § turvaa oikeusturvan ja hyvän hallinnon. Toimeenpanoa ja muutoksenhakua koskevilla 
lakiehdotuksilla pyritään turvaamaan myös oikeus hyvään hallintoon ja oikeusturvaan. Samaa tavoitetta 
toteuttaa se, että nyt soveltamiskäytännössä omaksutut tulkintasäännöt pyritään kirjaamaan lakiin 
perustuslain 80 §:n mukaisesti. Lain muutosten keskeinen tavoite on ollut lainsäädännön selkeyttäminen 
ja lainsäädännön täsmentäminen, jotta soveltamiskäytännössä voitaisiin nykyistä paremmin tukeutua lain 
tasoiseen sääntelyyn sekä se, että lähes kaikkien kansaneläkelaitoksen toimeenpanemien lakien 
soveltamisala määräytyisi yhden lain perusteella. Tämä edistää erityisesti hyvän hallinnon 
perusoikeuden toteutumista. 
 
 

Perustuslakivaliokunta on toimeentulotukilainsäädäntöä käsitellessään korostanut, että lainsäädäntöä 
sovellettaessa, on varmistuttava siitä, ettei yksittäistapauksissa synny perusoikeussäännöksen vastaisia 
tilanteita ja että kohtuuttomuuskriteeriä tuli tulkita perusoikeusmyönteisen laintulkinnan periaatteen 
mukaisesti (PeVL 31/1997 ja 20/1998 vp). 
Perustuslakivaliokunta on edellä mainittuja korvauksetta jääviä ajanjaksoja koskevia säännösehdotuksia 
käsitellessään kiinnittänyt huomiota siihen, että säännöksissä on käytetty paljon joustavia käsitteitä, 
joiden merkityssisältö on täsmentynyt soveltamiskäytännössä ja muutoksenhakuratkai-suissa. Valiokunta 
on pitänyt joustavia käsitteitä merkityksellisenä perusoikeusrajoitusten täsmällisyys- ja 
tarkkarajaisuusvaatimusten vuoksi. 
 

Myös tässä laissa jää toimeenpanijalle paljon harkintavaltaa, sillä maassa asumisen ja kiinteiden siteiden 
määrittely laissa jää välttämättä tulkinnanvaraiseksi. Perustuslakivaliokunnan tulisikin korostaa sitä, että 
nyt käsiteltävänä olevien säännösten tarkoituksena ei ole toimia sosiaaliturvaan liittyviä oikeuksia 
rajoittavana vaan saatavuutta turvaavana sääntelynä. Perusoikeusmyönteistä laintulkintaa tulisi käyttää 
erityisesti silloin, kuin muiden säännösten nojalla henkilö jäisi sosiaaliturvalainsäädännön 
soveltamisalan ulkopuolelle. 
 

Hyvän hallinnon perusoikeuden kannalta on ongelmallista, että lakien voimaatulon valmisteluun ei 
kaikilta osin ole tarkoitus varata riittävästi aikaa. Perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkittävä 
lainuudistus vaatii riittävän koulutuksen ja ohjeistuksen järjestämistä, jotta asiakkaiden oikeusturva ja 
yhdenvertainen kohtelu ei vaarantuisi. 
 

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1004 
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ryhmien erilaisen kohtelun. Sekä ihmisoikeuksia että perusoikeuksia 
koskevien sallittujen rajoitusten edellytyksenä on, että niillä ei saa olla 
oikeuden poissulkevaa vaikutusta ja eitä niiden tulee olla suhteessa 
oikeuden luonteeseen. Perus- ja ihmisoikeuksien rajoittamista koskevat 
yleiset periaatteet on otettava huomioon arvioitaessa valtion mahdolli-
suutta asettaa ehtoja oikeuksien saamiseksi. 
 

Kun sosiaaliturvajärjestelmät ovat hyvin kansallinen osa oikeusjärjes-
tystä, on luonnollista, että sosiaalisten oikeuksien henkilöllistä 
ulottuvuutta tarkastellaan käsiteparin omat kansalaiset - muiden maiden 
kansalaiset avulla. Vaikka ihmisoikeussopimukset eivät nimenomaisesti 
kaikissa tapauksissa kiellä kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää 
sosiaalisissa oikeuksissa, ei kansalaisuusrajoituksia voida pitää 
hyväksyttävänä lähtökohtana niiden sääntelyssä. Perus- ja ihmisoikeus-
näkökulmasta oikeudet tulisi sitoa muihin perusteisiin kuin henkilön 
kansalaisuuteen. 

Sosiaaliset oikeudet eroavat muista ihmis- ja perusoikeuksista mm. siinä, 
että niiden toteuttaminen riippuu aina valtion (tai muun velvoitetun 
tahon) taloudellisista mahdollisuuksista. Niiden toteuttamisesta vastuussa 
olevan tahon kustannusten ja rahoituksen kannalta luonteva oikeuksien 
edellytys olisi järjestelmän rahoitukseen osallistuminen. Se ei voi olla 
hyväksyttävä peruste perustavaa laatua olevien sosiaalisten oikeuksien 
rajoittamiseen. Oikeuksien sitominen valtion kansalaisuuden sijasta 
esimerkiksi valtion alueeseen asumisen tai työskentelyn kautta sisältää 
oletuksen henkilön osallistumisesta myös järjestelmän rahoittamiseen. 
Tällöin oikeuksien henkilöpiiri rajoittuu pääasiassa maassa olevaan 
väestöön, jonka sisäistä solidaarisuutta sosiaaliset oikeudet toteuttavat. 
Jos oikeuksien edellytyksenä on pelkkä kansalaisuus, se johtaisi maasta 
toiseen muuttavien henkilöiden osalta siihen, että heidän asuinvaltiollaan 
ei olisi velvollisuutta oikeuksien toteuttamiseen ja toisaalta valtiot olisivat 
velvollisia toteuttamaan myös oikeudenkäyttö-piirinsä ulkopuolella 
olevien kansalaistensa sosiaalisia oikeuksia." 
 

yuonna 1948 hyväksytyn YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen mukaiset sosiaaliset oikeudet ovat sekä asialliselta että 
henkilölliseltä ulottuvuudeltaan hyvin laajoja. Julistuksen 22 artiklan 

mukaan jokaisella on yhteiskunnan jäsenenä oikeus sosiaaliturvaan sekä 
kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kautta kunkin maan järjestelmä 
ja voimavarat huomioon ottaen nauttia hänen ihmisarvolleen ja hänen 
yksilöllisen olemuksensa vapaalle kehittymiselle välttämättömiä 
taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia. Julistuksen 25 
artiklan 1 kohdan mukaan jokaisella on oikeus elintasoon, joka on 
riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja 
hyvinvoinnin, ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja 
välttämättömän yhteiskunnallisen huollon. Jokaisella on sen mukaan 
myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, leskeyden 
tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen 
toimeentulon menetyksen varalta. Erityisesti äideillä ja lapsilla on oikeus 
erityiseen huoltoon ja apuun artiklan 2 kohdan mukaan. 
 

Julistuksen 22 artiklassa ei määritellä, mitä tarkoittaa "yhteiskunnan 
jäsenenä" sosiaaliturvaan sekä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksel-
listen oikeuksien nauttimiselle asetettuna edellytyksenä. Toisaalta 
julistuksen 2 artiklan säännöksen mukaan kaikki oikeudet ja vapaudet 
kuuluvat jokaiselle ilman minkäänlaista mm. kansalliseen tai yhteiskun-
nalliseen alkuperään tai syntyperään perustuvaa erotusta. Sosiaalisten 
oikeuksien rajoittaminen yhteiskunnan jäsenille ei siten näyttäisi olevan 
julistuksen tarkoittamaa syrjintää. Vaikka ihmisoikeuksien julistus ei ole 
oikeudellisesti sitova asiakirja, voidaan sen määräyksillä katsoa olevan 
ainakin ns. periaate- ja standardivaikutus.2 

                     
2 Ks. Scheinin 1991 s. 289. 
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Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansain-
välinen yleissopimus (SopS 6/76) turvaa laajasti sosiaalisia oikeuksia. 
Kun sopimusta saatettiin voimaan Suomessa, sitä pidettiin lähinnä 
ohjelmallisena ja tavoitteita asettavana lainsäädännön kehittämistä 
koskevana asiakirjana. Myöhemmin sopimusta on luonnehdittu usealla 
eri tavalla oikeudellisesti velvoittavaksi.3 TSS-sopimus on kirjoitettu 
siten, ettei se anna selkeitä sääntöjä siitä, minkä sisältöistä 
lainsäädännön tulisi olla. Se kuitenkin kieltää syrjinnän oikeuksien 
turvaamisessa (2 artiklan 2 kohta) ja sallii vain rajoitukset, jotka ovat 
sopusoinnussa oikeuksien luonteen kanssa ja edistävät yleistä 
hyvinvointia. Sopimuksen 9 artiklassa tunnustetaan jokaiselle oikeus 
sosiaaliturvaan sosiaalivakuutus mukaan luettuna. Sopimuksen 12 
artiklassa turvataan jokaiselle oikeus nauttia korkeimmasta 
saavutettavissa olevasta ruumiin- ja mielenterveydestä ja muita 
terveyteen liittyviä oikeuksia. 
 
YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 59-60/1991) 26 
artiklassa tunnustetaan jokaisen lapsen oikeus nauttia sosiaaliturvasta, 
mukaan luettuna sosiaalivakuutus. Oikeus toteutetaan "kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti" ja huomioon voidaan ottaa lapsen vanhem-
pien tai huoltajien varallisuus ja muut olosuhteet. Lasten terveydenhoito 
turvataan 24 artiklassa. Sopimusvaltioiden tulee ryhtyä kaikkiin lain-
säädännöllisiin, hallinnollisiin ja muihin toimiin sopimuksen toteut-
tamiseksi. 

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (SopS 67-
68/1986) turvaa erityisestä naisten sosiaaliset oikeudet. Sopimuksen 11 
artiklassa velvoitetaan turvaamaan miesten ja naisten tasa-arvon 
pohjalta samat oikeudet mm. sosiaaliturvaan (artiklan e kohdassa 
lueteltujen riskien varalta). Lisäksi valtioiden tulee mm. turvata 

                     
3 Ks. Scheinin 1991 s. 155-158 ja hänen alaviitteessä 77 viittaamansa runsas 

raskauteen ja äitiyteen liittyvät sosiaalietuudet sekä estää sosiaalietujen 
menetys raskauden ja äitiyden perusteella. 

Vuonna 1919 perustetun kansainvälisen työjärjestön ILOn tarkoituksena 
0n luoda hyvät työ- ja elinolosuhteet sopimuksia ja suosituksia hyväk-
symällä. Suomen ratifioimista ILOn sosiaaliturvaa koskevista sopimuk-
sista jotkin koskevat nimenomaan maasta toiseen liikkuvia henkilöitä ja 
jotkin asettavat valtiolle velvoitteita tietynsisältöisten oikeuksien 
turvaamiseksi lähinnä työntekijöille. ILOn sopimuksista mainittakoon 
samanlaisen sosiaaliturvan myöntämistä ulkomaalaisille kuin maan 
omille kansalaisille koskeva yleissopimus nro 118 (SopS 48/1969), 
työkyvyttömyys-, vanhuus- ja jälkeenjääneiden etuuksia koskeva 
yleissopimus nro 128 (SopS 83/1976), lääkintähuoltoa ja päivärahaa 
koskeva yleissopimus nro 130 (SopS 52/1974), ammatillista kuntoutusta 
ja työllistämistä (vajaakuntoiset henkilöt) koskeva yleissopimus nro 159 
(SopS 24/1986) sekä työllisyyden edistämistä ja työttömyysturvaa 
koskeva sopimus nro 168 (SopS 64/1991). 
 

Samanlaisen sosiaaliturvan myöntämistä ulkomaalaisille kuin maan 
omille kansalaisille nro 118 koskevan sopimuksen Suomi on ratifioinut 
vain niiden etuuksien osalta, jotka annetaan sopimuksen tarkoittamana 
lääkintähuoltona, maksetaan sairauden johdosta tai myönnetään "työ-
vammatapauksissa". Sopimus sisältää liikkuvien työntekijöiden sosiaali-
turvaa koskevissa sopimuksissa esiintyvät periaatteet kansalaisten 
yhdenvertaisuudesta sekä asuinmaata koskevien edellytysten 
syrjäytymisestä. Se tuli kansainvälisesti voimaan vuonna 1964 ja 
Suomessa vuonna 1970. Sopimuksen voimaan saattamiseksi muutettiin 
tapaturmavakuutuslakia ja tapaturmakorvausta saavien 
invalidihuollosta annettua lakia.4 

 

                     
aihetta käsittelevä kirjallisuus. 

99 Hidgn s. 69-61. 
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Sopimuksen merkitys Suomessa on voimaan saattamisen yhteydessä 
tehtyjä lainmuutoksia lukuun ottamatta jäänyt vähäiseksi, koska meillä 

ei ole sosiaaliturvalainsäädännössä käytetty kansalaisuusrajoituksia 
kuin poikkeuksellisesti. Sopimuksen henkilöllinen soveltamisala on 
rajoitettu 
 

nr,i;t;;i,,HE 183I 18*'  !85/1.965 VP- Esitykseen liittyi yleissopimus N:o 117 sosiaali- F« n ? P«ust?™ttelsta Ja -vaatimuksista, suositGs N:o 116 työajan lyhentäm sestä 
ja suositus N:o 117 ammattikoulutuksesta. J    lyuenumisesia 
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vain sopimuksen osapuolena olevien valtioiden kansalaisiin. Valtion tulee 
turvata sopimuksen soveltamisalaan kuuluville henkilöille alueellaan 
samanlainen oikeus kuulua sosiaaliturvajärjestelmän piiriin ja oikeus 
etuuksiin kuin omille kansalaisilleen.104 Etuuksia ei tarvitse myöntää, 
mikäli kansalaisen kotivaltion lainsäädännössä ei ole vastaavaa etuutta. 
 

Vaikka sopimuksen asiallinen soveltamisala on suppea, ei sen salliman 
vastavuoroisuuden edellytyksen soveltaminen ole käytännössä mahdol-
lista. Soveltavan viranomaisen on mahdotonta tutkia edellytyksen 
täyttyminen kunkin valtion kansalaisen osalta erikseen etuuksia koske-
vaa ratkaisua tehdessään. Toisaalta lainsäädäntö olisi liian jäykkä 
väline toivotun tuloksen aikaansaamiseksi ottaen huomioon sen 
nopeuden, jolla eri maiden sosiaaliturvalainsäädäntö muuttuu. 
Vastavuoroisuuden vaatimuksen soveltaminen edellyttäisi kansallisten 
lainsäädäntöjen etuuksien tuntemista sen toteamiseksi, voidaanko 
niiden mukaisia etuuksia pitää toisiaan vastaavina. Vastaavuuden tulisi 
lisäksi koskea sekä riskiä että sen perusteella maksettavaa etuutta. Mm. 
saman riskin perusteella myönnetyn luontais- ja rahasuorituksen 
vastaavuuden toteaminen ei ole yksiselitteistä. Sopimuksen osapuolina 
vuonna 1994 oli 37 valtiota.105 

 

Etuuksien saamisen edellytykseksi ei saa sopimuksen mukaan asettaa 
asuinpaikkaa koskevaa ehtoa, ellei valtion alueella asuminen ole 
etuuksien saamisen edellytyksenä henkilön kotivaltion lainsäädännössä. 
Tässäkin noudatetaan siis vastavuoroisuuden periaatetta.106 Niiden 
etuuksien edellytyksiksi, joiden osalta sopimus sitoo Suomea, ei saa 
lainkaan asettaa asumisaikaa koskevia vaatimuksia.5 Sopimusosa-
puolten tulee lisäksi pyrkiä keskinäisin sopimusjärjestelyin turvaamaan 
sosiaaliturvaan liittyvien oikeuksien säilyminen silloin, kun niiden omat 
kansalaiset tai toisten sopimuksen osapuolena olevien valtioiden kansa-
laiset asuvat ulkomailla.6 Sosiaaliturvaan liittyvien oikeuksien saamista, 
säilyttämistä, takaisinsaamista sekä etuuksiin oikeuttavien kausien 
yhteenlasketuista koskevien periaatteiden toteuttaminen edellyttää siis 
erillisiä sosiaaliturvasopimuksia. 
 

                     
5 4 artikla 2 kohta. 
6 Artiklat 5-8. 

ILOn sopimuksien velvoittavuuteen liittyy niiden erityinen voimaan-
saattamistapa. Suomessa 1920-luvulla7 omaksutun ILOn perussäännön 
(SopS 13/1947) tulkinnan mukaan kaikki ILOssa hyväksytyt yleis-
sopimukset esitetään eduskunnalle riippumatta siitä, onko niitä tarkoitus 
saattaa Suomessa voimaan.8 Mikäli sopimuksen ei katsota kuuluvan 
lainsäädännön alaan, eduskunta voi käsitellä hallituksen esityksen VJ 34 
§:n mukaisena lausuntopyyntönä.9   Eduskunnan  hyväksymisen 
perusteena on viitattu myös hallitusmuodon 33 §:ään silloinkin, kun 
lainsäädännön jo on katsottu vastaavan sopimuksen velvoitteita. Kun 
eduskunta on antanut suostumuksensa, sopimukset on saatettu voimaan 
asetuksella. Usein kuitenkin voimaan saattaminen on edellyttänyt ensin 
lainsäädännön  muuttamista   sopimuksen   velvoitteita  vastaavaksi. 
Scheininin mukaan asetuksella voimaan saatettujen sopimusmääräysten 
valtion sisäinen merkitys on epäselvä.'10 Niillä lienee kuitenkin myös 
kansallisesta lainsäädännöstä riippumaton itsenäinen merkitys. Sopimus 
saattaa estää huonontamasta lainsäädäntöä tai velvoittaa lainsäädännön 
muutoksiin, mikäli lainsäädännössä myöhemmin todetaan puutteita.11 

                     
7 Meres-Wuori s. 187. 
"° Scheinin s. 174. 
1.1 Meres-Wuori s. 244. 
1.2 Scheinin s. 182-183. 
m Scheinin s. 175-176. 
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Myös ILOn suosituksilla ja sellaisilla sopimuksilla, joita ei ole ratifioitu, 
on katsottu olevan joitakin velvoittavia vaikutuksia. Ainakin ne tulisi 
ottaa huomioon lainsäädäntötyössä.114 Joitakin ILOn sopimuksista on 
luonnehdittu ihmisoikeussopimuksiksi. On kuitenkin epäselvää, mikä 
merkitys niiden ihmisoikeusluonteella on valtion sisäisen velvoittavuuden 
kannalta.115 

Suomi ei ole saattanut voimaan ILOn sopimusta N:o 102, joka sisältää 
sosiaaliturvan vähimmäistasoja koskevia määräyksiä. Se on kuitenkin 
vaikuttanut Euroopan neuvoston sosiaalisen peruskirjan (SopS 43-44/ 
1991) sisältöön ja sitä kautta vaikuttaa myös meillä. 

Toinen sopimus, jolla saattaisi olla ratifioinnin puuttumisesta huolimatta 
merkitystä mm. lainsäädäntötyössä, vaikka Suomi ei ole sitä ratifioinut, 
on sopimus N:o 97 vuodelta 1949, joka koskee muuttavia työntekijöitä. 
Se sisältää mm. valtion velvollisuuden myöntää samat sosiaaliturvaan 
liittyvät oikeudet alueellaan laillisesti asuville maahan muuttaneille 
työntekijöille kuin omille kansalaisilleen. Jäsenvaltioiden tulee myös 
ryhtyä toimenpiteisiin "hankittujen oikeuksien" säilyttämiseksi.116 

Euroopan neuvostossa on ihmisoikeussopimuksena pidettävän sosiaalisen 
peruskirjan lisäksi hyväksytty useita sosiaaliturvaa sekä maasta toiseen 
liikkuvien työntekijöiden oikeuksia koskevia sopimuksia. Suomi on 
saattanut voimaan sosiaaliturvaa koskevista sopimuksista vain Euroopan 
sosiaalisen peruskirjan vuodelta 1961, joka tuli Suomessa voimaan 1991 
(SopS 43-44/1991), ja sairaanhoidon antamisesta tilapäisen oleskelun 
aikana tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (SopS 58/ 1986), joka on 
varsinaisesti ILOn eurooppalaisten jäsenten välinen sopimus. Se on 
eräänlainen yleissopimus tai mallisopimus, jonka nojalla 6i suoraan 

synny yksilölle oikeuksia, vaan sopimukseen liittyneiden valtioiden tulee 
tehdä erillinen sopimus sen soveltamisesta.117 Suomella on tällainen 
sopimus Unkarin kanssa (SopS 5/1989).118 

 
Sosiaalisen peruskirjan (SopS 43-44/1991) tavoitteena on ilman syrjintää 
lisätä väestön hyvinvointia. Sopimuksen I osan mukaan sopimuspuolet 
hyväksyvät toimintansa tavoitteeksi sellaisten sosiaalisten olosuhteiden 
luomisen kansallisesti ja kansainvälisesti, että sopimuksen luettelemat 
oikeudet ja periaatteet voidaan toteuttaa. Peruskirja määrittelee 
yksilöille oikeuksia ja valtiolle velvollisuuksia. Oikeuksien henkilöllinen 
ulottuvuus vaihtelee. Sopimuksen valvonnassa on kiinnitetty huomiota 
samantyyppisiin sosiaalisten oikeuksien rajoituksiin kuin asetuksen 
1408/71 tulkintaa koskevissa Euroopan yhteisön tuomioistuimen 
käytännössä. Sen vuoksi valvonnan yhteydessä vahvistetut sopimuksen 
tulkinnat ovat kiinnostavia myös tämän tutkimuksen kannalta. 
 

Peruskirja on tarkoitettu täydentämään Euroopan 
ihmisoikeussopimusta, ja siksi sen soveltamisalaan kuuluvat kaikki 
valtion lainkäyttöpiirissä olevat henkilöt, kuitenkin sillä rajoituksella, 
että he ovat sopimusosapuolen kansalaisia.119 Sopimuksen 11 kohdan 
mukaan jokaiselle kuuluu oikeus käyttää hyväkseen kaikkia 
toimenpiteitä, joiden avulla hän voi saavuttaa parhaan mahdollisen 
terveydentilan. Kohdan 13 mukaan jokainen, jolta puuttuvat riittävät 
varat, on oikeutettu saamaan sosiaali- ja lääkintäapua. Tämän 
säännöksen on tulkittu edellyttävän, että sosiaaliavustusta koskevan 
lainsäädännön tulee turvata yksilölle subjektiivinen, valituskelpoinen 
oikeus sosiaaliapuun.120 Lisäksi jokai- 

3 artiklan 1 kohta. 

3 artiklan 3 kohta. 

Ihmisoikeudet s. 347. 

4 artikla 1 kohta. 
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sella on oikeus käyttää sosiaalihuollon palveluja kohdan 14 mukaan. 
Näiden määräysten mukaan sosiaaliset oikeudet tulee turvata ilman 
henkilön asemaan liittyvää syrjintää. Sosiaaliturvaan liittyvien 
oikeuksien tehokkaaksi toteuttamiseksi sopimuspuolet sitoutuvat 12 
artiklan mukaan mm. luomaan sosiaaliturvajärjestelmän ja pitämään 
sitä yllä121 tyydyttävällä, vähintään ILOn yleissopimuksen N:o 102 
määrittelemällä tasolla122 sekä pyrkimään nostamaan tasoa asteittain. 
 

Maasta toiseen liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaan liittyvien oikeuk-
sien turvaamiseksi peruskirja edellyttää, että sopimusosapuolet tekevät 
kahden- ja monenvälisiä sopimuksia tai muulla tavoin varmistavat, että 
toisten sopimusvaltioiden kansalaiset saavat yhdenvertaisen kohtelun 
maan omien kansalaisten kanssa sekä että sosiaaliturvaetuudet säilyvät 
vakuutettujen henkilöiden liikkuessa sopimusvaltioiden alueiden välil-
lä.123 Lisäksi valtioiden tulee varmistaa "sosiaaliturvaoikeuksien myön-
täminen, säilyttäminen ja jatkaminen esimerkiksi eri sopimusvaltioiden 
lainsäädännön mukaisia kausia yhteenlaskemalla".124 

 

Sopimuksen 12 kohdan määräys sosiaaliturvasta heijastaa ajattelua 
työhön perustuvista sosiaaliturvajärjestelmistä. Oikeus sosiaaliturvaan 
kuuluu sen mukaan työntekijöille ja heidän huollettavilleen. Tämän 
vuoksi peruskirjaan on otettu erillisiä määräyksiä erityisryhmien 
oikeuksista, kuten äitien ja lapsien oikeudesta sosiaaliseen ja 
taloudelliseen suojeluun. Peruskirjan muissa kohdissa on käytetty 
ilmausta "jokaisella". Sen käyttäminen myös 12 artiklassa, olisi 
turvannut yksilöllisen oikeuden sosiaaliturvaan. Työntekijän 
käyttäminen sosiaaliturvaan liittyvien oikeuksien haltijana merkitsee, 
että sosiaaliturvaan liittyvät oikeudet ovat henkilöpiiriltään muita 

sopimuksen turvaamia oikeuksia rajoitetumpia.12 Peruskirjassa on 
erikseen turvattu oikeuksia myös muille eri-tysryhmille, kuten 
naistyöntekijöille, nuorille sekä vammaisille. 
 

Oikeus sosiaali- ja lääkintäapuun tulee peruskirjan mukaan toteuttaa 
tehokkaalla tavalla siten, että valtion alueella laillisesti oleskeleville 
muiden sopimusvaltioiden kansalaisille tulee antaa omien kansalaisten 
kanssa tasavertaiset oikeudet Pariisissa 11. joulukuuta 1953 
allekirjoitetun sosiaali- ja lääkintäapua koskevan yleissopimuksen 
mukaisesti. Suomi ei ole Pariisin sopimuksen osapuoli. 
 

Peruskirja mainitsee kohdassa 19 erityisenä ryhmänä siirtotyöntekijät ja 
heidän perheenjäsenensä, joilla on oikeus suojeluun ja tukeen sopi-
musosapuolen alueella. Siirtotyöntekijöiden on katsottu olevan joissain 
tilanteissa erityistarpeidensa vuoksi erityisen avun ja tukitoimien 
tarpeessa.13 Peruskirja turvaa kuitenkin vain sellaisen siirtotyöntekijän 
oikeudet, joka on sopimuksen osapuolena olevan maan kansalainen. 
Hänen perheenjäseniltään ei edellytetä kansalaisuutta.14 Siirtotyöläisten 
ja heidän perheidensä oikeus suojeluun ja apuun sisältää useita 
velvoitteita heidän asemansa parantamiseksi, mm. velvoitteen turvata 
heille yhtä edullinen kohtelu kuin valtion omille kansalaisille palkkauk-
sen, työsuhteen ehtojen ja asunto-olojen  suhteen. Sopimus on ns. 
menu-sopimus, josta valtiot voivat valita tietyn määrän sopimuskohtia. 
Suomi ei ole sitoutunut ulottamaan peruskirjan tarkoittamaa suojaa ja 
apua itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiviin siirtolaisiin. 
Siirtotyönte-kijöitä koskevan artiklan ovat jättäneet ratifioimatta 

                     
12 HE 266/1990 vp. 
13 Conclusions XII-1 s. 181. 
14 

I osa, kohta 19 
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ainoastaan Euroopan yhteisön ulkopuoliset maat, ja sitä pidetäänkin 
osana peruskirjan "kovaa ydintä".15 

                     
15 
128 Ks. HE 266/1990 vp. ja Third report on certain provisions of the charter which nave 
not been accepted s. 9. 
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Kohta 1. 

Kohta 2. 

I osa, 12 artikla 4 kohta a alakohta. 

12 artikla 4 kohta b alakohta. 

Peruskirjan toteuttamisen valvontaa varten sopimuspuolet laativat 
kahden vuoden välein määräysten soveltamista koskevan raportin, 
jonka asiantuntijakomiteassa tapahtuvan käsittelyn pohjalta 
ministerikomitea voi antaa valtiolle suosituksia. Sopimus sisältää myös 
velvollisuuden ministerikomitean pyynnöstä raportoida niistä 
sopimuskohdista, joita valtio ei ole hyväksynyt.16 Tämän menettelyn 
kautta myös niillä saattaa olla lainsäädännön valmistelussa eräänlaista 
standardivaikutusta, vaikka ne eivät ole oikeudellisesti velvoittavia.17 
Peruskirjan valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota väestön 
hyvinvoinnin ja sosiaalisten olojen muutoksiin sekä sosiaaliturvaa 
koskevan lainsäädännön kehittämiseen. Esimerkiksi Isolta-Britannialta 
on pyydetty selvitystä siitä, miksi etuuksiin oikeutettujen henkilöiden 
määrä on pienentynyt.18 Valvontajärjestelmän tehostamista koskeva 
pöytäkirja sosiaalisen peruskirjan muuttamisesta, jonka Suomi on 
allekirjoittanut vuonna 1992 ja ratifioinut vuonna 1994, ei ole vielä 
tullut voimaan. 

Hallitusten kertomusten käsittelyn yhteydessä ovat sosiaaliturvaa 
koskevan 12 artiklan 4 kohta sopimusvaltioiden kansalaisten oikeudesta 
tasavertaiseen kohteluun sopimusvaltion omien kansalaisten kanssa sekä 
19 artiklan määräys siirtotyöntekijöiden ja heidän perheidensä 
oikeudesta suojeluun ja apuun antaneet usein aihetta hallitusten 
arvosteluun. Hallituksia on kritisoitu siitä, että ne soveltavat 
yhdenvertaisuuden periaatetta hyvin rajoitetusti siirtotyöntekijöihin. 
Esimerkiksi etuuden saamiseksi asetetun tietynpituisen maassa asumista 
koskevan edellytyksen soveltamisen on katsottu merkitsevän omien 
kansalaisten asettamista siirtotyöntekijöitä parempaan asemaan. Vaikka 
tällaisten järjestelyjen nimenomainen tarkoitus ei olisikaan 
                     
16 Artiklat 21-29. 
17 Scheinin s. 170. 
151 Conclusions XI1-1 s. 181. 

siirtotyöntekijöiden oikeuksien rajoittaminen, niiden on todettu olevan 
peruskirjan vastaisia.19 Yhdenvertaisesta oikeudesta sosiaaliturvaan on 
sallittua tehdä ainoastaan yksi poikkeus: maksuihin perustumattomien 
etuuksien edellytykseksi on mahdollista asettaa tietynpituista maassa 
asumista koskevan vaatimuksen täyttäminen.133 Esimerkiksi Hollannin 
lainsäädännön maassa asumista koskevat ehdot, jotka eivät koskeneet 
Hollannin kansalaisia, todettiin hyväksyttäviksi, sillä niitä sovellettiin 
ainoastaan vakuutusmaksuihin perustumattomiin tai niihin verrattaviin 
etuuksiin.'34 Valvontakäytännössä on myös katsottu, että esimerkiksi 
asumisen tukemiseksi myönnettävien etuuksien edellytykseksi asetetut 
maassa syntymistä tai tietyn-pituista maassa asumista koskevat 
edellytykset, erityisesti kun niitä sovellettiin vain muihin kuin Euroopan 
yhteisön jäsenvaltioiden kansalaisiin, olivat peruskirjan 19 artiklan 
vastaisia.135 

 

Valtion on myös todettu rikkoneen 13 artiklan mukaisia sopimusvelvoit-
teitaan, kun se ei ole myöntänyt alueellaan laillisesti oleville toisen 
sopimusosapuolen kansalaiselle yhdenvertaisia sosiaalihuoltoon liittyviä 
oikeuksia.136 Kun sosiaalihuoltoa ja sosiaaliturvaa koskevat eri artiklat, 
on oikeuksien määrittely jompaankumpaan ryhmään kuuluvaksi 
aiheuttanut tulkintaongelmia. Sosiaalihuolloksi luettavien oikeuksien 
osalta sopimusosapuolten kansalaiset ovat valtion alueella laillisesti 
ollessaan oikeutettuja yhdenvertaiseen kohteluun. Artiklan 13 kohdan 4 
mukaan sosiaalinen ja lääkinnällinen apu on turvattava yhdenvertaisesti 
kaikille kansalaisuudesta riippumatta.137 Viidestä kymmeneen vuoden 
maassa asumista koskevan vaatimuksen asettamista oikeudelle 
sosiaalihuoltoon pidettiin tosiasiallisena syrjintänä ja peruskirjan 
vastaisena, vaikka erottelu ei suoraan perustunutkaan 
kansalaisuuteen.138 Oikeus sosiaali- 
                     
19 Conclusions V s. 123 ja VI, xiii. 
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Conclusions IV s. 84-85. Conclusions 

VIII s. 158. Conclusions VIII s. 210. 

Conclusions VI s. 90 ja VII s. 74. 

Conclusions I s. 65. Conclusions VI s. 91-

92. 

seen ja lääkinnälliseen apuun koskee kaikkia henkilöitä, jotka ovat 
laillisesti maassa, eikä vain laillisesti maassa asuvia henkilöitä.139 Sallittua 
ei ole edellyttää, että myös henkilön kotivaltio olisi ratifioinut 
sosiaaliavustusta koskevat sopimuskohdat. 

Sosiaaliturvaan liittyvien oikeuksien osalta velvollisuus yhdenvertaiseen 
kohteluun ei sitä vastoin ole ehdoton. Artiklan 12 kohdan 4 mukaisesti 
valtio voi edellyttää osapuolten välisen sosiaaliturvasopimuksen olemas-
saoloa. Valvonnassa onkin toistuvasti kehotettu valtioita solmimaan 
keskenään sosiaaliturvasopimuksia   kansalaisten  yhdenvertaisuuden 
toteuttamiseksi. Peruskirjan 12 artiklan 4 kohdan on katsottu sisältävän 
velvollisuuden yhdenvertaisuuden sekä etuuksien säilyttämisen ja 
myöntämisen turvaavien sopimusten solmimiseen.140 Se, että voidaan 
edellyttää erillisiä kahden- tai monenvälisiä sopimuksia, ennen kuin 
yhdenvertainen oikeus sosiaaliturvaan syntyy, perustuu näkemykseen, 
jonka mukaan ei ole realistista odottaa valtion turvaavan toisten sopi-
musosapuolten kansalaisten yhdenvertaista kohtelua, ellei se voi varmis-
tua, että sen omat kansalaiset saavat samat oikeudet.141 

Peruskirjan valvonnassa esiin tulleet puutteet toisten sopimuspuolten 
kansalaisten sosiaalisten oikeuksien toteuttamisessa muistuttavat Euroo-
pan yhteisön asetuksen 1408/71 yhteydessä yhteisön tuomioistuimessa 
esillä olleita tulkintakysymyksiä: sosiaalilainsäädännön etuuksien 
luokittelun merkitys sosiaaliturvaan tai sosiaaliavustukseen kuuluvaksi, 
sosiaaliturvaan liittyvien oikeuksien rajoittaminen ensisijaisesti työtä 
tekevään väestöön, sosiaaliturvaa koskevien maassa asumiseen liittyvi-n 
edellytysten tulkitseminen syrjiviksi, ellei kysymys ole maksuihin 
perustumattomista etuuksista jne. Tämä johtunee osittain siitä, että 
järjestelyjen osapuolina ovat suurelta osin samat valtiot, joiden lain-

säädäntö ja järjestelmien taustalla olevat ideologiat142 ovat vaikuttaneet 
säännösten sisältöön ja vaikuttavat niiden tulkintaan. 
 

Peruskirja koskee vain etuuksien myöntämistä valtion alueella asuville ja 
oleskeleville henkilöille. Oikeuksien siirtämisestä valtiosta toiseen ja 
etuuksien maksamisesta valtion ulkopuolella asuville henkilöille perus-
kirja edellyttää sovittavan erillisillä sosiaaliturvasopimuksilla. Kuten 
Watson on korostanut, kansainvälisten järjestöjen asiantuntemuksella on 
aikoinaan  ollut suuri merkitys Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien asetusten 3 ja 4 
sisältöön. Euroopan yhteisössä luotiin kuitenkin pidemmälle menevä 
järjestely, jossa perustamissopimuksen 51 artiklan turvaamat yksilön 
oikeudet olivat jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa ja välittömästi 
vaikuttavaa oikeutta. Sitä vastoin sopimukset edellyttävät aina myös 
valtion sisäistä voimaan saattamista.143 

 

Sopimuksen lisäpöytäkirja, joka tuli Suomessa voimaan vuonna 1992, 
sisältää mm. iäkkäiden henkilöiden oikeutta suojeluun koskevia 
määräyksiä. Näiden oikeuksien soveltamiseksi voidaan edellyttää 
vastavuoroisuutta. Lisäpöytäkirjan määräyksiä sovelletaan toisten 
sopimusvaltioiden kansalaisiin vain, mikäli he ovat maassa laillisesti 
asuvia tai säännöllisesti työskenteleviä sopimusosapuolen kansalaisia 
(SopS 84/1992). 
 

Sopimus on saatettu Suomessa lailla voimaan. Perustuslakivaliokunnan 
mukaan sopimus liittyy keskeisesti yksilön oikeusaseman sääntelyyn, ja se 
oli siksi toteutettava lailla. Tästä seuraa valiokunnan mukaan, että 
voimaan saatetut sopimusmääräykset kuuluvat lainsäädännön alaan ja 
niitä voidaan suoraan soveltaa hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimis- 

 

Engl. legally present - legally resident, Conclusions X-l s. 119. Case Law s. 113. 
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Hallituksen esitys asumiseen perustuvan 
sosiaa-liturvalainsäädännön soveltamisesta 
annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien 
muuttamisesta 

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 5 päivänä toukokuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen asumiseen 

perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja eräiden siihen liit-

tyvien lakien muuttamisesta (HE 76/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi sosiaali- ja 

terveysvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava 

asiasta lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- vanhempi hallitussihteeri Marja-Terttu Mäkiranta ja hallitussihteeri Eeva Kangasniemi, 

sosiaali- ja terveysministeriö 

- professori Pentti Arajärvi 

- oikeustieteen lisensiaatti, assistentti Paula Ilveskivi 

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Saksiin. 
 

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut 

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö. 



 
HE 76/2004 vp Versio 0.1 

 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asumisperusteista sosiaaliturvalainsäädäntöä. 

Tarkoituksena on saattaa lainsäädäntö vastaamaan paremmin kansainvälistymisen ja sii-

hen liittyvän lisääntyneen liikkuvuuden sekä maahan-ja maastamuuton asettamia vaati-

muksia. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.1.2005. Eräät säännökset ovat 

kuitenkin tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hy-

väksytty ja vahvistettu. 

Esityksen säätämisjärjestysperustelujen mukaan hallitus katsoo, että lakiehdotuk-

set voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt 

suotavana, että asiasta pyydetään perustuslakivaliokunnan lausunto, koska ehdotukset 

liittyvät perustuslain 19 §:n säännöksiin oikeudesta sosiaaliturvaan. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettua lakia, ns. so-

veltamisalalakia, ehdotetaan muutettavaksi muun muassa siten, että tämä laki ei koske 

esimerkiksi työttömyysturvalakia ja sairausvakuutuslakia mutta sen säännöksiä Suo-

messa asumisesta sovelletaan kuitenkin työttömyysetuuksiin ja sairausvakuutuslain mu-

kaisiin etuuksiin. Lisäksi lähes kaikkien Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemien lakien 

soveltamisala määräytyy soveltamisalakin perusteella. 

Soveltamisalakin asumista koskevilla säännöksillä on näin ollen hyvin suuri mer-

kitys monien sosiaaliturvaetuuksien saamisedellytysten kannalta. Lain 3 §:ään sisältyvät 

perussäännökset Suomessa asumisesta. Valtiosääntöoikeudelliselta kannalta merki-

tyksellisempi on 3 a §, joka koskee maahan muuttavien henkilöiden Suomessa asumista 

määrittäviä sääntöjä. Sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan Suomeen muuttavaan hen-

kilöön maahantulosta alkaen, jos hänen voidaan hänen olosuhteensa kokonaisuudessaan 

huomioon ottaen katsoa muuttavan tänne vakinaisesti asumaan. Pykälässä on lisäksi 



 

PeVL /2004 vp — HE 76/2004 vp 
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säännöksiä siitä, millaisten seikkojen voidaan katsoa osoittavan asumisen vakinaisuutta 

(2 mom.). Tällaisena kiinnekohtana on esimerkiksi työnteon osalta se, että muuttajalla 

on vähintään kahden vuoden työsopimus tai siihen rinnastettava sopimus täällä tehtävää 

työtä varten (2 mom:n 4 kohta). Toisaalta maahanmuuttoa yksinomaan opiskelutarkoi-

tuksessa ei katsota vakinaiseksi asumiseksi (3 mom.). 

Mainitunlaiset säännökset merkitsevät sellaisten etuuksien saamisedellytysten 

sääntelyä, joita voivat saada ainoastaan Suomessa asuvat henkilöt. Kysymys on keskei-

sesti perustuslain 19 §:n 2—4 momentissa tarkoitettuihin tilanteisiin kytkeytyvistä 

etuuksista. 

Hallitus ehdotti perusoikeusuudistuksessa säädettävän, että nykyisen perustuslain 

19 §:n 2—4 momentissa tarkoitettujen etuuksien saamisen tai määräytymisen perusteek-

si voidaan lailla asettaa Suomessa työskentely tai asuminen (HE 309/1993 vp, s. 84 — 

15 a §:n 5 momentti). Kyseiset oikeudet olivat hallituksen käsityksen mukaan sellaisia, 

"ettei niitä ole perusteltua tai käytännössä mahdollista turvata Suomessa tilapäisesti 

oleskeleville" (HE 309/1993 vp, s. 72/11). Ehdotettu perustuslain säännös olisi tehnyt 

mahdolliseksi säätää lailla etuuden saamisedellytyksistä ja myös etuuden suuruuden 

porrastamisesta Suomessa työskentelyn tai asumisen keston mukaan. 

Perustuslakivaliokunta poisti hallituksen ehdottaman momentin tarpeettomana. 

Valiokunta katsoi säännösehdotuksen sisältävän "juuri sellaisia kriteerejä, jotka perus-

oikeuksia koskevien yleisten oppien, lähinnä hyväksyttävyys- ja suhteellisuusnäkökoh-

tien nojalla oikeuttavat tarkoitetunlaiset rajoitukset" (PeVM 25/1994 vp, s. 10—11). 

Perusoikeusjärjestelmästä ei tämän valiokunnan perusoikeusuudistuksen yhtey-

dessä muodostaman kannan mukaisesti aiheudu yleistä estettä ehdotetunlaiselle, eri 

etuuksien saamisedellytyksiin vaikuttavalle lainsäädännölle. Maahan muuttava henkilö 

täyttää ehdotuksen pääsisällön mukaan johonkin etuuteen vaadittavan asumisedellytyk-

sen, jos hänen eräänlaisen kokonaisarvion perusteella katsotaan muuttavan asumaan tän-

ne vakinaisesti. Tällainen saamisedellytys on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväk-

syttävä. 

Erityissäännös Suomeen tulevista opiskelijoista 3 a §:n 3 momentissa sulkee tä-

män ryhmän lähtökohtaisesti sosiaaliturvajärjestelmän ulkopuolelle. Koska sääntelylle 
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ei ole esitetty mitään hyväksyttävää perustetta, se ei ole sopusoinnussa perustuslain 19 

§:n 2 momentin kanssa. Valtiosääntöoikeudellisessa mielessä hyväksyttävä peruste va-

liokunnan mielestä olisi ainakin se, että ehdotus vastaa eurooppalaista sääntelyä ja ra-

kentuu siten tavallaan vastavuoroisuuden varaan (vrt. PeVL 14/2003 vp, s. 4). Jollei 

säännökselle ole tällaista hyväksyttävää syytä, se on poistettava lakiehdotuksesta taval-

lisen lainsääätämisjärjestyksen edellytyksenä. 

Täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksen kannalta valiokunta on kiinnittänyt 

huomiota 3 a §:n 1 ja 2 momentin maahanmuuttoa koskevan sääntelyn sisältämään har-

kinnanvaraisuuteen (samoin 4 §). Perusoikeusnäkökulmasta on ehdottomasti asianmu-

kaisempaa kirjoittaa säännökset ilman harkintamahdollisuuteen viittaavia voidaan-il-

maisuja. 

Soveltamisalalakia sovelletaan 9 §:n (ja 1 §:n) takia siten toissijaisesti, että yhtei-

sön lainsäädännöllä ja Suomea sitovilla kansainvälisillä sopimuksilla on etusija lakiin 

nähden. On olennainen puute, että esityksen perusteluissa ei ole vaivauduttu selvittä-

mään asian kannalta merkityksellistä perustamissopimuksen ja yhteisön sosiaaliturva-

asetuksen soveltamiskäytäntöä ja sitä, miten se on ehkä vaikuttanut lakiehdotuksen si-

sältöön. Asian selvittämättömyyden takia ei voi olla varmuutta esimerkiksi 3 b §:n mu-

kaisten määräaikojen sallittavuudesta. Kansainvälisistä sopimuksista valiokunta huo-

mauttaa, että painoa on annettava kahdenkeskisten sosiaaliturvasopimusten lisäksi myös 

monenvälisille järjestelyille, kuten Euroopan sosiaaliselle peruskirjalle ja YK:n lapsen 

oikeuksia koskevalle yleissopimukselle. 
 

Lausunto 
 

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 
 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen 

lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kui-

tenkin vain, jos valiokunnan sen 3 a §:n 3 mo-

mentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen 

huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon. 
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Helsingissä päivänä kesäkuuta 2004 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok 
vpj. Arja Alho/sd 
jäs.   Leena Harkimo /kok 

Hannu Hoskonen /kesk 
Roger Jansson /r 
Irina Krohn /vihr 
Miapetra Kumpula /sd 
Annika Lapintie /vas 
Henrik Lax I x  
Markus Mustajärvi /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

eduskunnan apulaispääsihteeri Jarmo Vuorinen. 


