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MissMissää kulkee julkisen vallan jkulkee julkisen vallan jäärjestrjestäämisvastuun raja?misvastuun raja?

Maija Maija SakslinSakslin

vastaava tutkija Kelavastaava tutkija Kela



MikMikää riittriittääää??



Oikeus?Oikeus?

�� Oikeudelliset kOikeudelliset kääytytäännnnööt ("t ("notnot yetyet lawlaw")")

�� YksilYksilöön ja yhteiskunnan suhden ja yhteiskunnan suhde

�� Oikeusvaltio Oikeusvaltio –– hyvinvointivaltiohyvinvointivaltio

�� PidPidäättttääytyytyää –– edistedistääää

�� Aktiivista, voimavaroja vaativaa Aktiivista, voimavaroja vaativaa ––

pidpidäättttääytyminen ja puuttumattomuusytyminen ja puuttumattomuus

�� kehittymkehittymäättttöömyysmyys



22 22 §§

Perusoikeuksien turvaaminenPerusoikeuksien turvaaminen

�� Julkisen vallan on turvattava Julkisen vallan on turvattava 

perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 

toteutuminen.toteutuminen.



19 19 §§

Oikeus sosiaaliturvaanOikeus sosiaaliturvaan

�� Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elJokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen eläämmään n 
edellyttedellyttäämmääää turvaa, on oikeus vturvaa, on oikeus väälttlttäämmäättttöömmääään toimeentuloon ja n toimeentuloon ja 
huolenpitoon.huolenpitoon.

�� Lailla taataan jokaiselle oikeus Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulonperustoimeentulon turvaan turvaan 
tytyööttttöömyyden, sairauden, tymyyden, sairauden, työökyvyttkyvyttöömyyden ja vanhuuden aikana myyden ja vanhuuden aikana 
seksekää lapsen syntymlapsen syntymään ja huoltajan menetyksen perusteella.n ja huoltajan menetyksen perusteella.

�� Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin 
ssäääädetdetääään, jokaiselle riittn, jokaiselle riittäävväät sosiaalit sosiaali-- ja terveyspalvelut ja ja terveyspalvelut ja 
edistettedistettäävvää vvääestestöön terveyttn terveyttää. Julkisen vallan on my. Julkisen vallan on myöös tuettava s tuettava 
perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksiperheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia a 
turvata lapsen hyvinvointi ja yksilturvata lapsen hyvinvointi ja yksilööllinen kasvu.llinen kasvu.

�� Julkisen vallan tehtJulkisen vallan tehtäävväännää on ediston edistääää jokaisen oikeutta asuntoon ja jokaisen oikeutta asuntoon ja 
tukea asumisen omatoimista jtukea asumisen omatoimista jäärjestrjestäämistmistää..



kysymyksetkysymykset

�� KenelleKenelle

�� Kuka maksaaKuka maksaa

�� Kuka toteuttaaKuka toteuttaa

�� MikMikää riittriittääää

�� oikeusturvaoikeusturva



Kenelle?Kenelle?

�� JokaiselleJokaiselle

�� Julkisen vallan velvollisuus >Julkisen vallan velvollisuus >––< yksil< yksilöön n 

oikeusoikeus

�� YksilYksilöön keinot toteuttaan keinot toteuttaa

�� EU sairaanhoitokorttiEU sairaanhoitokortti

�� EU universaalit sairaanhoitopalvelutEU universaalit sairaanhoitopalvelut



Kuka maksaa?Kuka maksaa?

�� VVäälttlttäämmäättöön toimeentulon toimeentulo

�� PerustoimeentulonPerustoimeentulon turvaturva

�� Verot ja maksut, omaisuudensuojaVerot ja maksut, omaisuudensuoja

�� Toimeentulon vaarantuminenToimeentulon vaarantuminen

�� Saatavuus Saatavuus 

�� YhdenvertaisuusYhdenvertaisuus

�� Velvollisuus huolehtia muista?Velvollisuus huolehtia muista?

�� Perusoikeuksien yleiset rajoittamisedellytyksetPerusoikeuksien yleiset rajoittamisedellytykset

�� KansainvKansainvääliset ihmisoikeussopimukset ja liset ihmisoikeussopimukset ja 
maksuttomuus?maksuttomuus?



Kuka toteuttaa?Kuka toteuttaa?

�� Julkisen vallan viimesijainen vastuuJulkisen vallan viimesijainen vastuu

�� Perusoikeuksien toteuttaminenPerusoikeuksien toteuttaminen

�� Julkinen hallintotehtJulkinen hallintotehtäävvää voidaan antaa muulle voidaan antaa muulle 
kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos 
se on tarpeen tehtse on tarpeen tehtäävvään tarkoituksenmukaiseksi n tarkoituksenmukaiseksi 
hoitamiseksi eikhoitamiseksi eikää vaaranna perusoikeuksia, vaaranna perusoikeuksia, 
oikeusturvaa tai muita hyvoikeusturvaa tai muita hyvään hallinnon n hallinnon 
vaatimuksia. Merkittvaatimuksia. Merkittäävvääää julkisen vallan kjulkisen vallan kääyttyttöäöä
sissisäältltääviviää tehttehtääviviää voidaan kuitenkin antaa vain voidaan kuitenkin antaa vain 
viranomaiselle perustuslain 124 viranomaiselle perustuslain 124 §§..

�� palvelujen vapaa liikkuvuus EU:ssapalvelujen vapaa liikkuvuus EU:ssa



MikMikää riittriittääää??

�� Ihmisarvoisen elIhmisarvoisen eläämmään edellyttn edellyttäämmää hoiva ja hoiva ja 

huolenpitohuolenpito

�� RiittRiittäävväät terveyspalvelutt terveyspalvelut

�� Oikeudenmukaisuuden edistOikeudenmukaisuuden edistääminenminen

�� Yhdenvertaisuus Yhdenvertaisuus –– prioirsointiprioirsointi

�� EU: "kansainvEU: "kansainväälinen llinen lääääketiede", ketiede", 

hoitojonot jne.hoitojonot jne.



Oikeusturva?Oikeusturva?

�� Oikeusvaltion oikeusturvakeinot eivOikeusvaltion oikeusturvakeinot eiväät ole t ole 

riittriittääviviää hyvinvointivaltion ongelmien hyvinvointivaltion ongelmien 

ratkaisemiseen.ratkaisemiseen.

�� Kantelut > tuomioistuimet >  ???Kantelut > tuomioistuimet >  ???

�� EU EU ––> hoitotakuuseen valitusoikeus> hoitotakuuseen valitusoikeus



19 19 §§ 1 momentti1 momentti

Viimesijainen turva Viimesijainen turva 

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan 

ihmisarvoisen elihmisarvoisen eläämmään edellyttn edellyttäämmääää turvaa, turvaa, 

on oikeus von oikeus väälttlttäämmäättttöömmääään toimeentuloon n toimeentuloon 

ja huolenpitoon.ja huolenpitoon.



19 19 §§ 3 momentti3 momentti

riittriittäävväät sosiaalit sosiaali-- ja terveyspalvelutja terveyspalvelut

�� Julkisen vallan on turvattava, sen Julkisen vallan on turvattava, sen 

mukaan kuin lailla tarkemmin smukaan kuin lailla tarkemmin säääädetdetääään, n, 

jokaiselle riittjokaiselle riittäävväät sosiaalit sosiaali-- ja ja 

terveyspalvelut ja edistettterveyspalvelut ja edistettäävvää vvääestestöön n 

terveyttterveyttää. Julkisen vallan on my. Julkisen vallan on myöös tuettava s tuettava 

perheen ja muiden lapsen huolenpidosta perheen ja muiden lapsen huolenpidosta 

vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen 

hyvinvointi ja yksilhyvinvointi ja yksilööllinen kasvu.llinen kasvu.



19 19 §§ 2 momentti2 momentti

Toimeentulon turvaToimeentulon turva

�� Lailla taataan jokaiselle oikeus Lailla taataan jokaiselle oikeus 

perustoimeentulonperustoimeentulon turvaan tyturvaan työöttttöömyyden, myyden, 

sairauden, tysairauden, työökyvyttkyvyttöömyyden ja myyden ja 

vanhuuden aikana sekvanhuuden aikana sekää lapsen syntymlapsen syntymään n 

ja huoltajan menetyksen perusteella. ja huoltajan menetyksen perusteella. 



Perusoikeuksien kokonaisuusPerusoikeuksien kokonaisuus

�� Oikeus elOikeus eläämmääään ja henkiln ja henkilöökohtaiseen kohtaiseen 

turvallisuuteen PL 7 turvallisuuteen PL 7 §§

�� Perusoikeudet toistensa toteuttamisen Perusoikeudet toistensa toteuttamisen 

edellytyksenedellytyksenää tai rajoituksenatai rajoituksena



Euroopan unionin oikeusEuroopan unionin oikeus

�� HenkilHenkilööiden vapaa liikkuvuusiden vapaa liikkuvuus

�� Palvelujen vapaa liikkuvuusPalvelujen vapaa liikkuvuus

�� Yhdenvertainen kohteluYhdenvertainen kohtelu

�� Perusoikeuksien julistuksen Perusoikeuksien julistuksen 

oikeudellistuminenoikeudellistuminen

�� Universaalit terveyspalvelut?Universaalit terveyspalvelut?


