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Juhlaseminaari ”Sosiaaliset oikeudet eilen, tänään ja huomenna” 

Suomen sosiaalioikeudellinen seura 20 vuotta  

Suomen sosiaalioikeudellisen seura ry (SSOS) on perustettu vuonna 1999, joten vuosi 2019 on 

juhlavuosi. Seminaarissa käsittelemme sosiaalisia oikeuksia eri aikakausina. Onko sosiaalisilla 

oikeuksilla sijaa vai ovatko kaikki etuudet tarveharkintaisia ja riippuvaisia taloudellisista 

resursseista? Miten käy universaalisuuden? Miltä näyttää tulevaisuus, kun taloudellisia seikkoja yhä 

enemmän painotetaan? Kuka pärjää ja kuka jää jalkoihin?  

Alustukset kestävät 20 minuuttia ja 10 minuuttia on mahdollisuus keskustella kustakin aiheesta. 

Seminaari on maksuton ja kaikille avoin. Tilaisuudessa on kahvi- ja kakkutarjoilu juhlan kunniaksi  

Aika: torstai, toukokuun 16. päivänä 2019 klo 12:00 – 16:00  

Paikka:  Tieteiden talo, Sali 505, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki  

Ilmoittautuminen: 09.05.2019 mennessä yrjo.mattila@helsinki.fi Seminaarin puheenjohtajana toimii Yrjö 

Mattila 

 

Ohjelma 

12:00 – 12:05 Seminaarin avaus  

 

  Yrjö Mattila, puheenjohtaja, Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS) 

 

12.05 -12.30    Sosiaalioikeudellisen seuran alkuvaiheet.  

 

   Seuran  ensimmäinen puheenjohtaja, dosentti  Paul Van Aerschot   

 

12:30 – 13:00 Sosiaalisten oikeuksien edistäminen oikeusasiamiehen kanslian toiminnan kannalta 

 

 Esittelijäneuvos Håkan Stoor, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia  

 

13:00 – 13:30  Sosiaaliset oikeudet kansainvälisessä kontekstissa 

  

 Seuran puheenjohtaja, OTL, VTT Yrjö Mattila 

 

13:30 – 14:00    Juhlakahvit 

 

14.00- 14.30 Sosiaaliset oikeudet ja hyvinvointi- ja terveyserot nykypäivän Suomessa 

  

 Sosiaalipolitiikan professori Anne Kouvonen, Helsingin yliopisto    

14:30 – 15.00    Sosiaaliset oikeudet tulevaisuuden sosiaaliturvassa  

    Projektipäällikkö Liisa Heinämäki, Toimi-hanke, Valtioneuvoston kanslia 

15:00 – 15.30 Loppukeskustelu päivän aiheista.  

 

 Sosiaalisten oikeuksien uhat ja mahdollisuudet tulevaisuudessa?  Mihin asioihin SSOS –

seuran tulisi keskittyä? Saavatko kansalaiset oikeusturvaa sosiaali- ja terveysasioissa?  

Onko eriarvoisuus lisääntymässä vai vähentymässä?  
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