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Herra puheenjohtaja. 
 

Esillä olevan hallituksen esityksen 158/1992 laiksi työllisyyslain 
muuttamisesta käsittelyjärjestysanalyysi on kiitettävän tarkka. Jälleen kerran 
kohdataan tutut ongelmat: 

1.Voidaanko työllistämisvelvoitteen heikentäminen (määräajan pidennys ja 
osa-aikaistyöllistämiseen siirtyminen) suorittaa HM 6,2§:n estämättä sekä 

2. Kosketaanko lailla lakisääteiseen perusturvaan tavalla, joka mahdollistaisi 
lain äänestämisen lepäämään. 

Olen antanut näistä seikoista lukuisia lausuntoja, joten en tässä enää toista 
tulkintojani. Otan tämän lausunnon liitteeksi kolme aikaisempaa lausuntoani ja 
viittaan niissä esittämiini näkökohtiin. 

Kummastakin ongelmasta on useampia perustuslakivaliokunnan lausuntoja 
ja tulkinta etenkin HM 6,2§:stä lienee täysin vakiintunut - joskin jossain määrin 
omastani poikkeavaksi. 

 
 

1 .Työllistämisvelvoitteen heikentämisen suhde HM 6,2§:äan. 
Perustuslakivaliokunta on tuoreessa lausunnossaan kesäkuulta 1992 

(10/1992) - viitaten aikaisempiin lausuntoihinsa määritellyt kantansa valtion 
työllistämisvelvoitteeseen.

1
 Olennaisena pidettiin sitä, säilyttääkö työllisyyslaki 

tavoitteiltaan (perustuslain turvaaman) täystyöllisyystavoitteen, vaikka lakia 
muutetaan julkisen vallan työllistämisvelvoitteita vähentävällä tavalla. Valiokunnan 
käsityksen mukaan tuolloin esillä olleet kuntien työllistämisvelvoitteiden 
lieventämiset sekä työajan lyhentäminen eivät muuttaneet työllisyyslain luonnetta. 

Sen seikan arvioiminen, mikä on työllisyyslain luonne sekä mitä sen 

muuttaminen perimmältään tarkoittaa,ei mielestäni ole valtiosääntöoikeudellinen 

kysymys. 

Työllisyyslain luonteen arviointi on työoikeudellinen probleema. Val-
tiosääntöjuristi voi näin ollen vain todeta, että esillä oleva lakiehdotus ei muuta 
työllisyyslain perussäännöksiä ainakaan olennaisella tavallajos lakia verrataan 
lakiin työllisyyslain väliaikaisesta muuttamisesta. Vain l§:ssä oleva tarkoituspykälä 
"järjestää Suomen kansalaiselle mahdollisuus tehdä työtä" säilyy 
muuttumattomana.Samoin säilyy 2 §:n 2 momentin säännös täystyöllisyyden 
toteuttamisesta sekä 3 momentin säännös valtion velvollisuudesta 
työvoimapoliittisiin ja koulupoliittisiin korvaaviin toimiin työttö-
myystapauksessa.Sama koskee myös työntekomahdollisuuksia sääntelevää 16§:ää.
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Tyydyn siis viittaamaan kesäkuiseen perustuslakivaliokunnan lausuntoon ja 
katson,ettei esillä oleva laki ole ristiriidassa HM 6,2§:ään sisältyväksi katsotun 
täystyöllistämistavoitteen kanssa. 

                     
' Todettakoon että viisi valiokunnan jäsentä - neljästätoista päätöksentekoon osallistuneesta - piti hallituksen 
esitystä HM 6,2§:n vastaisena.Vaftiosääntöoikeuden tutkijoita kuultaessa on perinteenä ollut.että tulkinnassa 
kiinnitetään huomiota lähinnä vain valiokunnan varsinaiseen -enemmistöllä hyväksyttyyn - lausuntoon.Srtä 
pidetään käytännössä ennakkotapauksena aivan kuten tuomioistuintenkin äänestyksellä tekemiä päätöksiä. 
2
 Lausunnossa 6/1991 korostettiin - kun pitkäaikaistyöttömien työllistämisvelvoitetta heikennettiin - työllisyyslain 

perusluonteen säilymistä muuttumattomana.Muutoksista huolimatta laki säilyi tavoitteiltaan 
muuttumattomana.Asia erikseen on.mikä sisältö HM 6,2§:lle jaäjos lakia voidaan jatkuvasti heikentää kunhan 
tavoitesäännökset pidetään muuttumattomina. 
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Kun hallituksen esitystä arvioidaan viimekeväinen ennakkotapaus huomioon 

ottaen on lopuksi todettava,että nyt esillä oleva järjestely on tarkoitettu - toisin kuin 
edeltäjänsä - pysyväksi^ 

2.Työllisyyslain muutoksen suhde [MM 66.7§:n säännökseen lakisääteisestä 
toimeentulon perusturvasta. ^ 

Lausunnossaan 10/1992 perustuslakivaliokunta otti kantaa myös oikeuteen 
työpaikkaan silmällä pitäen sitä,voidaanko tätä "oikeutta" heikentää 
toimeentuloturvaan puuttumatta. Valiokunta katsoi,ettei tällainen toimenpide 
kuulunut tuolloin voimassa olleen 66a§:n tarkoittamaan toimeentulon lakisääteiseen 
perusturvaan. 

Perustuslakivaliokunnan mietinnössä valtiopäiväjärjestyksen ( mm. 66,7§:n) 
muutoksesta määriteltiin säännöksen sisältö.PääsääntÖ oli se,että kumotun 66a§:n 
sisältö kirjattiin sellaisenaan 66,7§:ään.Toisin sanoen.Laki-sääteisen perusturvan 
sisältö jäi samaksi kuin mitä 66a§:ssä tarkoitettiin. Lakisääteistä perusturvaa ovat 
ne säädösperusteiset tukimuodot joihin hallituksen esityksessä viitattiin.
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Valiokunta varasi itselleen lisäksi oikeuden laajentaa tai muuten muuttaa 
perusturvakäsitettä ja lakilista hallituksen esityksessäkin alkoi ilmaisulla 
"ainakin".Lakisääteisen perusturvan alaisuuteen voidaan tulevaisuuden muuttuvissa 
oloissa tarvittaessa sisällyttää muitakin perusturvan muotoja.Toisaalta valiokunta 
varasi itselleen oikeuden hivenen kaventaakin joidenkin kansalaisryhmien 
lakisääteistä perusturvaa ilman,että VJ 66,7§:n lepäämään jättämismahdollisuutta 
voidaan käyttää. Näitä seikkoja sivuttiin viime perjantain istunnossa.Tiettävästi 
asiassa ei vielä ole annettu lausuntoa. 

Valiokunnalla on siis teoriassa mahdollisuus sisällyttää työllisyyslain 
antamat oikeudet tai mahdollisuudet saada työtä lakisääteisen perusturvan 
piiriin.Kun kuitenkin niinkin tuoreessa lausunnossa kuin tuolO/92 työttö-
myysturvan heikentämistä ei pidetty toimeentulon perusturvaan puuttumisenani 
sellaista tulkintaa ehkä voida omaksua nytkään.Myöskäan tämä ongelma ei 
perimmältään ole valtiosääntöoikeudellinen vaan sosiaalipoliittinen. 
Työllistämisvelvollisuuden heikentämisen seurauksena työttömät pääsevät/joutuvat 
sosiaaliturvan piiriinjoten lienee katsottava, ettei VJ 66.7S:n lepäämään 
jättämJsmahdollisuus ole esillä olevan lakiehdotuksen yhteydessä sovellettavissa. 

Se seikka,että valtionosuus kunnalle alennetaan vastaamaan suurimman korotetun 
peruspäivärahan sijasta työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaani voine olla 
seikka joka oikeuttaisi soveltamaan lepäämään jättämissäännöstöä-Maksuperusteen 

alentuminen ei kohdistu yksityiseen työnhakijaan vaan kuntaan. 

 

3."Saavutetun oikeuden " heikentäminen. 
 

Muistaakseni viime viikolla todettiin,että sosiaaliturva sellaisenaan ei nauti 
perustuslain (omaisuudensuojan kaltaista) turvaa. Nyt esillä olevan lain yhteydessä 
voidaan kylläkin teoretisoida,että työllisyyslaki on antanut henkilöille jonkinlaisen 
oikeuden työllistämisvelvoitteen välityksellä. Olisiko tällainen oikeus 
omaisuudensuojasäännöksen turvaama? Tyydyn sivuuttamaan tämän seikan vain 

                     
1
 Jo väliaikaista valtiopäiväjärjestyksen muutosta tarkoittaneessa hallituksen esityksessä (321/1990) oli 

lakilista.Viittauksella työttömyysturvalakiin säästölakien käyttömahdollisuuden ulkopuolelle säädettiin työttömän 
peruspäiväraha lapsikorotuksineen sekä ansioon suhteutetun päivärahan perusosa.Luetteiossa ei viitattu 
työllistämisvelvollisuuteen. 

a
 Mainittakoon ,että eriävässä mielipiteessään kansanedustaja Paavo Nikula mainitsi yhtenä tavallista 

lainsäätämisjärjestystä puoltavana seikkana silloisen järjestelyn määräaikaisuuden. 
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toteamuksin, että perustuslakivaliokunnan lausuntojen linjana on pitkään ollut, että 
sosiaaliturva (ansaintaeläkkeitä lukuunottamatta) ei ole perustuslain suojaamakaan 
sitä voidaan heikentää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Suoja koskee vain jo 
maksettaviksi langenneita varallisuuseriä. 

Pääsääntönä hallituksen esityksen voimaantulossa on,että mikäli "oikeus 
työntekomahdollisuuteen on syntynyt ennen tämän lain voimaantuloa, oikeuteen 
sovelletaan sen syntymisajankohtana voimassa olleita säännöksiä". Tämä ei 
kuitenkaan koske mm. 19b§:ää eli työllistämisvelvoitteen lakkaamista eräissä 
erikoistapauksissa Jos laista halutaan etsiä taannehtivuuden probleemejakin 19b 
§:ään niitä saattaa sisältyä. Esimerkkinä voi ajatella 19b§:n 2 kohtaa esim. oloissa 
jolloin työn keskeyttänyt, työnhakijasta johtuva syy on vaikkapa raskaus tai omasta 
huolimattomuudesta tai työturvallisuusmääräysten laiminlyonnista johtunut 
työtapaturma. 

Ikka Saravtita ^ 
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Liite.IS:n lausunto pitkäaikaistyöttömien oikeusaseman heikentämisestä 

Herra puheenjohtaja 
 

Esillä olevan hallituksen esityksen käsittelyjärjestysongelma on pitkäai-

kaistyöttömien työllistämisvelvoitteen poistamisen suhde HM 6,2§:n säännökseen 

valtion velvollisuudesta järjestää tarvittaessa Suomen kansalaiselle mahdollisuus tehdä 
työtä. Hallituksen esityksen perusteluosassa tehdään kiitettävän tarkasti selkoa 

perustuslakivaliokunnan aikaisemmista työllistämisvelvoitetta koskevista tulkinnoista. 

Olen ollut antamassa lausuntoja tästä ns Lex Knuutilasta vuodesta 1972 

lähtien ilmeisesti joka kerran kun asia on ollut valiokunnassa esillä.Valiokunta on 

mielestäni omaksunut säännöksestä tiukemman tulkinnan kuin mitä vuonna 1972 

tarkoitettiin.
4
 Useimmat lausunnoista on annettu nykyajasta kokonaan poikkeavissa 

                     
4
 Perustuslakivaliokunnan tavoitteenasettelu on jossain määrin epäselvä.Alunalkaen vuonna 1970 valiokunta kylläkin 

hyväksyi lakimuutoksen tavoitteet,mutta esitti sen silti hylättäväksi.Valiokunta viittasi vireille saatettavaan 
valtiosäännön kokonaismuutokseen.Vuoden 1972 mietinnössäjossa valiokunta esitti lepäämään hyväksytyn 
lakimuutoksen hyväksymistä.perustelut ovat varsin niukat.eikä säännöksen normatiiviseen tehoon 
syvennytty.Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Juuso Häikiö esitteli säännöksen täysistunnossa .Häikiö luonnehti 
säännöstä ed.Knuutilan kiukuksi "surkeaksi ja "tökeröksi", toimenpiteeksi jolla eduskunta halusi kiirehtiä vireillepannun 
valtiosääntöuudistuksen edelle omalla "Eskon puumerkillään".Häikiö katsoi myös.että asiantuntijoiden mukaan 
säännös ei sisältänyt lainkaan sitovia velvoitteita ja asettui itsekin samalle kannalle.Häikiön mukaan kyseessä on pelkkä 
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oloissa, taloudellisen noususuhdanteen aikana.Kaikista vahvimmin valiokunta 

määritteli työllistämisvelvoitteen lausunnossaan vuodelta 1987.Va-liokunta katsoi,että 

mikäli tuolloin uusi työllisyyslaki olisi jo ollut voimassa,sen heikennys 

työllistämisvelvoitteen alueellisen porrastamisen välityksellä olisi ollut HM 6,2§:n 

vastaista.Kuten hallituksen nyt esillä olevan esityksen perusteluissa suoraan 

todetaankin.nyt on tarkoituksena tinkiä työllistä-misvelvoitteesta voimassa olevaa 

lakia muuttamalla.Työllisyysvelvoitteen heikentäminen on ilmeisesti lisäksi jyrkempi 

kuin vuonna 1987. 

Lausunnossaan vuodelta 1987 (ls.2/1987/He 105) valiokunta uudisti jo 

aikaisemmin omaksumansa tulkinnan ja katsoi säännöksen "velvoittavan valtiovaltaa 

muun muassa lainsäädännön kehittämisessä edistämään täystyöllisyyden saavuttamista 
ja ylläpitämistä.".Esillä ollutta lakiehdotusta oli "pidettävä selvästi edellä mainitun 

lainsäädännön kehittämisvelvoitteen vastaisena. "Kuinka esillä olevaa hallituksen 

esitystä siis on valtiosääntöoikeudellisesti arvioitava? 

iiiiiiiiiniiiiiinin 
Kuten totesin,olen useaan kertaan selostanut perustuslakivaliokunnalle 

käsitystäni HM 6§:n normatiivisesta tehosta. Ajan säätämiseksi enkertaa aikaisempia 

tulkintojani enää tässä yhteydessä vaanotan lausunnon liitteeksi vuonna 1987 antamani 

lausunnon johon ei ole paljonkaan lisättävää.Mielestäni perustuslakivaliokunta on 

ylikorostanut HM 6§:n tehoa.Säännöksestä on kehitetty valtion ensisijainen velvoite 

joka siten ohittaa muut yhteiskunnan perustuslakiin sidotut 

velvoitteet.Perustuslakivaliokunnan lausunto vuodelta 1987 konstruoi 

täystyöllisyydestä eräänlaisen saavutetun oikeuden.jonka kaikki heikennykset ovat - 
elleivät yhteiskunnan voimavarat ole tyystin ehtyneet - perustuslain vas-taisia.Omana 

tulkintanani vuonna 1987 esitin,että e taloudellisille ja sosiaalisille perusoikeuksille on 

kaikissa valtiosäännöissä ominaista tietty joustavuus.Niitä ei voida käytännössä 

toteuttaa absoluuttisesti samaan tapaan kuin ns.klassisia pe-rusoikeuksia.Olen siis sitä 

mieltä,että tällaisen taloudellis-sosiaalisen perusoikeuden on joustettava taloudellisten 

realiteettien sitä vaatiessa ja siis suunnilleen saman tulkinnan kannallajoka esitettiin 

vuoden 1987 lausuntoon liitetyssä eriävässä mielipiteessä. 

Hallituksen esitys on siis täystyöllistämisvelvoitteen periaatteen vastai-

nen,sillä se heikentää yhden kansalaisryhmän,pitkäaikaistyöttömien, oikeutta saada 

työtä.Tietynlaisena lieventävänä seikkana voidaan pitää hallituksen esityksen 

mainintaa jonka mukaan heikentämisen vaikutuksia pyritään lieventämään 
laajentamalla ammatillista aikuiskoulutusta ja käyttämällä muita aktiivisen työ-

voimapolitiikan keinoja.Samaan suuntaan vaikuttaa myös hallituksen esittämä laki 

joka on oivasti otsikoitu laiksi "työllisyyslain muuttamisesta ja väliaikaisesta 

muuttamisesta" (He 148/1991). 

Omat aikaisemmat tulkintani huomioon ottaen minun on helppo katsoa,että 

esillä oleva lakiehdotus on säädettävissä tavallisessa lainsäätämisjär-

                                                                 
"korulause". Lakialoitetta puoltanut ed.Söderman taas katsoi,että laki edellyttää ,että valtion on pyrittävä siihen.että 
jokaiselle voidaan turvata työpaikkaHän myös korosti.että HM 6§:n alkuperäinen muotoilu (työvoima valtakunnan 
erityisessä suojelussa) oli täysin tehoton.Södermankin katsoi lain olevan perimmältään ohjelmajulistuksen luontoinen, 
ja että se mahdollistaa poikkeuksia ja muunnelmia säädettäväksi tavallisella lailla.Valtiovaltaa sitoviksi hän luonnehti 
vain sosialististen valtioiden perusoikeussäännöstöjen säännöksiä oikeudesta työhön mainiten erityisesti 
Neuvostoliiton perustuslain. 
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jestyksessä.Nykyinen hallitus näyttää miltei epätoivoisesti työskentelevän mak-

simaalisen työllisyyden ylläpitämiseksi.Toimia harjoitetaan useilla eri alueilla joista 

yksi merkittävimmistä lienee vastikään solmittu tulopoliittinen kokonaisratkaisu jota 

valtio tukee taloudellisesti.Minusta näyttää siis siltä,että valtion ja kuntien nykyiset 

resurssit ovat täysipainoisesti käytössä siitä huolimatta,että pitkäaikaistyöttömien 

valtiota ja kuntia sitova työllistämisvelvoite poistetaan. 

Jos esillä olevaa hallituksen esitystä arvioidaan perustuslakivaliokunnan 

aikaisemmissa kannanotoissa,etenkin lausunnossa vuodelta 1987 olevien periaatteiden 

mukaan ja tiukimman jälkeen jouduttaneen kuitenkin toteamaan,että laki voidaan 

säätää vain perustuslain säätämisjärjestyksessä. 
 

Ilkka Saraviita 

 

Liite.I.Saraviidan lausunto työllisyyslain välaikaisesta muuttamisesta 

Herra puheenjohtaja 
 

Esillä oleviin hallituksen esityksiin ehdotetaan sovellettavaksi uutta 
»väliaikaisesti voimassa olevaa VJ 66a§:ää.Kysymyksessä on ensimmäinen 
kerta,kun säännöksen sisältämää lepäämään jättämiskieltoa sovelletaan käy-
täntöön.On valitettavaa,että käytettävissäni on useasta syystä ollut liian lyhyt 
aika tämän lausunnon kirjoittamiseen.

1 

VJ 66a§ on tavattoman vaikeaselkoinen säännös.Se antaa mahdolli-
suudet useisiin erilaisiin tulkintoihin.Nyt siitä syntyy ensimmäinen ja tärkeä 
ennakkotapaus.On valitettavaa,että tämän uuden säännöksen tulkinnalle ei ole 
käytettävissä riittävästi aikaa. 

* * * 

66a§ on poikkeus pääsäännöstä eli yleisestä lepäämään jättämissään-
nöksestä.Yleisten laintulkintasääntöjen mukaisesti tällaisiin poikkeussään-
nöksiin on sovellettava ns.supistavaa tulkintaa.Säännöstä on tulkittava tiukasti 
sanamuodon mukaisesti. 

Mietinnössään n:o 16/1990 perustuslakivaliokunta asetti melko tiukkoja 
edellytyksiä säännöksen soveltamiselle. Säännöksen sanamuodosta ja 
perustuslakivaliokunnan lausunnosta johdettavia tulkintoja ovat mm. seuraavat. 

1.Lepäämään jättämiskielto koskee vain lakejapoiden kaikki säännökset 
koskevat valtion menojen vähentämistäjykkäämistä tai niiden toimeenpanoa 

2. Laki on tarkoitettu olemaan voimassa enintään varainhoitovuoden. 
3. Lailla ei heikennetä yksilöiden toimeentulon lakisääteistä perusturvaa. 
 

Perustuslakivaliokunta totesi mietinnössään näiden säädettyjen ehtojen 
lisäksi: 



 

a.Menosäästölain tulee olla sellainen,että se on säädettävissä tavallisena 
lakina. 

b.66a§:ää voidaan soveltaa vain markkamääräisiin valtion menoihin tai 
lailla muutoin valtion menoja vähentävällä tavalla muutetaan sitä tosiseikastoa 
johon laki välittömästi kytkee valtion maksuvelvoitteen 

c. Lain pääsisältönä tulee olla menojen säästäminen.Kunnille aiheutet-
tavat lisärasitukset eivät välittömästi vaikuta 66a§:n sovellettavuuteen,mutta 
"valtion menojen säästötarkoituksessa ei pitäisi rasittaa huomattavasti kun-
nallistaloutta ja siten aiheuttaa riskiä kunnallisverotuksen kiristymisestä". 

d.Säästölaissa voi olla yksinomaan säästöä tuottavia ja niihin välit-
tömästi liittyviä säännöksiä.Muut säännökset tulisi liittää erillislakiinjoka on 
jätettävissä lepäämään. 

e. Lakisääteistä perusturvaa ei 66§a:ssä suoraan säädetä.Hallituksen 
esityksessä ollutta lakilistaa on pidettävä esimerkkiluettelona,eikä siis tyh-
jentävänä. 

f.Kansalaisten perustuslaissa turvatut etuudet ovat säästölakien ulot-
tumattomissa,sillä niiden heikennyksistä voidaan säätää vain perustuslain 
säätämisjärjestyksessä. 

g. Perustuslakivaliokunta tutkii itse tapauksittain,mitkä muut kuin 
hallituksen esimerkkiluettelossa oleva säädökset on luettava lepäämään jät-
tämiskiellon ulottumattomissa oleviin etuuksiin (lakisääteinen perusturva) 

h. Myös palvelut voidaan eräin edellytyksin lukea lakisääteisen perus-
turvan piiriin ja siis lepäämään jättämiskiellon ulkopuolelle. 

 

Hallituksen esitysten tulisi läpäistä kaikki nämä testit. 
 

Käytettävissä olevan ajan lyhyyden vuoksi joudun esittämään kantani 
lakiehdotusten käsittelyjärjestyksestä varsin summaarisesti. 

 

1 .Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllisyyslain väliaikaisesta 
muuttamisesta. 

 

Esityksen alussa olevan selonteon mukaan kuntien velvollisuus järjestää 
alle 20-vuotiaalle työ- tai harjoittelupaikka tulisi kolmen kuukauden 
työttömyyskauden sijasta vasta kuuden kuukauden työttömyyden jälkeen. 

Työllisyyslaissa säädettyjen työllistämisvelvoitteiden nojalla järjeste-
tyssä työssä työajan tulisi olla vähintään 75 prosenttia alan säännöllisestä 
työajasta.Säännöstä esitetään muutettavaksi siten,että normaalin valtion-
osuuden määrä alennetaan vastaamaan työttömyysturvalain mukaista perus-
päivärahaa nykyisen suurimman korotetun päivärahan sijasta. 

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysosan mukaan laki voitaisiin HM 
6.2§:stä huolimatta säätää tavallisessa - eikä poikkeuslain - säätämisjär-
jestyksessä.Esitys on ilmoituksen mukaan "laadittu siten,että se voidaan kä-
sitellä VJ 66a§:n 1 momentissa säädettynä lakina". 

Hallituksen esityksen perusteluissa halutaan osoittaa,ettei lain työttömän 
oikeusasemaa heikentävä vaikutus ole ristiriidassa HM 6.2§:n säännöksen 
kanssa. 

11
 Sain lopulliset hallituksen esitykset eilen klo 14.25. 
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Hallituksen esityksessä viitatussa PrvL 6/ 1991 todetaan HM6.2§:n 
ilmaisevan "yleisen tavoitteen täystyöllisyydestä".Kun lakimuutoksen sisäl-
tämä julkisen vallan täystyöllistämisvelvoitteen vähentäminen ei muuttanut 
"työllisyyslain luonnetta",laki ei ollut ristiriitainen hallitusmuodon kans-sa.Ks 
myös tuore prvm 4/1992.HM 6.2§ rinnastettiin velvoittavuudeltaan muihin 
perusoikeussäännöksiin.Jos tästä tulkintalinjasta pidetään kiinni jää 
perustuslakivaliokunnan harkintaan,muutetaanko tällä kertaa "työllisyyslain 
luonnetta"Jos ei muuteta,laki voidaan säätää ainakin tavallisena lakinaJos 
muutetaan,laki on säädettävä VJ 67§:n mukaisessa järjestyksessä. 

Kysymys siitä,"muutetaanko työllisyyslain luonnetta",ei perimmältään 
ole valtiosääntöoikeudellinen kysymys. 

* * * 

Seuraavaksi - jos lain katsotaan olevan säädettävissä tavallisena lakina - 

on selvitettävä,täyttaakö se säästölain säätämisedellytykset. 
Säästölain tulee merkitä joko suoraa tai välillistä valtion menojen 

vähentämistä.Hallituksen esityksen perustelujen mukaan tämä edellytys näyttää 
toteutuvan. 

 

Edelleen vaaditaan,että lakiehdotuksellajoka säädetään lepäämään 
jättämismahdollisuudetta,ei saa olla mitään muita kuin säästötavoitteita.Hal-
lituksen esityksen s.3,1.palstalla olevan tiedon mukaan "työllistämisvel-
voitteiden nojalla työllistettävien nuorten määrän väheneminen lisäisi toisaalta 
valtion työttömusturvamenoja" Jos laki toisaalta säästää valtion menoja mutta 
toisaalta lisää niitä,lakia ei voida käsitellä VJ 66a§:n mukaisessa 
käsittelyjärjestyksessä. 

Saman sivun 2.palstalla olevan tiedon mukaan työllistettävän käytet-
tävissä olevat bruttotulot supistuisivat noin 10 prosentilla.Kun otetaan 
huomioon,että säästölaki saa sisältää vain säästämiseen liittyviä säännöksiä,lain 
tämä vaikutus näyttäisi olevan ristiriidassa säästölain käsit-
telyjärjestysedellytysten kanssa. 

 

Opintotukilain muuttaminen ja rajoitus oikeuteen saada ai-

kuisopintorahaa. 
 

VJ 66a§:n valmistelleen komitean mietinnön ja alkuperäisen hallituksen 
esityksen mukaan opintoraha kuuluu toimeentulon lakisääteisen perusturvan 
piiriin.Sitä ei siis voitaisi heikentää VJ 66a§:n mukaisessa järjestyksessä 
säädetyllä lailla. 

Perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaan hallituksen esittämä laki-
luettelo sisältää lakisääteisen perusturvan esimerkkiluettelon.Tästä mielestäni 
seuraa,että jos hallituksen esitys todella heikentää lakiin perustuvaa oikeutta 
opintorahaan,VJ 66a§ ei ole sovellettavana. 

Hallituksen esityksen osaston "esityksen pääasiallinen sisältö" - mukaan 
tarkoituksena on "nostaa aikuisopintorahan vähimmäismäärää 1200 markasta 
1570 markkaan" .Perustuslakivaliokunnan mietinnössä korostet-tiin,että 
säästölaki saa sisältää vain säännöksiä säästämisestä.Jos perustelu-lausuma ei 
merkitse välitöntä eikä välillistä säästämistä,lakiehdotukseen ei voida soveltaa 
VJ 66a§:ää. 



 

Hallituksen esittämän menettelyn mukaan valtioneuvostolle annettaisiin 
oikeus tarvittaessa rajoittaa aikuisopintorahan määrää.Laki sisältää siis 
säästämistoimivallan delegoinnin vapaaharkintaiseen päätöksente-
kotasoon.Perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaan VJ 66a§:ää voidaan 
soveltaa vain markkamääräisiin tai jolla muutoin valtion menoja vähentävällä 
tavalla muutetaan sitä tosiseikastoajohon laki välittömästi kytkee valtion 
maksuvelvoitteen.". 

Perustuslakivaliokunnan lausuma voidaan tulkita säästöpäätösvallan 
delegointikielloksi.Jos tämä on ollut perustuslakivaliokunnan tarkoituksena, 
säästämispäätösvallan delegointi merkitsee sitä,ettei lakiin voida soveltaa VJ 
66a§:ää.Kysymys on toisin sanoen siitä,miten perustuslakivaliokunnan 
mietinnön sana "välitön kytkeytyminen" on tulkittava. 

Molemmat esitykseen sisältyvät lakiehdotukset näyttävät toisin sanoen 
sisältävän elementtejäjotka eivät suoraan mahdu VJ 66a§:n sanamuodon ja 
perustuslakivaliokunnan tulkintakannanottoja sisältäneen mietinnön 
määritelmien alaisuuteen. 

 

Ilkka Saraviita 



 

Uite.lS:n lausunto 25.9.1992 lapsilisälain muutoksesta 

Herra puheenjohtaja 
 

Kuten hallituksen esityksen säätämisjärjestysosassa todetaan,kysymys 
on siitä, merkitseekö lakiesitys heikennystä toimeentulon lakisääteiseen pe-
rusturvaan,tavallajoka vaatisi VJ 66,7§:n mukaisen käsittelyjärjestyksen. 
Perimmältään tämä ongelma ei ole valtiosääntöoikeudellinen vaan sosiaali-
poliittinen. 

Perustuslakivaliokunta on antanut mietinnön vastikään voimaantulleesta 
lepä^äänjättämissäännöstön ja määräenemmistösäännösten pääosien 
poistamisesta.Mietinnössä perustuslakivaliokunta harkitsi mahdollisuutta 
määrittää lepäämään jättämisen käyttöala suhteuttamalla se toimeentulon 
materiaalisen vähimmäistulotason harkintaan.Toisin sanoen sitä,ettei le-
päämään jättämismahdollisuutta sidottaisi tiettyihin säädettyihin sosiaaliturvan 
muotoihin vaan tosiasialliseen väliimmäistoimeentulon punnintaan.Kos-ka 
järjestely ei kuitenkaan ollut valtiosäännön "toimivuuden kannalta suo-
tava",valiokunta asettui kannattamaan hallituksen esityksen linjaa.Lepää-mään 
jättämissäännöstön merkitsemä suoja on "institutionaalista suojaa".Pe-
rusturvasuojan tulkinnan lähtökohdaksi asetettiin hallituksen esityksen pe-
rusteluissa ollut lakilista joka muodostaa muodostaa lepäämään jättämis-
säännöksen tulkinnan perustan. 

Valiokunta varasi itselleen kuitenkin harkintavaltaa ohi lakilistan.Li-
säksi mietinnön mukaan suojan institutionaalisen luonteen estämättä voitaisiin 
kuitenkin "ilman lepäämään jättämismahdollisuutta tarkista^ jonkin 

verran jonkin suojan piiriin sinänsä luettavan etuuden saamisedellytyksiä ja 

vähäisesti sen suuruuttakin.kunhan etuuden edelleenkin saisivat riittävän 

suurena nejoille se kokonaisuutena arvioiden on välttämätön toimeentulon 
perusturvan kannalta." 

* * * 
 

Ehkä mielenkiintoisin kysymys on siinä,miten perustuslakivaliokunnan 
omaa toimivaltaa on arvioitava.Valtiopäiväjärjestyksen 66,7§ ei tunne 
(sanamuotonsa mukaan) mahdollisuutta vähäisessä määrin puuttua perusturvan 
määrään lepäämään jättämismahdollisuudetta.Sitä ei tuntenut hallituksen 
alkuperäinen esityskään.Periaatteen julisti valiokunta itse.Voidaan siis 
kysyä,onko perustuslakivaliokunnalla ja eduskunnalla sittenkään oikeutta 
hyväksyä käsiteltäväksi lepäämään jättämismahdollisuudetta esillä olevan 
lapsilisälain muutoksen.Onko perustuslakivaliokunta mietinnöllään voinut 
antaa VJ 67,7§:lle kuvatun kaltaisen sisällön?Valiokunnan mietintö edustaa 
tietyssä mielessä ns.lainsäätäjän tahtoa.Vaikka siis säädösteksti ei anna mah-
dollisuutta perusturvaheikennyksiin lepäämään jättämismahdollisuudetta, 
voidaan ehkä lähteä siitä,että valiokunnan mietintö on otettava huomioon 
lainsäätäjän tahdon ilmaisevana mlkinta-argumenttina.Tällöin voidaan kat-
soa.että hallituksen esittämä laki voidaan säätää lepäämään jättämismahdol-
lisuudettajos se täyttää valiokunnan kehittämät tulkinta-argumentit. 

Esillä olevan hallituksen esityksen käsittelyjärjestyksen kannalta on 
kysymys siitä, onko ehdotettu lievähkö lapsilisien tason alentaminen sei- 
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laista.että se mahtuu tuon tarkistus- ia vähäisten suuruusmuutoskriteerien 
piiriin. 

Kysymyksessä on siis puhtaasti sosiaalipoliittinen harkinta.Ongelmaa ei 
voida ratkaista valtiosääntöoikeuden tutkimusmenetelmin.Toisin sanoen 
juridiikka ei pysty mittaamaan sitä,mikä on vähäinen suuruusmuutos ja 
sellainen,etta "etuuden edelleenkin saisivat riittävän suurena nejoille se ko-
konaisuutena arvioiden on välttämätön toimeentulon perusturvan kannal-
ta".Hallituksen esityksen perustelujen mukaan muutos näyttäisi mahtuvan 
tämän kriteerin alaisuuteen. 

* * * 

Sitten lopuksi muutama sana taannehtivuudesta.Usean perustuslakiva-
liokunnan lausunnon mukaan sosiaaliturva ei nauti omaisuudensuojaa.Toi-sin 
sanoen sosiaaliturvaa voidaan alentaa tavallisessa lainsäätämisjärjesryk-
sessä.Klassisessa ennakkotapauksessajoka sattumoisin koski lapsilisiä kas-
sakriisitilanteessa,asetettiin tulkintalinja.Jo maksettaviksi erääntyneet lapsilisät 
ovat omaisuudensuojan turvaamia.Nyt ei ole tällaisesta lapsilisiin 
puuttumisesta kysejoten omaisuudensuoja ei ole esteenä lain säätämiselle 
tavallisessa lamsäätämisjärjestyksessä. 

Huomiota tosin kiinnittää hallituksen esityksen sivun 2 sanonta.Sen 
mukaan lapset "eivät menettäisi saavuttamaansa etua

w
.Nykykäsityksen mukaan 

saavutetut edut ja oikeudet eivät nauti perustuslain suojaajoten ilmaisu on 
säätämisjärjestyksen suhteen irrelevantti.Voi olla,että esityksen laatija on 
tahtonut saavutettujen etujen problematiikan sijasta viitata taannehtivuuden 
problematiikkaan (maksettavaksi langenneiden sosiaaliturvaetujen pe-
rustuslainturva) .Tässä suhteessa lakiehdotus ei siis ole ongelmallinen. 

 


