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Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 48 keskiviikkona 3.6.1992 

klo 9.00 

1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) HE 77 laiksi työllisyyslain väliaikaisesta muuttamisesta 
 

- Eduskunnan lausuntopäätös. 

- I käsittely. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 
 

- Vanhempi hallitussihteeri Harri Skog 

Työministeriö 

- Professori Antero Jyränki 

- Professori Ilkka Saraviita 

4) HE 72 laeiksi opintotukilain muuttamisesta ja rajoituksesta 

oikeuteen saada aikuisopintorahaa 

- Eduskunnan lausuntopäätös 

- I käsittely. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Nuorempi hallitussihteeri Antti Vuorinen 

Opetusministeriö 

- Professori Antero Jyränki 

- Professori Ilkka Saraviita 
 

5) HE 75 laiksi aikuisten järjestelmällisen hammashuollon 

toimeenpanon siirtämisestä 

- Eduskunnan lausuntopäätös. 

- I käsittely. 

Päätetään kuultavista asiantuntijoista. 

 

6) HE 57 laiksi puoluelain 10 §:n muuttamisesta 

- I käsittely jatkuu. 

Korjattu mietintöluonnos: yleiskeskustelu - yksityis-

kohtainen käsittely. 

 

7) HE 234/1991 vp laiksi valtiopäiväjärjestyksen 

muuttamisesta 

- I käsittely jatkuu. 

Korj attu mietintöluonnos: yleiskeskustelu. 
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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 käytäntöön. On valitettavaa, että 
käytettävissäni on useasta syystä ollut liian lyhyt aika tämän lausunnon kirjoittamiseen.

1 

VJ 66a§ on tavattoman vaikeaselkoinen säännös. Se antaa mahdollisuudet 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 
jättämissäännöksestä. Yleisten laintulkintasääntöjen mukaisesti tällaisiin 
poikkeussäännöksiin 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 lakeja, joiden kaikki sään-
nökset koskevat valtion menojen vähentämistä, lykkäämistä tai niiden toi-
meenpanoa 

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.Säastölaissa voi olla yksinomaan säästöä tuottavia ja niihin välit-
tömästi liittyviä säännöksiä.Muut säännökset tulisi liittää erillislakiin joka 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,siIIä niiden heikennyksistä voidaan säätää vain perustuslain 
säätämisjärjestyksessä. 

11 Sain lopulliset hallituksen esitykset eilen klo 14.25. 



5 

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 aiennetaan 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. 

Hallituksen esityksessä viitatussa PrvL 6/ 1991 todetaan HM6.2§:n 
ilmaisevan "yleisen tavoitteen täystyöllisyydestä".Kun lakimuutoksen sisäl-
tämä julkisen vallan täystyöllistamisvelvoitteen 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 kiinnijää 
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,täyttääkö se säästölain säätämisedellytykset. 
Säästölain tulee merkitä joko suoraa tai välillistä valtion menojen 

vähentämistä.Hallituksen esityksen perustelujen mukaan tämä edellytys 
näyttää toteutuvan. 
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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 ^gmtoraha kuuluu toimeentulon lakisääteisen perusturvan 
piiriin.Sitä ei siisvolfäisi 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" - mu- 
kaan 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.     A ^S&l i - A&$i£szX4* t $i7$&' 

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 elementtejä, jotka eivät suoraan mahdu VJ 66a§:n sanamuodon ja 
perustuslakivaliokunnan tulkintakannanottoja sisältäneen mietinnön 
määritelmien alaisuuteen. 

 

Ilkka Saraviita 


