
 

Perustuslakivaliokunnan kokous n;o 48 keskiviikkona 3.6.1992 

klo 9.00 

1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) HB 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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8) Muut mahdolliset 

asiat 



 

9)  Seuraava kokous on torstaina 4.6.1992 klo 9.00. 

10) Kokouksen päättäminen 
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HE 72/1992 vp 

(opintotukilain muuttaminen) 

 

 

 

 

Molemmat lakiehdotukset ovat selvästi VJ 66a §:ssä tarkoitettuja 

säästölakeja: niiden tarkoituksena on vähentää valtion lakisääteisiä 

menoja ajalla joka on yksi varainhoitovuosi tai osittain sitä lyhyempi 

jakso. 

 

Säätämisjärjestyksen kannalta on ongelmallista, kuuluuko 1. 

lakiehdotus VJ 66a §:n lepäämäänjättämiskiellon piiriin vai onko siinä 

kyse tämän pykälän 3 momentissa tarkoitetusta "toimeentulon 

lakisääteisen perusturvan" heikentämisestä. 

 

Korkotuen poistaminen ei tässä yhteydessä aiheuta kommentteja, ei 

liioin aikuisopintorahan saajien määrän rajoittaminen. Lähinnä huomio 

kohdistuu opintotukilain 10 §:n 5 momentin muutokseen: 

huoltajakorotuksen poistamiseen ammatillisen koulutuksen,  lukion ja 

kansanopistojen aikuisopiskelijoilta. Korotuksen määrä on ollut,  

lapsiluvusta riippuen,  380-1070 mk. Korotuksen poistamista kompensoi 

aikuisopintorahan vähimmäismäärän yleinen nostaminen 370 markalla. 

 

Huoltajakorotuksen poistamisen valtiosääntöoikeudelliseen arviointiin 

ei vaikuta se, että vastaava korotus on vähän aikaisemmin poistettu 

korkeakouluopiskelijoilta; asianomainen laki (11/-92) näet annettiin 

ennen VJ 66a §:n voimaantuloa. 

 

Hallituksen esityksessä 321/90 vp määriteltiin:"Toimeentulon 

perusturvalla tarkoitetaan vain luonnolliselle henkilölle maksettavia 

rahamääräisiä toistuvaissuorituksia ja vain sitä osaa 



 

sosiaaliturvasta jolla pyritään takaamaan yksilön toimeentulolle 

^välttämätön elintaso." 

 

Esimerkkinä perusturvasta mainittiin   muiden joukossa "opintotu-

kilaissa (28/72) tarkoitettu opintoraha". Esimerkkiluettelo ei ole 

tyhjentävä. 

 

Käsitteellisesti aikuisopintoraha on eri kategoria kuin opintoraha. 

Aikuisopintoraha on tarkoitettu sellaisille jotka haluavat siirtyä 

työelämästä opintoihin ja ilmeisesti myös sellaisille tyelämässä 

olleille mutta työttömiksi tulleille jotka haluavat käyttää 

työttömyysajan opintoihin. 

 

Tuollaiselle henkilölle aikuisopintoraha on toimeentulon perusturvan 

lähde ja hyvin rinnastettavissa varsinaiseen opintorahaan. 

 

Kysymys on vain siitä, miten huoltajakorotusta ja sen poistamista on 

tässä yhteydessä arvioitava. Aikuisopintorahan korotus ei kompensoi 

poistamista kaksi- ja useampilapsisen huoltajan osalta. 

 

Hallituksen esityksessä kirjoitetaan: "Perhepoliittisessa tuessa on 

omaksuttu periaate, jonka mukaan kunkin tukijärjestelmän tulee 

keskittyä sille ominaiseen tukitarpeeseen." Tämän takia on perusteltua 

luopua huoltajakorotuksesta. 

 

Toinen asia on kuitenkin kuuluuko huoltajakorotus VJ 66a §:n mukaan 

"lakisääteiseen perusturvaan". Voidaan tietenkin sanoa, että sen, 

jolla monia monia lapsia,  ei pitäisi pyrkiä aikuisopintorahan 

piiriin. 

 
 

 

Kun "toimeentulon lakisääteinen perusturva" säädettiin poikkeukseksi 

säästölakien lepäämäänjättämiskiellosta, oli ennustettavissa 

vaikeuksia konkreettisissa tilanteissa, joissa VJ:n muutosta 

käytettäisiin. Nämä vaikeudet ovat nyt silmien edessä. 

Toisaalta - ilmeisesti kansaneläkelaissa (29 §:ssä) tarkoitettu - 

lapsikorotus - sisältyy HE:ssa 321/1990 vp olevaan esi- 

merkkiluetteloon. ^ 



 

Myönnän, että asiassa on melkoisesti tulkinnan varaa. Mutta kun jokin 

lähtökohta on omaksuttava, minusta se voisi olla tässä se, että 

lapseton henkilö tai yhden lapsen huoltaja on toimeentulon kannalta 

eri asemassa kuin kahden tai useamman lapsen huoltaja.  Tästä 

lähtökohdasta käsin - ja ottaen huomioon lapsikorotuksen maininnan 

esimerkkiluettelossa - saatan lukea aikuisopintorahan 

huoltajakorotuksen "lakisääteisen toimeentulon perusturvan" piiriin. 

Kun aikuisopintorahan korotus ei kokonaan kompensoi huoltajakorotuksen 

poistamista, poisto heikentää perusturvaa. Sen tähden 1. lakiehdotus 

voidaan jättää lepäämään, mutta ei sitä vastoin 2. lakiehdotusta. 


