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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 85/2002 vp

Tiistai 15.10.2002 kello 09.45

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

klo 10.00

3. HE 142/2002 vp laiksi sosiaalisesta luototuksesta, laiksi sosiaalihuoltolain
muuttamisesta sekä laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain
3 §:n muuttamisesta

I käsittely

Kuultavina:
— hallitusneuvos Eija Koivuranta, sosiaali- ja terveysministeriö
— projektipäällikkö Pirjo Sarvimäki, sosiaali- ja terveysministeriö
— lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö
— professori Olli Mäenpää
—         oikeustieteen lisensiaatti Maija Saksiin
— professori Veli-Pekka Viljanen

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.

4. HE 96/2002 vp verkkotunnuslaiksi ja viestintähallinnasta annetun lain 2 §:n

muuttamisesta

Jatkettu I käsittely

Merkitään saapuneeksi professori Teuvo Pohjolaisen kirjallinen lausunto.

5. HE 52/2002 vp laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain sekä eräiden näihin liittyvien

lakien muuttamisesta

Jatkettu I käsittely

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.

Esitellään luonnos.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely
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ESITYSLISTA 85/2002 vp

6. HE 95/2002 vp laiksi tullilain muuttamisesta Jatkettu I käsittely

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi korjattu lausuntoluonnos. Esitellään luonnos.

Yleiskeskustelu Yksityiskohtainen käsittely

7. Muut asiat

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous on keskiviikkona 16.10.2002 klo 10.00.



Olli Mäenpää
15.10.2002

Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys laiksi sosiaalisesta luototuksesta, laiksi sosiaalihuoltolain
muuttamisesta sekä laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 142/2002 vp)

Yhdenvertaisuus

Hallituksen esityksen mukaan kunnalla olisi velvollisuus huolehtia
sosiaalisen luoton myöntämisestä asiakkailleen sosiaalihuoltoon kuuluvana
tehtävänä. Tällainen velvollisuus kunnalla olisi kuitenkin sosiaalihuoltolain
13 §:n 1 momentin mukaan vain sen sisältöisenä ja siinä laajuudessa kuin
kulloinkin säädetään. Sosiaalista luototusta koskevan lakiehdotuksen 2 §:n
1 momentin mukaan sosiaalisen luototuksen sisältöä tai laajuutta ei
kuitenkaan säädetä täsmällisesti laissa, vaan kunta voisi järjestää
sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa.

Sosiaalisen luototuksen saamismahdollisuus voisi näin ollen vaihdella eri
kunnissa. Vastaavasti eri kuntien asukkaat olisivat eri asemassa riippuen
siitä, onko kunta päättänyt järjestää sosiaalista luototusta vai ei. Tällaista eri
kuntien asukkaiden välistä erilaista asemaa ei kuitenkaan voida pitää
ongelmallisena perustuslain 6 §:n näkökulmasta, koska kysymys on
harkinnanvaraisesta oikeudesta, joka ei myöskään kuulu jokaiselle
perustuslain 19 §:ssä turvattujen perusoikeuksien alaan.   Kunnilla oleva
harkintavalta sosiaalista luototusta koskevissa asioissa sopeutuu näin ollen
myös perustuslain 121 §:ssä turvattuun kunnalliseen itsehallintoon.

Valituskielto hallinto-oikeuden päätöksestä

Sosiaalihuoltolain 49 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että
sosiaalisen luoton myöntämistä tai määrää koskevaan hallinto-oikeuden
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Säännös merkitsee, että
sosiaalista luottoa koskevan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla
vain hallinto-oikeudessa. Sen sijaan jatko-valitusoikeus korkeimpaan
hallinto-oikeuteen ei ole mahdollinen, jos valituksen kohteena on luoton
myöntämistä tai määrää koskeva kysymys.
Jatkovalitusta koskeva valitusrajoitus ei siis poista valitusoikeutta.
Oikeusturvan kohteena ei toisaalta ole perustuslain 19 §:ssä (tai muussa
säännöksessä) turvattu perusoikeus. Kunnan harkintavalta luototuksesta
päätettäessä on suhteellisen laaja, sillä kunta "voi" myöntää sosiaalisen
luoton sen saamisedellytykset täyttävälle henkilölle 1. lakiehdotuksen 4 §:n
1 momentin mukaan. Asiakkaan kannalta kysymys ei siten ole erityisen
vahvasta oikeudesta, jonka turvaaminen edellyttäisi välttämättä
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kaksiportaista valitustietä. Jatkovalitusta koskevaa rajoitusta ei näin ollen
voida pitää ongelmallisena perustuslain - erityisesti sen 21 §:n - kannalta.

Oikeus asianmukaiseen käsittelyyn toimivaltaisessa tuomioistuimessa

Säätämisjärjestelyperustelujen mukaan kunnan ja luotonsaajan välisestä
sopimuksesta aiheutuneet riidat "tultaneen ... käsittelemään yleisissä
tuomioistuimissa". Perusteluista voi saada sen käsityksen, että sosiaalista
luottoa koskeva sopimus olisi yksityisoikeudellinen sopimus, jotka koskevat
riidat ratkaistaan ensi asteessa käräjäoikeudessa. Näin ei kuitenkaan ole,
sillä sosiaalinen luototus kuuluisi sosiaalihuoltolain 13 §:n mukaan
sosiaalihuoltoon. Sosiaalihuoltoa koskevassa asiassa julkisoikeudellisesta
oikeussuhteesta aiheutuvan riidan ratkaisee sosiaalihuoltolain 51 §:n
mukaan hallinto-oikeus.

Sosiaalista luottoa koskevalla sopimuksella ei siten perusteta yksityis-
oikeudellista oikeussuhdetta kunnan ja luotonsaajan välille. Sosiaalinen
luotto myönnetään kunnan viranomaisen päätöksellä luottoa koskevan
hakemuksen perusteella.   Sosiaalinen luotto käsitellään hallintoasiana ja
menettelyyn sovelletaan muun muassa hallintomenettelylain säännöksiä.
Luottopäätös perustaa näin ollen julkisoikeudellisen oikeussuhteen. Se, että
kunnallisen viranomaisen päätöksellään myöntämän edun tarkemmasta
toteuttamisesta voidaan lain nimenomaisen säännöksen nojalla tehdä
sopimus, ei tee tuosta edusta tai sitä koskevasta sopimuksesta
yksityisoikeudellista. Näin ollen luottoa tai kyseistä sopimusta koskevat
erimielisyydet ovat sosiaalihuoltolain 51 §:n mukaisesti hallinto-oikeuden
ratkaistavia, mikä hyvin sopii luoton luonteeseen sosiaalipalveluna.

Vaikka säätämisjärjestystä koskevissa perusteluissa esitetty maininta ei
luonnollisesti sivuutakaan lain säännöksiä, se saattaa aiheuttaa
käytännössä epätietoisuutta ja turhaa käräjöintiä. Tarkentava viittaus
hallituksen esitykseen sinänsä sisältyvään sosiaalihuoltolain 51 §:ään
saattaisi näin ollen olla aiheellinen myös perustuslain 21 §:n näkökulmasta.



Maija Saksiin
15.10.2002

Perustuslakivaliokunnalle

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä 142/2002 vp laiksi sosiaalisesta luototuksesta,
laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3
§:n muuttamisesta esitän kohteliaimmin seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaalisesta luototuksesta. Kysymyksessä on sosiaalihuollon uusi keino.
Luotto voitaisiin myöntää pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla on kyky suoriutua sen
takaisinmaksamisesta. Kunta voisi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa. Sosiaalisen luototuksen
järjestämisestä kunnalle aiheutuviin toimintamenoihin sovellettaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja
valtionosuudesta annettua lakia. Kunta kustantaisi kuitenkin pääomasta tai mahdollisista luottotappioista aiheutuvat
menot.

Sosiaalinen luototus olisi kunnalle laissa säädetty vapaaehtoinen tehtävä, jonka kunta voisi järjestää osana
sosiaalihuoltoa. Sosiaalisella luototuksella ei hallituksen esityksen perustelujen mukaan ole tarkoitus rajoittaa
oikeutta saada toimeentulotukea, ehkäisevää toimeentulotukea tai muita sosiaalietuuksia, vaan kysymyksessä olisi
täydentävä tukimuoto.

Luoton myöntämisen yleiset perusteet

Lakiehdotuksen 2 §:n 1 momentin mukaan kunta voi päättää järjestää sosiaalista luototusta. Lakiehdotus koskee
kunnan vapaaehtoista tehtävää. Kunnallista itsehallintoa koskevan perustuslain 121 §:n mukaan kunnille annettavista
tehtävistä säädetään lailla. Kunnan asukkaiden itsehallintoon kuuluu, että kunta voi itse päättää tehtävistään ja
muutoin tehtäviä voidaan antaa vain lailla. Lailla säätäminen on kuitenkin tarpeen, sillä perustuslain 80 § edellyttää,
että lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista.

i
Lakiehdotuksen 2 § 1 momentin mukaan päättäessään järjestää sosiaalista luototusta kunnan tulee määritellä
sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet ottaen huomioon, mitä ehdotetussa laissa säädetään. Lakiehdotuksen 4 §:ssä
on määritelty luoton saamiseen oikeutetut henkilöt. Luoton saajalle on ennen luoton myöntämistä, annettava tiedot
kunnan määrittelemistä luoton myöntämisen perusteista kirjallisena. Ehdotuksen 5 §:ssä määritellään, mitä seikkoja
on otettava huomioon arvioitaessa luoton hakijan takaisinmaksukykyä. Lakiehdotuksen 6 §:ssä luetellaan, mitä tietoja
kirjallisessa luottosopimuksessa on oltava.

Perustuslain 80 §:n nojalla muu viranomainen kuin tasavallan presidentti, valtioneuvosto tai ministeriö voidaan lailla
valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä
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eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla. Tällaisen valtuutuksen tulee olla
soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Perustuslain perustelujen mukaan säännöksessä ilmaistuja periaatteita olisi
noudatettava myös osoitettaessa säädösvaltaa kunnille (HE 1/1998 vp s. 133). Kunnassa määriteltävät sosiaalisen
luoton myöntämisen yleiset perusteet voivat olla normin luonteisia. Nähdäkseni lakiehdotuksen valtuutussäännös
täyttää perustuslain säännöksen vaatimukset valtuutuksen täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta (esim. PeVL
16/2002 vp). Siten, vaikka katsottaisiin, että kyse olisi norminantovallasta, järjestely on valtiosääntöoikeudellisesti
ongelmaton.

Sosiaalisen luototuksen järjestämisestä kunnalle aiheutuviin toimintamenoihin sovellettaisiin sosiaali- ja
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia. Kunta kustantaisi kuitenkin pääomasta tai
mahdollisista luottotappioista aiheutuvat menot. Jo perusoikeusuudistuksen yhteydessä painotettiin sitä, että kuntien
tehtävistä säädettäessä on huolehdittava kuntien tosiasiallisista edellytyksistä suoriutua niistä. Tällä tarkoitettiin
erityisesti taloudellisia toimintaedellytyksiä (PeVM 25/1994 vp s. 3/II). Kun nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä ei
ehdoteta uutta sosiaalihuollon keinoa pakolliseksi, on nähdäkseni pidettävä kuntien itsehallinnon kanssa
sopusoinnussa olevana järjestelyä, jossa valtio osallistuu ainoastaan toimintamenoihin.

Suhde toimeentulotukeen

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan sosiaalisen luototuksen kokeilun aikana 60 % kaikista sosiaalisista luottoa
hakeneista henkilöistä oli saanut toimeentulotukea ennen luottopäätöstä. Hakuhetkellä 22 % hakijoista sai
toimeentulotukea. Hallituksen esityksen mukaan kokeilun perusteella näyttäisi siltä, että sosiaalinen luotto vaikuttaisi
siten, että toimeentulotuen tarve vähenee tai toimeentulotukea ei tarvita lainkaan.

Lakiehdotuksen 10 §:n mukaan ennen luoton myöntämistä tulee selvittää luotonhakijan oikeus saada toimeentulotukea
tai ehkäisevää toimeentulotukea. Perustelujen mukaan luoton saamisen ei tulisi johtaa toimeentulotuen
pienenemiseen. Toimeentulotuen saaminen ei myöskään saisi aina olla luoton myöntämisen este. Sosiaalinen luotto ei
saa myöskään rajoittaa ehkäisevän tuen saamista. Toimeentulotuen ensisijaisuus perustuu perustuslain 19 §:n 1
momenttiin ja 6 §:ään. Tarkoituksena on varmistua siitä, että toimeentulotukea hakevien yhdenvertaisuus toteutuisi
koko maassa.

Nähdäkseni perusteluissa esitetyt periaatteet sosiaalisen luoton ja toimeentuloturvan välisestä suhteesta eivät käy
riittävän yksiselitteisesti ilmi ehdotetun 10 §:n säännöksen sanamuodosta "Ennen sosiaalisen luoton myöntämistä
tulee selvittää hakijan oikeus . . . saada toimeentulotukea ja ehkäisevää toimeentulotukea". Säännöstä tulisi tältä osin
täsmentää. Tämä estäisi sen, että oikeus toimeentulotukeen muuntuisi tosiasiallisesti ensisijaisesti
takaisinmaksettavaksi sosiaaliseksi lainaksi.

Vakiintuneen tulkintakäytännön mukaan perustuslaki ei estä asettamasta hyväksyttäviä ehtoja perustoimeentulon
turvalle. Tällainen ehto voi myös koskea vastasuoritusta (esim. PeVL 17/1996 vp). Perustuslakivaliokunta on myös
pitänyt mahdollisena, että toimeentulotuen määrä kytketään esimerkiksi aktivointisuunnitelman laatimiseen tai
kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen, kun tarkoituksena on estää henkilön jääminen pysyvästi toimeentulotuen
varaan (PeVL 31/1997 ja PeVL 44/2000 vp). Valiokunta on myös todennut, että perusoikeussäännöksen turvaama
oikeus välttämättömään toimeentuloon on tarkoitettu sillä tavoin toissijaiseksi, että se tulee sovellettavaksi vasta, jos
henkilö ei kykene hankkimaan tällaista turvaa omalla toiminnallaan taikka saa sitä muista sosiaaliturvajärjestelmistä
tai muilta henkilöiltä. Rahamääräisinä suorituksina annettava toimeentulotukea voidaan valiokunnan mukaan pitää
perusoikeutta toteuttavana etuutena. Toimeentulotukijärjestelmän on oltava sellainen, että yksilöllä on riittävät
tosiasialliset mahdollisuudet päästä oikeuksiinsa (PeVL 31/1997). Perustuslain 19 §:n 1 momentin jokaisella, joka ei
kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja
huolenpitoon. Tiedossani ei ole, että valiokunta olisi ottanut kantaa siihen, täyttyisikö perusoikeussäännöksen
vaatimus, jos viimesijainen toimeentulo ja huolenpito olisi myöhemmin maksettava takaisin. Nyt käsiteltävänä oleva
hallituksen esitys ei sisällä tällaista ehdotusta. Koska kuitenkin kysymys on perusoikeussuojan hyvin keskeisestä
ulottuvuudesta, tulisi laista käydä yksiselitteisesti ilmi, että sosiaalinen luotto ei ole tarkoitettu korvaamaan yksilön
oikeutta saada toimeentulotukea, vaikka sen tavoitteena onkin, ettei toimeentulotukea myöhemmin tarvittaisi.



Muutoksenhaku

Ehdotuksen 49 § mukaan sosiaalisen luoton myöntämistä tai määrää koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä ei saa
hakea muutosta valittamalla. Ehdotus tarkoittaa sitä, että sosiaalinen luotto rinnastetaan sosiaalipalveluun eikä
toimeentulotukeen valitusmenettelyssä. Sosiaalipalvelua koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä ei saa hakea
muutosta valittamalla. Toimeentulotukea koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä voidaan valittaa, jos korkein
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että muutoksenhakuoikeutta
hallinto-oikeuteen on pidettävä asiakkaan oikeusturvan näkökulmasta riittävänä. Siten se ei hallituksen esityksen
perustelujen mukaan loukkaa perustuslain 21 §:ssä turvattua oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Perusteluina muutoksenhakuoikeuden rajoittamiselle esitetään, että asioita olisi vähän, hakijoilla olisi mahdollisuus
tehdä muistutus ja että sopimusriidat käsiteltäisiin yleisissä tuomioistuimissa. Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin
todennut, että valituskielto on valtiosääntöoikeudellisesti ongelmaton, jos se koskee tarkasti rajattuja asioita eikä se
ole asioiden luonne ja tavoiteltu päämäärä huomioon ottaen suhteettoman laaja. Valitusluvan osalta
perustuslakivaliokunta on todennut, että valituslupajärjestelmän laajentamiseen uusiin asiaryhmiin tulee suhtautua
pidättyvästi. Valiokunta ei ole pitänyt hyväksyttävänä sitä, että kaikkiin hallintolainkäyttöasioihin soveltuvalla
perusteella poikettaisiin pääsääntönä pidettävästä oikeudesta valittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle (PeVM 4/1998
vp, s. 3, PeVL 23/1998 vp, s 5/II ja PeVL 19/2002 vp).

Muutoksenhaun rajoittamiseen tulisi aina suhtautua pidättyvästi. Sille, ettei valituslupamenettelyä ehdoteta
ulotettavaksi sosiaaliseen luottoon on esitetty perusteluja, joilla nähdäkseni yhtä hyvin voisi perustella
valituslupamenettelyn ulottamista sosiaalisen luoton myöntämistä tai määrää koskevaan päätökseen. Se, että
kysymyksessä ei ole kunnan pakollinen tehtävä ja että luoton myöntäminen ja määrä perustuu kunnan harkintaan, ei
automaattisesti poista oikeusturvan tarvetta. On vaikeaa ennakoida, minkälainen tulee olemaan sosiaalisen luoton ja
toimeentulotuen keskinäinen suhde. On mahdollista, että luoton myöntäminen vaikuttaa käytännössä oikeuteen saada
toimeentulotukea sillä tavoin, että olisi suotavaa, että korkein hallinto-oikeus voisi ottaa tutkittavakseen myös luoton
myöntämistä tai myöntämättä jättämistä koskevan päätöksen. Tämän mahdollisuuden avaaminen olisi nähdäkseni
perustuslain 19 §:n 1 momentin ja 21 §:n hengen mukaista, vaikka sinänsä perustuslain ei voida katsoa edellyttävän
moniportaista
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valitusjärjestelmää. Nyt ehdotetussa järjestelyssä ei ole mekanismia valtakunnallisesti yhdenmukaisen
ratkaisukäytännön turvaamiseksi.

Muuta

Lakiehdotuksen 6 §:ssä luetellaan, mitä tietoja kirjallisessa luottosopimuksessa on oltava. Mikäli kunta haluaa
käyttää oikeutta vaatia maksuerää, joka muuten ei ole erääntynyt tulee tästäkin sopia luottosopimuksessa. Tämä käy
ilmi lakiehdotuksen 8 §:stä. Selkeyden vuoksi tämäkin sopimusehto olisi ehkä hyvä mainita myös 6:ssä, jossa on
muut määräykset luottosopimuksen sisällöstä.

Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että sosiaalinen luotto olisi mahdollista myöntää myös opiskelijalle.
Opintolainojen takaisinmaksuongelmia pohtinut takausvastuutyöryhmä ehdotti, että opiskelijalle, joka ei
maksuhäiriön vuoksi saisi opintolainaa, voisi myöntää sosiaalisen luoton. Kun opiskelijoiden asema toimeentulotuen
myöntämisessä on ollut pitkään epäselvä, saattaisi olla perusteltua sisällyttää opiskelijoiden oikeutta koskeva
maininta lain perusteluista itse lakiin heidän oikeudellisen asemansa selkeyttämiseksi.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2002



Veli-Pekka Viljanen

HE 142/2002 vp LAIKSI SOSIAALISESTA LUOTOTUKSESTA, LAIKSI

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ LAIKSI

SOSIAALIHUOLLON ASIAKKAAN ASEMASTA JA OIKEUKSISTA

ANNETUN LAIN 3 §:N MUUTTAMISESTA

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 15.10.2002

1. Yhdenvertaisuus (PL 6 §)

Hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen 2 §:n mukaan kunta voi järjestää sosiaalista

luototusta päättämässään laajuudessa.  Kyse olisi kunnan vapaaehtoisesta tehtävästä. Jos kunta päättää

järjestää sosiaalista luototusta, kunnan tulee määritellä sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet ottaen

huomioon, mitä ehdotetussa laissa säädetään. Lakiehdotuksen 4 §:ssä säädetään sosiaalisen luoton

myöntämisestä, mutta kyse ei olisi subjektiivisesta oikeudesta luoton saantiin.

Sosiaalinen luototus voidaan ymmärtää erityisesti sosiaalipalveluja ja toi-

meentuloetuuksia täydentävänä sosiaaliturvan muotona. Ehdotus merkitsisi sitä, että sosiaalinen

luototus olisi käytössä vain osassa kunnista. Kun otetaan huomioon se, että sosiaaliturvan

kokonaisuudessa sosiaalisella luototuksella on vain edellä esitetyllä tavalla täydentävä rooli, ei tällaista

alueellista eriytymistä voida nähdäkseni sellaisenaan pitää perustuslain 6 §:n

yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisena. Tämän kaltainen täydentävä sosiaaliturvan muoto voidaan

valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta jättää kuntien vapaaehtoiseksi tehtäväksi erityisesti ottaen

huomioon perustuslain 121 §:ssä turvattu kunnallinen itsehallinto, joka itse asiassa väistämättä johtaa

erilaisten etuuksien osalta merkittäviinkin kuntakohtaisiin eroihin.



2. Muutoksenhaku (PL 21 §)

Hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen 49 §:n 1 momentin mukaan hallinto-oikeuden

päätökseen, joka koskee sosiaalipalvelun järjestämistä tai siitä määrätyn maksun suuruutta taikka

sosiaalisen luoton myöntämistä tai määrää, ei saa hakea muutosta valittamalla. Valituskielto sisältyy

muilta kuin sosiaalista luottoa koskevilta osin jo voimassa olevaan sosiaalihuoltolain 49 §:ään. Saman

pykälän 2 momentin mukaan hallinto-oikeuden päätöksestä, joka koskee toimeentulotuesta annetussa

laissa tarkoitetun toimeentulotuen antamista tai määrää taikka kuntien välistä erimielisyyttä

laitoshoidon antamisvelvollisuudesta tai laitoshuollon kustannusten korvaamisesta, saa valittaa, jos

korkein hallinto-oikeus on myöntänyt valitusluvan. Säännös on asiallisesti jo nykyisessä laissa.

Havaitakseni em. jo nykyisin voimassa olevat muutoksenhakuoikeuden rajoitukset eivät kuitenkaan ole

olleet perustuslakivaliokunnan arvioitavana vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen säätämisen jälkeen,

minkä vuoksi kyseisten rajoitusten perustuslainmukaisuus on kokonaisuudessaan otettava tässä

yhteydessä arvioitavaksi.

Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja

velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen

käsiteltäväksi. Perustuslakivaliokunnan mukaan säännöksen tarkoittama tilanne on käsillä, jos

lainsäädännössä on riittävän täsmällinen perusta oikeutena pidettävän suhteen syntymiselle yksilön ja

julkisen vallan välille. Tämän suhteen perustaa ns. subjektiivinen oikeus, mutta myös jossain määrin

tätä harkinnanvaraisempien oikeuksien ja etuuksien voidaan katsoa täyttävän säännöksen mukaisen

oikeuden syntymiseen vaadittavan kriteerin oikeuden tai etuuden myöntämisperusteen riittävästä

täsmällisyydestä (ks. Pe VL 12A997 vp ja 16/2000 vp).

Tältä osin hallituksen esitys täyttää perustuslain 21 §:n 1 momentin asettamat

vaatimukset päätöksen 'saamisesta tuomioistuimen käsiteltäväksi (ks. 1. lakiehdotuksen 11 § verr.

sosiaalihuoltolain 7 luku). 2. lakiehdotuksen 49 § ei rajoita oikeutta saada yksilön oikeuksia ja

velvollisuuksia koskevaa päätöstä tuomioistuimen käsiteltäväksi, vaan ainoastaan

jatkovalitusmahdollisuutta hallinto-oikeuden päätöksestä.

Perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaan oikeus hakea muutosta samoin

kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet turvataan lailla. Perustuslaki ei kuitenkaan takaa

ehdotonta muutoksenhakuoikeutta tuomioistuinten päätöksiin kaikissa asioissa, vaan

muutoksenhakuoikeutta esimerkiksi hallinto-oikeuden päätöksestä voidaan lailla rajoittaa tietyin

edellytyksin ja tietyissä rajoissa (ks. esim. PeVL 19/2002 vp). Jatkovalitusoikeudelle ei ole

hallintolainkäytössä myöskään nimenomaista ihmisoikeussopimuksiin perustuvaa velvoitetta, toisin



kuin rikosasioissa, joiden osalta Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 2 artikla

edellyttää nimenomaan oikeutta hakea muutosta alioikeuden päätökseen ylemmässä oikeusasteessa.

Hallituksen esityksessä ehdotetut muutoksenhakuoikeuden rajoitukset kohdistuvat

täsmällisesti rajattuihin asiaryhmiin, eivätkä siten ole luonteeltaan yleisiä.

2. lakiehdotuksen 49 §:n 1 momentin tarkoittama valituskielto kohdistuu hallinto-oikeuden päätöksiin

asioissa, joissa yleensä ei ole kysymys yksilön subjektiivisesta oikeudesta. Tällaisten sosiaalipalvelujen

antamisessa ja sosiaalisen luoton myöntämisessä kunnille jää aina tiettyä liikkumavaraa. Kun otetaan

huomioon muutoksenhakuoikeuden rajoitusten täsmällisyys ja asiallinen kohdentuminen, eivät ne

käsitykseni mukaan ole liian pitkälle meneviä perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaisten

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusten kannalta. Yksilön oikeusturvan kannalta on tällaisissa

asiaryhmissä nähdäkseni riittävää asian saaminen hallinto-oikeuden tutkittavaksi.

Sosiaalihuoltolain 49 §:n 2 momentissa tarkoitetuista toimeentulotukea ym. koskevista

hallinto-oikeuden päätöksistä on lisäksi mahdollisuus hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-

oikeudelta; tosin valitusluvan myöntämisen edellytyksenä on se, että asian saattaminen korkeimman

hallinto-oikeuden tutkittavaksi on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa ja

oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi tärkeää. Perustuslakivaliokunta on useissa yhteyksissä

huomauttanut, että valituslupajärjestelmä ei sellaisenaan ole ristiriidassa perustuslain 21 §:n kanssa,

mutta samalla korostanut sen olevan hallintolainkäytössä poikkeuksellinen järjestely, jonka laajenta-

miseen uusiin asiaryhmiin tulee suhtautua pidättyvästi (PeVM 4/1998 vp, PeVL 23/1998 vp ja 19/2002

vp). Tältä osin voidaan todeta, ettei ehdotus laajentaisi valituslupajärjestelmän käyttöalaa nykyisestä.

Edellä olevin perustein katson, etteivät ehdotukseen sisältyvät muutoksenhakuoikeuden

rajoitukset ole ristiriidassa perustuslain 21 §:n oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon

vaatimusten kanssa.

Kun hallituksen esitykseen sisältyviin lakiehdotuksiin ei nähdäkseni liity muitakaan

valtiosääntöoikeudellisia ongelmia, ovat ne käsiteltävissä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.




