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Nimenhuuto

Päätösvaltaisuus

HE 88/1997 vp laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työmarkkinatuesta
annetun lain muuttamisesta I käsittely Kuultavina:
- Vanhempi hallitussihteeri Hannu Hakkola, Sosiaali- ja terveysministeriö
- Professori Antero Jyränki
Seuraava kuuleminen on 30.5.
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5.

6.

7.

8.

9.

E 13/1995 vp HVK 1996: EU:n mahdollisen oikeushenkilöllisyyden vaikutuksista
eduskunnan asemaan I käsittely Kuultavina:
- Eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen
- Lainsäädäntöneuvos Pekka Aalto, Oikeusministeriö
- Linjanjohtaja Ora Meres-Wuori, Ulkoasiainministeriö
- Professori Antero Jyränki
- Professori Ilkka Saraviita
Asiasta ei ole kutsuttu muita kuultavia.

HE 46/1997 vp Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän
pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä Jatkettu I käsittely
Lausuntoluonnos: yleiskeskustelu - yksityiskohtainen käsittely.

HE 81/1997 vp laiksi aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä,
luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta Jatkettu I käsittely
Todetaan asiantuntijoiden kuuleminen päättyneeksi. Hyväksytään
käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.
Yleiskeskustelu - yksityiskohtainen käsittely.

VNS 4/1997 vp Talous- ja rahaliitto - Suomen vaihtoehdot ja kansallinen
päätöksenteko Jatkettu I käsittely Päätetään jatkokäsittelystä.

Muut mahdolliset asiat.
- PeV:n vierailu keskusrikospoliisissa tiistaina 3.6. klo 9.30 -11.30, Jokiniemenkuja 4,
01370 Vantaa (= Tikkurila). Lähtö KRP:n bussilla eduskuntatalon edestä klo 9.00.

Seuraava kokous on perjantaina 30.5.1997 klo 9.00 (huom. aika!).
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ANTERO JYRÄNKI/ 29.05.1997 PeV

P.M.

HE 88/1997 vp

(työttömyysturvalain ym. muuttaminen)

Esityksessä ovat säätämisjärjestyksen kannalta merkityksellisiä erinäiset työmarkkinoiden

käytettävissäoloa sekä ulkomailla tapahtuvaa työskentelyä ja koulutukseen osallistumista

koskevat säännösehdotukset. Kysymys on osittain HM 15a.2 §:n, osittain HM 7 §:n tulkinnasta.

HM 15a, 2 § kuuluu seuraavasti:

"Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden,

työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen aikana."

Pohjaa HM 15a.2 §:n tulkinnalle saadaan ensi sijassa ao. säännöksen esitöistä (HE 309/1993 vp;

PeVM 25/1993 vp), joista ilmenee perustuslainsäätäjän tarkoitus. Niiden mukaan HM 15a.2 §:llä

on taattu tiettyihin sosiaalisiin riskitilanteisiin liittyvä perustoimeentuloturva. Oikeus perustoi-

meentulon turvaan ei ole suoraan perustuslaista johtuva subjektiivinen oikeus, vaan perustuslaki

asettaa velvoitteen turvata perustoimeentulo subjektiivisena oikeutena lain tasolla. HM 15a.2 §

sisältää siis perustuslaillisen toimeksiannon valtion elimille hyväksyä lainsäädäntöä ja ryhtyä

muihinkin toimiin asianomaisen oikeuden toteuttamiseksi. Tämä toimintavelvoite on toteutettava

lailla, mutta se ei kiinnity erityisesti johonkin tai joihinkin sosiaalilainsäädännön instituutioihin.

Kysymys on lailla säädettävän kokonaisturvan tasosta - ei jonkin turvaa suovan erityisen

instituution lainsäädännöllisestä kohtelusta.

Esitöiden mukaan perustoimeentulo HM 15a.2 §:n mielessä on jotain laajempaa ja parempaa

kuin välttämätön toimeentulo HM 15a.l §:n mukaan. Perustoimeentulon tavoitetaso vaihtelee

kuitenkin yhteiskunnan taloudellisten voimavarojen mukaan.

Esitöistä voidaan kyllä lukea se ajatus, että HM 15a.2 § kieltää perustuslaillisen toimeksian-

non perusteella säädetyn sosiaalilainsäädännön kumoamisen ja muuttamisenkin, mikäli

muutosten tuloksena perustoimeentulo olennaisesti heikentyy (heikennyskielto).

Viime kädessä ei kysytä, heikentyvätkö etuudet jonkin tietyn instituution puitteissa, vaan

heikentyykö turva kokonaisuutena ottaen. Tätä arvioitaessa on otettava huomion muukin

lainsäädäntö, kuin se johon ollaan koskemassa.
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Perusoikeussäännöstön tultua voimaan v. 1995 PeV on tähän asti ehtinyt ottaa kantaa HM 15a.2

§:n tulkintaan erinäisissä lausunnoissaan, kuten PeVL:issa n:ot 12, 15 ja 17/1995 vp sekä 16 ja

17/1996 vp. Työttömyysturvan kannalta yksi viimeisiä on PeVL 34/1996 vp, joka koski

indeksikorjausten tekemättä jättämistä työttömyysturvalain markkamääriin. - Huomattakoon

tässä, että vanhan perusoikeusjärjestelmän mukaiset tulkintakannanotot (vrt. "toimeentulon

lakisääteinen perusturva") ovat vain vähäisessä määrin otettavissa uuden järjestelmän mukaisten

säännösten tulkinnassa.

Huononnuskieltoproblematiikkaa käsitellään esimerkiksi lausunnoissa n:ot 15/1995 vp, 16/1996

vp ja 34/1996.

Lausunnossa 15/1995 vp korostetaan, että välttämättömän toimeentulon turvan (HM 15a.l §)

ja sosiaalisia riskitilanteita varten tarpeellisen perustoimentuloturvan (HM 15a.2 §) välillä on

määrällinen ja laadullinen ero. Tämä ero tulee esille ainakin silloin, kun perustoimeentuloturvan

totaalinen poistaminen joltakin ryhmältä on hankkeilla. Väliinputoajaryhmiä ei saa syntyä.

Väliinputoaja on se, joka jää sosiaalisessa riskitilanteessakin vain HM 15a.l §:ssä tarkoitetun

välttämättömän toimeentulon turvan varaan.

PeVL 16/1996 vp menee ehkä edellistä enemmän yksityiskohtiin huononnuskieltoproblema-

tiikan osalta. Käsitellessään omavastuuajan pidentämistä kahdella päivällä valiokunta toteaa, että

pidentäminen "säilyttää omavastuuajan yksilön toimeentulon kannalta verraten lyhyenä ja on

vaikutuksiltaan niin vähäinen, ettei se ole ongelmallinen hallitusmuodon 15a §:n 2 momentin

näkökulmasta [kurs. tässä]."

PeVL 34/1996 vp toistaa edellä jo kosketeltuja näkökohtia ja toteaa, ettei asianomainen

hallituksen lakiehdotus loukkaa HM 15 a. 2 §:n mukaista oikeutta perustoimeentulon turvaan

työttömyyden ajalta. Lausunnossa kuitenkin huomautetaan, että työttömyysturvan päivärahan ja

työmarkkinatuen jälkeenjääneisyys elinkustannuskehityksestä saattaa muodostua tämän perusoi-

keuden kannalta ongelmalliseksi.

Nyt esillä olevan lakiehdotuksen sisällössä on HM:n takaamaan perustoimeentuloturvan

kannalta pääongelma se, kuinka pitkälle lailla voidaan säännellä edellytyksiä, jotka koskevat

työttömäksi määrittelyä, toisin sanoen työmarkkinoiden käytettävissä olemista. Käytännössä

tällainen arviointi on hyvin pitkälle ns. yleisen elämänkokemuksen varassa. Minusta tavallisen

lain säätäjän kädessä on antaa viranomaiselle sen arvioiminen, esittääkö työnhakija työn

vastaanottamiselle tai koulutukseen osallistumiselle sellaisia rajoituksia, että ne tekevät
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vastaanottamisen tai osallistumisen käytännössä mahdottomaksi, ja sulkea tähän kategoriaan

myös sellainen, joka tuollaisten syiden vuoksi on eronnut työstä tai koulutuksesta.

En näe ehdotetuissa uusissa sääntelyissä pyrkimystä kiertää lainsäätäjälle HM 15 a.2 §:stä

johtuvaa velvoitetta enkä muutenkaan sanotun perustuslainkohdan loukkausta.

Ongelmallisempia perusoikeuksien kannalta ovat sen sijaan työttömyysturvalain 7 §:ään

ehdotettu uusi 7 momentti ja 8 §:ään ehdotettu uusi 2 momentti. Voimassa olevan

työttömyysturvalain 7.6 § kuuluu: "Henkilö voi päivärahaoikeuttaan menettämättä kieltäytyä

vastaanottamatta työtä valtakunnan rajojen ulkopuolelta." Nyt samaan pykälään lisättäisiin uusi 7

momentti:

"Mitä 6 momentissa säädetään, ei sovelleta henkilöön, jolle maksetaan työttömyyspäivärahaa

Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen perusteella siltä ajalta, jona hän hakee työtä muusta

valtiosta."

En ole aivan varma tämän momentin tarkoituksesta. Momenttia voitaneen lukea niin, että siinä

mainituissa oloissa ulkomailla jo oleskeleva henkilö olisi velvollinen ottamaan vastaan työtä

ulkomailta ja siis jäämään sinne tietyksi ajanjaksoksi. Uusi 8.2 § taas kuuluisi:

"Mitä 7 §:n 6 ja 7 momentissa säädetään velvollisuudesta ottaa vastaan työtä, sovelletaan 1

momentissa tarkoitettuun koulutukseen, joka järjestetään maan rajojen ulkopuolella."

Tässäkään ei ehkä olisi kyse siirtymisvelvollisuudesta ulkomaille vaan velvollisuudesta pysyä

siellä tietyn koulutusjakson ajan.

Vanhan perusoikeusjärjestelmän aikana PeV:n arvioitavaksi tuli v. 1984 valtiopäivillä ehdotus

työttömyysturvalaiksi (PeVL 4/1984 vp). Tässä yhteydessä PeV kiinnitti huomiota ehdotuksen

säännökseen, jonka mukaan alle 50-vuotias yksinäinen henkilö ei voisi päivärahaoikeuttaan

menettämättä kieltäytyä työssäkäyntialueensa ulkopuolelta tarjotusta sopivana pidettävästä

työstä, jos työpaikkakunnalla olisi kohtuullisin ehdoin saatavissa asuntoja, milloin kyse oli

yksinhuoltajasta, jos työ lisäksi olisi pysyväisluontoista.

Perustuslakivaliokunta katsoi usein perustein tämän säännöksen silloisen HM 7.1 §:n

(vapaus valita asuinpaikkansa) kanssa ristiriitaiseksi.
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Nyt työttömyysturvalakiin ehdotetut 7.7 ja 8.2 § näyttäisivät olevan kattavuudeltaan ja 1

kantavuudeltaan vähäisempiä kuin v. 1984 esillä ollut säännös. Silti niiden kohdalla voidaan -

jollen ole vallan erehtynyt niiden sisällöstä - esittää samoja huomautuksia kuin PeV teki vuonna

1984. Uusi HM 7 § ei tosin takaa suoraan - päinvastoin kuin vanha HM 7 § - yleistä maassa-

oleskeluoikeutta, joka tosin voidaan johtaa karkotuskiellosta. Mutta nimenomaisesti se takaa

Suomen kansalaiselle yleisen oikeuden saapua maahan.

Voimme hyvin lähteä edelleenkin siitä, että pitäisi välttää tilanteita, joissa yhden perus-

oikeuden turvaamisen ehdottomaksi edellytykseksi asetetaan - vaikkakin vain tiettyjen ehtojen

vallitessa - toisesta perusoikeudesta tinkimistä. Joskushan näin joudutaan tekemään, koska

perusoikeudet voivat joutua ristiriitaan toistensa kanssa. Mutta lain soveltajalle tulisi ainakin

antaa mahdollisuus yksittäistapauksessa punnita kahta perusoikeutta vastakkain ja tehdä yksilölle

konkreetissa tapauksessa molempien perusoikeuksien kannalta, niitä keskenään sovitellen,

edullisin ratkaisu.

Vuoden 1984 PeV:n tapaan kiinnitän tässä huomiota muun ohessa siihen, että ulkomailla

tapahtuvasta työskentelystä tai koulutuksesta pitäisi voida - etuuksia menettämättä - kieltäytyä

painavasta henkilökohtaisesta syystä. Vaatii työvoimahallinnon soveltamiskäytännön erityistä

tuntemusta sen arvioiminen, kuinka osuvasti ja suuressa määrin työttömyysturvalain 7 a §:n

kieltäytymisperusteet - muuten kuin puuttuvan kielitaidon osalta - soveltuvat ulkomaantilantei-

siin.

Muuten en näe lakiehdotuksissa sellaista, mikä mahdollisesti estäisi niiden käsittelemiseen

tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä.




