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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

1. Perustuslakivaliokunnan pyydettyä minulta asiantuntijalausunnon

hallituksen esityksestä n:o 88/1997 vp. laeiksi työttömyysturvalain

muuttamisesta ja työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta esitän

kohteliaimmin seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi työttömyysturvalaissa säädeltyä

henkilön oikeutta kieltäytyä päivärahaoikeuttaan menettämättä

tilanteissa, joissa hänelle tarjotaan   työtä   tai   koulutusta

ulkomailta,   tai   joissa hän kieltäytyy työstä opiskeluunsa vedoten.

Lisäksi täsmennettäisiin työmarkkinoiden käytettävissäoloa koskevaa

säännöstä. Esityksen mukaan henkilöllä olisi mahdollisuus lyhyeen,

satunnaiseen ulkomaanmatkaan päivärahaoikeuttaan menettämättä

edellyttäen, että hän on viivytyksettä tavoitettavissa ja kykenee

ottamaan tarjotun työn vastaan.

Työttömyyden, päätoimisen opiskelun ja talkoo- tai vapaaehtoistyön

välistä rajanvetoa ehdotetaan selkeytettäväksi. Talkoo- ja



vapaaehtoistyöhön    osallistuvan oikeudesta työttömyyspäivärahaan

ehdotetaan otettavaksi lakiin nimenomainen  säännös.     Päätoimista

opiskelua sekä talkoo- ja vapaaehtoistyötä koskevilla

säännösmuutoksilla ei ole tarkoitus muuttaa nykyistä,

työttömyysturvan muutoksenhakuelimissä omaksuttua vakiintunutta

soveltamiskäytäntöä.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi myös työmarkkinatuesta annettua lakia.

Lakiin ehdotetaan tehtäväksi työttömyysturvalain kokonaisuudistuksessa

työttömyysturvan omavastuuajan kulumista ja hakijan

tietojenantovelvol1isuutta koskeviin säännöksiin tehtyjä muutoksia

vastaavat muutokset sekä tässä esityksessä työttömyysturvaan ehdotettuja

muutoksia vastaavat muutokset.

2. Ehdotuksia perustellaan sillä, että näin pyritään alentamaan kynnystä

hakeutua työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin sekä parantamaan

työnhakijan mahdollisuuksia osallistua muuhun vireyttä ylläpitävään

aktiiviseen ja omaehtoiseen toimintaan.

Muutoksia perustellaan nykyisten päätoimista opiskelua sekä erityisesti

ulkomaanmatkailun ja päivärahaoikeuden yhteensovittamista koskevien

säännösten tulkinnanvaraisuudella. Talkoo- ja vapaaehtoistyön

vaikutuksesta työttömyysturvaoikeuteen ei voimassa olevassa laissa

mainita nimenomaisesti mitään. Säännösten tulkinnanvaraisuus tai niiden

puuttuminen on johtanut ratkaisukäytännön epäyhdenmukaisuuteen, joka ei

ole hyväksyttävää kansalaisten yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta.

Toinen perusoikeusongelma on ollut siinä, että HM 7 § turvaa

maassaoleskeluoikeuden Suomen kansalaisille, "mikäli laissa ei ole

toisin säädetty". Tämän - samoin kuin ennen perusoikeusuudistusta

voimassa olleen vastaavan säännöksen - on tulkittu merkitsevän muun

muassa sitä, että kansalaista ei voida velvoittaa lähtemään ulkomaille

työhön työttömyyspäivärahan menettämisen uhalla. Käytännön ongelmia

tuossa suhteessa syntyi erityisesti 1970-ja 1980-luvuilla, kun

suomalaisia työntekijöitä yritettiin saada rakennustyö-



maille silloisen Neuvostoliiton alueelle, (Kostamus, ym.). Tuolloin HM

7 §:stä löydettiin este työntekijöiden pakottamiselle lähtemään noille

työmaille työttömyyspäivärahan menettämisen uhalla.

EU-jäsenyyden myötä tilanne on kuitenkin muuttunut jonkin verran; nyt

lähtökohtana on työvoiman vapaa liikkuvuus EU- ja ETA-maiden alueella.

Henkilö on oikeutettu työttömyysturvaan enintään 3 kuukauden ajalta

ollessaan työnhaussa toisessa ETA- tai EU-maassa. Tästä syystä

ehdotetaan, että tuollaista kieltäytymisoikeutta ei ole enää silloin,

kun henkilö Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen perusteella on

oikeutettu työttömyyspäivärahaan hakiessaan työtä ulkomailta.

Perusoikeusnäkökulmasta perusteltua on, että myös työttömyysturvalakiin

ehdotetaan otettavaksi säännös siitä, että henkilöllä on oikeus

kieltäytyä ulkomailla järjestettävästä koulutuksesta.

3. Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksymällä

saatetaan työttömien ihmisten perusoikeuksien suoja ajan tasalle.

Muutokset olisi pitänyt tehdä heti perusoikeusuudistuksen voimaantulon

jälkeen, sillä on jo pitkään kritisoitu sitä, että työttömien oikeutta

matkustaa ulkomaille on rajoitettu tavalla, joka ei ole sopusoinnussa

HM: n perusoikeussäännösten kanssa (HM 7 §). Matkustusoikeudelle ei

voida asettaa tavallisella lailla sellaisia rajoituksia kuin

työttömyysturvalaissa asetetaan (henkilö ei ole lain mukaan

työmarkkinoiden käytettävissä ulkomaanmatkan aikana). Tämä on hyvin

kategorinen määräys, jonka noudattamista on sitä paitsi lähes mahdotonta

valvoa. Rajoitus ei ole sopusoinnussa suhteellisuusvaatimuksen kanssa,

millä tarkoitetaan (PeVM 25/1994 vp.) sitä, että "rajoitusten tulee olla

välttämättömiä hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi. Jokin

perusoikeuden rajoitus on sallittu ainoastaan, jos tavoite ei ole

saavutettavissa



perusoikeuteen vähemmän puuttuvin keinoin. Rajoitus ei saa mennä

pidemmälle kuin on perusteltua ottaen huomioon rajoituksen taustalla

olevan yhteiskunnallisen intressin painavuus suhteessa rajoitettavaan

oikeushyvään."

Muista perusoikeuksista käsiteltävänä olevaan tapaukseen soveltuu

lähinnä HM 15 a §:n 2 momentti samoin kuin 15 §:n 2 momentti.

HM 15 a §:n 2 momentissa ei ole millään tavoin määritelty työttömän

käsitettä. Perustuslakivaliokunta (PeVM 25/1994 vp.) totesi

perusoikeusuudistuksen yhteydessä nimenomaisesti (s. 45), ettei "säännös

edellytä että esimerkiksi jokin nykyinen etuusmuoto säilyy, vaan

vastaava turva voidaan järjestää muullakin tavalla. Vastaavasti voidaan

säädellä lailla niitä edellytyksiä, joilla henkilö tulee määritellyksi

esimerkiksi työttömäksi tai työkyvyttömäksi."

Ainoastaan siihen valiokunta otti tuolloin nimenomaisesti kantaa, että

HM 15 a §:n 2 momentin tilanteissa ei yksilön perustoimeentulon turva

voi muodostua 1 momentin mukaisesta viimesijaisesta

turvasta("määritelmät työttömyydestä, sairaudesta, työkyvyttömyydestä ja

vanhuudesta sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella

annettavasta

Nyt käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa kyse on siitä, että pikemminkin

laajennetaan työttömän käsitettä kuin supistetaan sitä. Osa ehdotetuista

muutoksista (opiskelun ja työttömyyden rajanveto samoin kuin oikeus

saada etuutta vapaaehtois- ja talkootyön ajalta) on sellaisia, joilla

saatetaan lain tasolle tähän asti paljolti vain muutoksenhakuelinten

soveltamiskäytäntöön perustuva laintulkinta. Tämä uudistus olisi tullut

toteuttaa heti perusoikeusuudistuksen voimaantultua.   Tätä vaativat

paitsi

1 momentin mukaiseen turvan tarpeeseen").

että ne johtavat 15 a §:n



yhdenvertaisuusnäkökohdat, myös se yleinen edellä käsittelemäni asia,

että perusoikeuksista yleensäkin tulee säätää lain tasolla (määritelmien

työttömyydestä tulee perustua lakiin).

Hallituksen esityksessä viitataan erääseen aikaisempaan tapaukseen (PeVL

6/1993)1, jolloin perustuslakivaliokunta totesi, ettei ehdotusta

työttömyysturvalain 5 §:n 2 momenttiin sisältyvän luettelon

(tilanteista, joissa työmarkkinoiden käytettävissäoloa arvioidaan ilman

yksilöityä työ- tai koulutustarkoitusta) muuttamisesta esityksen

mukaisesti esimerkinomaiseksi ollut mahdollista säätää tavallisessa

säätämisjärjestyksessä. Vaikka lausunto onkin perusoikeusuudistusta

edeltävältä ajalta, on se periaatteessa sovellettavissa tähänkin

tilanteeseen.

Nyt tuota luetteloa ehdotetaan supistettavaksi jonkin verran. Aiemmin

henkilö ei ollut työmarkkinoiden käytettävissä ulkomaan matkan aikana,

kun taas nyt ehdotetaan, että "henkilön on katsottava olevan

työmarkkinoiden käytettävissä sellaisen etukäteen työvoimatoimistolle

ilmoittamansa, satunnaisen ja lyhyen ulkomaanmatkan ajalta, jonka aikana

hän on tavoitettavissa ja kykenee kohtuullisessa ja tavanomaisessa

ajassa ottamaan vastaan työtä tai koulutusta." Edellä esittelemäni

lausunnon nojalla lienee selvää, että tämä uudistus ei ainakaan tältä

osin aiheuta valtiosääntöoikeudellisia ongelmia. Tällainen muutos on

välttämätön jo siitä syystä, että henkilö on Suomea sitovien kv.

velvoitteiden nojalla oikeutettu työttömyysturvaan enintään 3 kuukauden

ajalta ollessaan työnhaussa EU- tai ETA-maassa. Ne säännökset menevät

joka tapauksessa ristiriitaisten työttömyysturvalain säännösten edelle.

Edellä viittaamassani lausunnossa vuodelta 1993 kyse oli

lakiehdotuksesta, jolla olisi valtuutettu säätämään asetuk-

1  HE:ssä   lausunnon  numero  on  virheellinen   (34/1992
vp.).



sella, mitä vapaaehtoistyötä tai siihen rinnastettavaa toimintaa työtön

voi harjoittaa työttömyyspäivärahaoikeuttaan menettämättä. Tuolloin

perustuslakivaliokunta oli sitä mieltä, että noin avointa delegointia ei

voitu säätää tavallisessa laissa ilman, että laissa ovat materiaaliset

perusteet vapaaehtoistyön vaikutuksesta päivärahan saantiin. Tämän

perusteella on pääteltävissä, että nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ei

ole tältä osin valtiosääntöoikeudellisia ongelmia. Työttömyysturvalain 4

a §:ään ehdotetaan otettavaksi suhteellisen tarkat säännökset oikeudesta

työttömyyspäivärahaan vapaaehtois- ja talkootyön aikana.

Samalla tavoin parannuksena perusoikeusnäkökulmasta voidaan pitää sitä,

että laissa ehdotetaan täsmennettävän, mitä päätoimisella opiskelijalla

tarkoitetaan. Tämä on perusoikeusnäkökulmasta tärkeää, sillä päätoimiset

opiskelijat on suljettu työttömyyspäivärahan ulkopuolelle. Aikaisempien

säännösten epätarkkuuden vuoksi käytäntö on vaihdellut eri puolilla

maata ja päätösten ennakoiminen on ollut vaikeaa. Tästä syystä on

saattanut muodostua väliinputoajaryhmiä, jotka jäävät vaille

työttömyysturvaa samoin kuin opintotukea ja usein myös toimeentulotuen

saamisessa opiskelijoilla on ollut käytännössä ongelmia. Tästä syystä

perusoikeussuojan kannalta on olennaisen tärkeää, että tällaisista

lainsäädännön epätarkkuuksista päästään eroon. Käytännön on oltava

samanlainen kaikkialla maassa. Sitä vaatii jo HM:n

yhdenvertaisuussäännöskin.

Positiivisena asiana perusoikeusnäkökulmasta voidaan pitää myös sitä,

että hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työmarkkinatuesta

annettua lakia (25 §) sillä tavoin, että työmarkkinatuen 180

ensimmäisen päivän tarve-harkinnaton aika kuluisi ainoastaan

työttömyyspäivien aikana. Siten pitkään työttömänä olleen

osallistuminen työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen lykkäisi

vastaavalla ajalla tarveharkintaa myös työttömyysajalta. Tätä on omiaan

vaatimaan HM 15 §:n 2 momentissa julkiselle vallalle



asetettu työllisyyden edistämisvelvollisuus.

4. Kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että hallituksen esityksessä

ehdotetut muutokset ovat omiaan parantamaan työttömien ihmisten

perusoikeussuojaa. Mielestäni käsiteltävänä olevat lakiehdotukset ovat

sopusoinnussa HM: n perusoikeussäännösten kanssa ja ne voidaan säätää

tavallisina lakeina eli VJ 66 §:n mukaisessa järjestyksessä.

Helsingissä toukokuun 30 päivänä 1997.

Liisa Nieminen



PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon hallituksen esityksestä laeiksi työttömyysturvalain

muuttamisesta ja työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta (88/1997 vp).

1. HM 15a.2 §:n mukainen oikeus perustoimeentulon turvaan

Perustuslakivaliokunta on useassakin lausunnossaan todennut, että työttömyysturva ja työ-

markkinatuki toteuttavat HM 15a.2 §:ssä tarkoitettua jokaisen oikeutta perustoimeentulon turvaan

muun muassa työttömyyden aikana. Käsiteltävänä olevia lakiehdotuksia onkin valtiosääntöisessä

tarkastelussa arvioitava ensisijaisesti juuri tämän hallitusmuodon säännöksen kannalta.

Lakiehdotukset sisältävät muutoksia lähinnä etuuksien saamisedellytyksiin, eivät sen sijaan niiden

tasoon. Kuten hallituksen esityksen säätämisjärjestystä käsittelevässä kohdassa on todettu sosiaali- ja

terveysvaliokunnan perusoikeusuudistuksesta antamaan lausuntoon (5/1994 vp) viitaten, tavallisella

lailla voidaan säännellä esimerkiksi työttömän määrittelyä ja tätä kautta perustoimeentulon turvan

saamisedellytyksiä. Tavallisella lailla toteutettava sääntely ei kuitenkaan saa johtaa ristiriitaan

esimerkiksi sen perusoikeusuudistuksen yhteydessä korostetun näkökohdan kanssa, jonka mukaan

perustoimeentuloa turvaavien sosiaaliturvajärjestelmien on oltava niin kattavia, ettei niiden

ulkopuolelle jää väliinputoajaryhmiä (HE 309/1994 vp, s. 70).

Työttömyysturvan saamisedellytyksiä koskevat muutosehdotukset täsmentävät lähinnä sitä, milloin

henkilön katsotaan olevan työmarkkinoiden käytettävissä, kuten ulkomaanmatkan, opiskelun sekä

talkoo- ja vapaaehtoistyön vaikutusta. Ehdotuksilla ei ole sellaisia vaikutuksia,
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jotka esimerkiksi synnyttäisivät tukijärjestelmien ulkopuolelle jääviä väliinputoajaryhmiä.

Hallituksen esityksestä käy myös ilmi, että ehdotukset vastaavat eräiltä osin jo nykyisin noudatettua

soveltamiskäytäntöä

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa on eräässä suhteessa harhaanjohtava viittaus

perustuslakivaliokunnan työttömyysturvalain 5.2 §:ää koskevaan, ennen perusoikeusuudistusta

esittämään kannanottoon. Perustuslakivaliokunnan kannanotossa, joka sisältyi lausuntoon 6/1993 vp

(ei siis lausuntoon 34/1992 vp), oli kysymys VJ 66.7 §:ssä tuolloin säännellyn

lepäämäänjättämismahdollisuuden sovellettavuudesta. Valiokunta katsoi, että jotta lakiehdotus olisi

voitu käsitellä ilman lepäämäänjättämismahdollisuutta, siitä tuli poistaa yleislauseke "muusta niihin

rinnastettavasta syystä". Valiokunnan mukaan "jos lisäyksellä ... todella tarkoitetaan jotain uutta

lisäystä mahdollisesti antaisi perusteen puuttua työttömyysturvaoikeuteen tavalla, jonka voitaisiin

katsoa heikentävän toimeentulon lakisääteistä perusturvaa". En pidä nyt ehdotettua vastaavaa

yleislauseketta ongelmallisena HM 15a.2 §:n kannalta. Laissa oleva luettelo tilanteista, joissa henkilön

katsotaan olevan työmarkkinoiden ulkopuolella, samoin kuin lakiesityksen perustelut rajaavat

yleislausekkeen käyttöalaa tavalla, jota voi pitää riittävänä ehkäisemään esim. väliinputoajaryhmien

syntymistä.

2. Lakitasoisen sääntelyn vaatimus

Lausunnossaan 6/1993 vp perustuslakivaliokunta otti kantaa myös säännösehdotukseen, jossa

asetuksenantaja olisi valtuutettu säätämään, mitä vapaaehtoistyötä tai siihen rinnastettavaa toimintaa

työtön henkilö voi harjoittaa menettämättä oikeuttaan työttömyyspäivärahaan. Valiokunta piti

delegointia liian avoimena työttömyyspäivärahaoikeuden "valtiosääntöoikeudellisten kytkentöjen"

vuoksi ja katsoi, että laissa olisi säädettävä "materiaaliset perusteet vapaaehtoistyön vaikutuksesta

päivärahan saantiin". Myös perusoikeusuudistuksen yhteydessä korostettiin perusoikeuksia koskevan

sääntelyn lakitasoisuuden vaatimusta.



Nyt käsiteltävässä ehdotuksessa on luovuttu delegointikonstruktiosta ja otettu vapaaehtois- ja

talkootyötä koskevat säännökset lakiin. Pidän näitä säännöksiä lakitasoisuuden vaatimuksen kannalta

riittävän täsmällisinä.

Sen sijaan työttömyysturvalain 5.2 §:ään lisättäväksi ehdotettua säännöstä, joka koskee

ulkomaanmatkan vaikutusta työmarkkinoiden käytettävissä olemiseen ja sen välityksellä

työttömyyspäivärahaoikeuteen, voi nähdäkseni arvostella lakitasoisen sääntelyn vaatimuksen kannalta.

Ehdotettu säännös sisältää useita erittäin tulkinnanvaraisia ilmauksia ("satunnainen", "lyhyt",

"kohtuullisessa ja tavanomaisessa ajassa"). Hallituksen esityksen perusteluissa (s. 5-6) annetaan myös

ymmärtää, että säännöksen soveltaminen ja mahdollisuus ulkomaanmatkoihin vaihtelisi eri

ammattialoilla.

Ammattialoittaista vaihtelua, johon hallituksen esityksessä viitataan, voidaan arvostella myös HM 5

§:n yhdenvertaisuussäännöksen kannalta. Hallituksen mukaan "ehdotuksen keskeisenä tarkoituksena

on mahdollistaa tavanomainen virkistysmahdollisuus myös työttömälle ilman toimeentuloetuuden

menetystä". Eikö tämän kaltainen tavanomainen virkistysmahdollisuus ole yhtä tärkeä kaikilla

ammattialoilla?

Yhdenvertaisuusperiaatteeseen nojautuvaa arvostelua voi laajentaa myös työttömien ja työssäkäyvien

suhteeseen. Voidaan näet kysyä, eikö yhdenvertaisuusperiaate edellyttäisi, että työttömillä on

toimeentulomahdollisuuksien heikentymättä sama mahdollisuus ulkomaanmatkojen muodossa

tapahtuvaan virkistäytymiseen kuin työssä käyvillä. On tosin selvää, että työttömyysturvan luonne

palkkaan nähden toissijaisena toimeentulon muotona saattaa tietyssä laajuudessa oikeuttaa eriarvoisen

kohtelun ja asettaa perusteltuja esteitä mm. pitkille ulkomaanmatkoille. Kun otetaan huomioon

esimerkiksi modernit tietoliikenneyhteydet, en kuitenkaan ole aivan vakuuttunut siitä, että työttömien

ulkomaanmatkoille tulisi asettaa niin merkittäviä rajoituksia kuin hallitus nyt ehdottaa.
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3, Maassaoleskeluoikeus (HM 7 §)

Voimassa oleva työttömyysturvalain 7.6 § antaa työttömälle ehdottoman oikeuden kieltäytyä

päivärahaoikeuttaan menettämättä vastaanottamasta työtä valtakunnan rajojen ulkopuolella.

Hallituksen ehdottaman 7.7 §:n mukaan kieltäytymisoikeutta ei olisi henkilöllä, "jolle maksetaan

työttömyyspäivärahaa Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen perusteella siltä ajalta, jona hän

hakee työtä muista valtioista". Uuden 8.2. §:n mukaan vastaavia sääntöjä sovellettaisiin valtakunnan

rajojen ulkopuolella järjestettävään koulutukseen.

Säännöksiä on arvioitava HM 7 §:n Suomen kansalaisille taatun maassaoleskeluoikeuden kannalta.

Velvollisuus vastaanottaa työtä tai osallistua koulutukseen valtakunnan rajojen ulkopuolella

päivärahaoikeuden menettämisen uhalla on tulkittavissa vähintäänkin tosiasialliseksi velvoittamiseksi

siirtymään toiseen maahan. Ristiriita HM 7 §:n, erityisesti sen 2 momentin kanssa, on nähdäkseni

ilmeinen. Hallituksen ehdottama poikkeus kieltäytymisoikeuteen kuitenkin perustuu ilmeisesti

ajattelutapaan, jonka mukaan työn hakeminen toisesta valtiosta ilmentää jo halukkuutta siirtyä maan

rajojen ulkopuolelle ja poistaa siten ristiriidan HM 7.2 §:n kanssa.

Kuvaamaani ajattelutapaa voitaisiin pitää perusteltuna, jos velvollisuus vastaanottaa työtä tai osallistua

koulutukseen rajoitettaisiin vain siihen valtioon, jossa henkilö on työtä hakemassa. Tällaista rajoitusta

hallituksen ehdottamaan säännökseen ei kuitenkaan sisälly. Katsonkin, että hallituksen ehdottamat

työttömyysturvalain 7.7 §:n ja 8.2 §:n säännökset ovat nykyisessä muodossaan ristiriidassa HM 7 §:n,

erityisesti sen 2 momentin kanssa.

Porthaniassa 30.6.1997

Kaarlo Tuori


