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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

1.  Perustuslakivaliokunnan pyydettyä minulta

asiantuntijalausunnon hallituksen esityksestä 85/1997 vp. laiksi

kotitaloustyön väliaikaisesta verotuesta ja 90/1997 laiksi

kotitaloustyön väliaikaisesta tukijärjestelmästä pyydän kohteliaimmin

esittää seuraava.

Lakiehdotusten tavoitteena on selvittää, mitä vaikutuksia valtion

tuloverosta tehtävällä kotitalousvähennyksellä on kotitaloudessa

tehtävän työn tarjontaan ja kysyntään. Samoin selvitetään vaikutuksia

muihin yhteiskunnallisiin asioihin, kuten esimerkiksi työn hintaan ja

työllisyyteen. Tarkoitus on myös kokeilla alueellisesti tuen

myöntämistä yritykselle, joka tarjoaa palveluja kotitalouksille.

Konkreettisesti kyse on siitä, että verovelvollinen saisi vähentää

tuloverostaan maksamansa pakolliset työnantajan

sosiaalivakuutusmaksut.    Verovelvollinen voisi niin ikään vähentää

ennakkoperintärekisteriin merkitylle yrittäjälle maksamastaan

työkorvauksesta 40 prosenttia.    Vähennyksen määrä olisi suunnilleen

yhtä suuri kuin samaan aikaan kokeiltavassa yrityksille

myönnettävässä tukijärjestelyssä.

Syynä perustuslakivaliokunnan lausunnon pyytämiseen on hallituksen

mielestä ehdotusten mahdollinen ongelmallisuus

yhdenvertaisuusnäkökulmasta (HM 5 §).    Kumpaakin lakia

ehdotetaan sovellettavaksi vain valtioneuvoston



kokeilupaikkakunniksi nimeämillä alueilla. Koska

valtiosääntöoikeudelliset ongelmat ovat pääosin samoja kummassakin

hallituksen esityksessä, arinan lakiesityksistä yhteisen

lausunnon.

2.    HM 15 a §:n 2 momentissa on säännöksiä sosiaalipalveluista, joihin

luetaan mm. lasten päivähoito ja vanhusten hoitopalvelut. Palvelujen

järjestämistapaan ja saatavuuteen vaikuttavat myös muut

perusoikeussäännökset, kuten yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto.

Tähän tilanteeseen sopii paremmin HM 15 a §:n 3 momentti, jonka mukaan

"julkisen vallan on tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta

vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen

kasvu".    Kuten perusoikeusuudistusta koskevassa hallituksen esityksessä

(HE 309/1993 vp., s. 71-72) todettiin, "nykyisistä säännöksen tarkoitusta

toteuttavista tukijärjestelmistä voidaan mainita lasten

päivähoitojärjestelmä, lastensuojelulain mukainen toiminta sekä

lapsiperheiden aineellinen tukeminen esimerkiksi lapsilisien ja

verotuksellisten toimenpiteiden kautta sekä henkinen tukeminen

järjestämällä neuvontapalveluita."

Lasten päivähoitopalveluja (kunnallisia tai yksityisiä) ei ole siten

tarkoitettu HM:n tasolla ainoaksi eikä edes ensisijaiseksi lasten

päivähoitomuodoksi.    Nyt käsillä oleva ehdotus on yksi keino tukea

yhdenlaista päivähoitomuotoa, vaikka kyse on muustakin hoivatyöstä kuin

vain lasten hoidosta, ja muustakin kuin hoiva- tai hoitotyöstä (asunnon

kunnossapito- tai perusparannustyö).

Lisäksi esille nousee HM 15 §:n 2 momentti,  jonka mukaan julkisen vallan

on edistettävä työllisyyttä.    Käsillä olevaa uudistusta perustellaankin

sen työllistämisvaikutuksella (HE 85/1997 vp., S . 3 ja HE 90/1997 vp.,

s. 7).

Ongelmana on se, voidaanko toisten perusoikeuksien turvaamisessa loukata

jotain toista perusoikeutta (HM 5 §:ssä turvattu yhdenvertaisuus).    HM

5 §:llä ei tarkoiteta yksinomaan vain



muodollista yhdenvertaisuutta, vaan perustuslakivaliokunta on useaan

kertaan todennut, että vaikka joku lakiehdotus on koskenut vain osaa

maata, on se voitu säätää tavallisena lakina, jos tarkoituksena on ollut

käytännössä vallitsevan eriarvoisuuden vähentäminen (ks. PeVL 1/1973 vp,

ja PeVL 2/1987 vp.).

Hallitus esittää perusteluna sille, että lakia tultaisiin soveltamaan

vain osassa maata, sen, että työllisyystilanne on erilainen eri puolilla

maata (HE 85/1997 vp., s. 4 ja HE 90/1997 vp., s. 8).    Tällainen

perustelu on nähtävissä hallituksen esityksestä vain välillisesti, eikä

lain ensisijaisena tavoitteena esitetäkään työllisyyden parantamista

(vrt. PeVL 2/1987 vp.,  jossa vedottiin siihen, että alueellisesti

erilainen kohtelu johtui siitä, että työllistämispalvelut haluttiin

suunnata niille alueille, joilla työttömyys oli korkeinta). Muodollisesta

yhdenvertaisuudesta poikkeaminen on tietenkin hyväksyttävämpää, jos kyse

on väliaikaisesta kokeilusta (väliaikaisuuden merkitystä korostettiin

myös PeVL:ssa 2/1987 vp.).    On kuitenkin epäilyksenalaista, miten suora

suhde on hallituksen esityksessä tarkoitettujen keinojen ja

työllistämisen välillä.    Mielestäni tässä tapauksessa niiden välillä ei

ole olemassa samanlaista selvää riippuvuussuhdetta kuin edellä mainitussa

tapauksessa vuonna 1987 oli. Siten mielestäni muodollisesta

yhdenvertaisuudesta ei voida poiketa edes väliaikaisesti, koska ei ole

mitään takeita, että tuolla tavalla pystytään edistämään työllisyyttä

niillä alueilla, joilla on kaikkein eniten työttömiä.

Muodollisesta yhdenvertaisuudesta poikkeamista ei voida perustella

myöskään HM 15 a §:n 2 momentissa julkiselle vallalle säädetyllä perheen

tukemisvelvollisuudella.    Miksi joissakin osissa maata sitä

tarvittaisiin enemmän kuin joissakin toisissa osissa?

3.   Mielestäni tilanne olisi edes jonkin verran parempi, jos

alueellisesta soveltamisesta olisi selvemmät säännökset laissa.

Perusoikeusuudistuksen yhteydessä korostettiin, että perusoikeuksien

käyttämisestä säädetään lailla (PeVM 25/1994



vp., s. 5).    Tähän liittyy kielto delegoida perusoikeuksien

rajoittamista koskevaa toimivaltaa alemmalle säädöstasolle. Käsiteltävänä

olevassa lakiehdotuksessa ehdotetaan annettavaksi laajat valtuudet

valtioneuvostolle päättää kokeilukunnista (HE 85/1997 vp-, s. 4:

"kokeilualueista päättäisi myöhemmin valtioneuvosto.    Päätöstä

tehdessään valtioneuvosto voi ottaa valintaperusteeksi muun muassa

työllisyystilanteen valtakunnan eri osissa, kotona tehtävän työn kysynnän

ja tarjonnan mahdollisuudet eri puolella maata sekä kokeilualueiden

vertailukelpoisuuden tukimalliin valittujen alueiden kanssa.

Valtioneuvosto voisi kiinnittää huomiota myös siihen, että

kokeilualueiksi tulisi rakenteeltaan erilaisia alueita eri puolilla

maata.").1 Itse lakiin ei kuitenkaan ehdoteta minkäänlaisia kriteerejä,

joita valtioneuvoston tulisi noudattaa päätöstä tehdessään.

Erityisen ongelmallisena tuollaista delegointia on syytä pitää siinä

tapauksessa, että verolainsäädäntö vaihtelisi maan eri osissa ja että

valtioneuvosto saisi noin vapaasti päättää, missä osissa maata tietyt

veronormit ovat voimassa.    Mielestäni tämä ei ole edes sopusoinnussa HM

61 §:n kanssa; sen mukaan "valtion verosta säädetään lailla".    Lailla

säätämisen vaatimus ei mielestäni enää täyty, jos noin pitkälle meneviä

valtuuksia annetaan valtioneuvostolle.

4.    Yhteenvetona totean, että mielestäni lakiehdotukset ovat

ongelmallisia HM:n yhdenvertaisuussäännöksen näkökulmasta. Asuinpaikka

vaikuttaa siihen, miten he voivat käyttää hyväkseen uusia tukimuotoja,

joiden avulla pyritään helpottamaan kotitalouksien selviämistä lasten

hoidosta ja muusta hoivatyöstä ja muistakin kodinhoitotöistä.    Hallitus

ei ole esittänyt hyväksyttäviä perusteita sille, että muodollisen

yhdenvertaisuuden vaatimuksesta voitaisiin poiketa hallituksen

ehdottamalla tavalla.    Näin on asianlaita siitä huolimatta, että kyse

on väliaikaisesta kokeilusta.

Asian tekee vielä ongelmallisemmaksi se, että päätösvaltaa

1 Samoin ks. HE 90/1997 vp., s. 8.



ehdotetaan delegoitavaksi valtioneuvostolle tuossa laajuudessa. Siten

lakiehdotuksia ei mielestäni voida säätää VJ 66 §:n mukaisessa

järjestyksessä.    Jotta se olisi mahdollista, tulisi laissa määritellä

ne kriteerit, joita kokeilualueita valittaessa noudatetaan.

Helsingissä kesäkuun 5 päivänä 1997.

Liisa Nieminen



Perustuslakivaliokunnalle

Lausuntona hallituksen esityksestä laiksi kotitaloustyön väliaikaisesta
verotuksesta (HE 85/1997 vp) ja hallituksen esityksestä laiksi kotitaloustyön
väliaikaisesta tukijärjestelmästä (HE 90/1997 vp) esitän kunnioittavasti
seuraavaa.

1. Esitysten yhteiset valtiosääntöoikeudelliset kiinnekohdat: HM 5 ja 7 §

Molempien esitysten mukaan säädettäisiin kokeilulaki, jonka nojalla tietyissä
kunnissa asuvat ihmiset saisivat eräitä taloudellisia etuja. Esityksen HE 85/1997
vp toteutusalueeksi valittavien kuntien asukkaat saisivat enimmillään 5.000
markan vähennyksen valtion tuloverosta kotitalousvähennykseen oikeuttavasta
työstä maksamiensa sosiaaliturvamaksujen perusteella. Enimmillään henkilö
voisi siis saada lain johdosta 5.000 markan suuruisen vuotuisen nettohyödyn
verrattuna samassa asemassa olevaan toisen kunnan asukkaaseen. Myös esitys
HE 90/1997 vp johtaa enimmillään kutakuinkin samansuuruiseen (4.950 mk)
nettohyötyyn valtion varoista maksettavana tukena kotitaloustyötä tekevälle
yritykselle maksettaviin palkkioihin, kun oletetaan tuen johtavan vastaavaan
alennuksen kotitalouden nettotulostaan yritykselle maksamiin palkkioihin.
Lakiehdotusten yhteisvaikutuk-
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sena olisi, että eräiden kuntien asukkaat saisivat kokeiluluonteisesti
mahdollisuuden 5.000 markan vuotuisen taloudelliseen nettohyötyyn, kun taas
molempien kokeilujen ulkopuolelle jäävien kuntien asukkailla ei olisi vastaavaa
mahdollisuutta. Kokeilujen ulkopuolisessa kunnassa asuva kotitalouspalveluja
käyttävä sellainen perhe, joka tunnollisesti maksaa kaikki työnantajamaksut, jäisi
asuinpaikan perusteella vaille 5.000 markan taloudellista hyötyä.

Perusoikeuksien näkökulmasta kyseessä on hallitusmuodon 5 §:n kannalta
arvioitava erottelu, joka perustuu asuinpaikkaan eli hallitusmuodon 7 §:ssä
turvatun toisen perusoikeuden käyttöön. Asuinpaikkaa ei nimenomaisesti mainita
kiellettynä erotteluperusteena hallitusmuodon 5 §:n 2 momentissa, mutta
asuinpaikan valintaoikeuden asema perusoikeutena oikeuttaa silti johtopäätöksen,
jonka mukaan erottelu asuinpaikan perusteella on samalla tavoin kiellettyä kuin
erottelu hallitusmuodon syrjintäkieltosäännöksessä nimenomaisesti mainittujen
erotteluperusteiden nojalla. Siten asiassa syntyy syrjintäolettama, jonka
kumoamiseksi on osoitettava samassa perustuslainsäännöksessä edellytetty
hyväksyttävä peruste erottelulle.

Ennen kuin esitän arvioni tällaisen hyväksyttävän perusteen olemassaolosta ja
sen vaikutuksesta lakiehdotusten säätämisjärjestykseen, tarkastelen lyhyesti
asiaan liittyviä kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.

3. Ihmisoikeussopimusten syrjintäkiellot

Syrjinnän kielto sisältyy säännönmukaisena ainesosana kaikkiin keskeisiin
ihmisoikeussopimuksiin. Oikeudellisesti kattavin syrjintäkielto sisältyy YK:n
yleissopimukseen kansalaisoikeuksista ja poliittisista oikeuksista. Tämän ns. KP-
sopimuksen 26 artikla sisältää yleisen syrjintäkiellon, joka kohdistuu kaikkiin
julkisen vallan toimintoihin eikä vain tuossa sopimuksessa muutoin luvattujen
oikeuksien nauttimiseen. Myös perustuslakivaliokunta on asianmukaisesti
kiinnittänyt käytännössään huomiota juuri tähän syrjintäkieltoon ja sen
merkitykseen hallitusmuodon (vanhan) 5 §:n tulkinnassa (PeVL 21/1994 vp).

Kun nyt käsittelyssä olevissa lakiehdotuksissa ehdotettu erottelu perustuisi asuin-
paikkaan ja siten Euroopan ihmisoikeussopimuksen neljännen lisäpöytäkirjan 2
artiklassa turvattuun liikkumisvapauteen, sovellettavaksi tulee myös Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjintäkielto yhdessä äsken mainitun
sopimusmääräyksen kanssa. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklalla ei
tunnetusti ole "itsenäistä olemassaoloa" siinä mielessä, että se voisi tulla
sovellettavaksi täysin riippumatta muista kyseisen sopimuksen määräyksistä.
Syrjintäkielto on kuitenkin siinä mielessä "autonominen", että sen loukkauksen
toteaminen ei edellytä, että myös toista ihmisoikeutta — tässä tapauksessa
liikkumisvapautta — olisi loukattu. Syrjintäkiellon loukkauksen toteamiseksi
riittää, että syrjintä esiintyy 14 artiklan sanamuodon mukaisesti "tässä
yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien ja vapauksien" nauttimisessa.



Sekä KP-sopimuksen 26 artikla että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artikla
ovat merkityksellisiä lakiehdotusten hyväksyttävyyden arvioinnissa. Molempien
sopimusten kansainvälisestä soveltamiskäytännöstä on esitettävissä tapaus, joka
liittyy asuinpaikkaan perustuvien erottelujen hyväksyttävyyteen.

Niin sanotussa Belgian Linguistic Case -tapauksessa (23.7.1968 A 6) Euroopan
ihmisoikeustuomioistuin totesi 14 artiklan loukkauksen yhdessä oikeutta opetuk-
seen koskevan ensimmäisen lisäpöytäkirjan 2 artiklan kanssa. Koulujen
opetuskielen säätäminen erilaiseksi Belgian ranskan- ja flaaminkielisissä osissa
oli sinänsä hyväksyttävää. Kielletyksi syrjinnäksi muodostui sen sijaan se,
etteivät tietyt ranskankieliset koulut Brysselin ympäristössä hyväksyneet
flaaminkielisiltä alueilta tulevia ranskankielisiä oppilaita, kun taas vastaavaa
kieleen ja asuinpaikkaan perustuvaa rajoitusta ei sovellettu flaaminkielisissä
kouluissa. Erottelulta puuttui hyväksyttävä tarkoitusperä, ja siksi se oli syrjivä.

KP-sopimuksen nojalla ratkaistussa tapauksessa Gueye ym. v. Ranska (196/
1985) ihmisoikeuskomitea totesi syrjinnäksi sen, että Ranskan asevoimissa
palvelleet Senegalin kansalaiset saivat alempaa eläkettä kuin Ranskan
kansalaiset. Ratkaisun perusteluista ilmenee välillisesti, että ihmisoikeuskomitea
ei suhtaudu asuinpaikan käyttöön erottelun perusteena yhtä torjuvasti kuin
esimerkiksi sukupuoleen tai kansalaisuuteen erilaisen kohtelun kriteerinä.
Komitea nimittäin nimenomaisesti totesi, että ero eläkkeiden tasossa koski myös
Senegalissa asuvia Ranskan tai Senegalin kansalaisia, "joiden taloudelliset ja
yhteiskunnalliset olosuhteet ovat samat". Lausumasta on luettavissa, että
asuinpaikkaan perustuva erottelu saattaa olla hyväksyttävää esimerkiksi erilaisen
kustannustason huomioonottamiseksi.

Hallituksen lakiehdotuksista seuraava erilainen kohtelu asuinpaikan mukaan ei
perustuisi erilaiseen kustannustasoon eikä yleisemminkään "taloudellisiin ja
yhteiskunnallisiin olosuhteisiin". Erottelua perustellaan vain kokeiluna ilman että
kokeilukuntien valinnalle säädettäisiin perusteita. Vaikka ihmisoikeussopimusten
sisältämät syrjintäkiellot kohdistuvat keskeisesti erottelun motiiveihin
(tarkoitusperiin), myös satunnainenkin erottelu "kokeilun" nimissä voi olla
luonnehdittavissa syrjinnäksi, koska se voi johtaa mielivaltaan.

3. Aiempi kokeilu- tai muutoin alueellisesti erotteleva lainsäädäntö

Suomessa on aiemminkin säädetty kokeiluluontoisia tai muusta syystä
alueellisesti erottelevia lakeja. Valitettavan harvat näistä laeista on arvioitu
perustuslakivaliokunnassa, eikä käsittääkseni ainuttakaan hallitusmuodon
nykyisen 5 §:n säätämisen jälkeen. Asunto-oikeuksien perustamista koskevassa
asiassa perustuslakivaliokunta omaksui aikanaan varsin tiukan tulkinnan ja katsoi
asunto-oikeuksien perustamisen vain eräisiin kuntiin hallitusmuodon (vanhan) 5
§:n vastaiseksi (PeVL 5/1972 vp), huolimatta siitä ettei kysymys ollut pelkästä
kokeilusta vaan asunto-oikeuksien perustamisesta sellaisiin kuntiin, joissa
huoneenvuokrasuhteita esiintyi
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poikkeuksellisen paljon.

Vuoden 1987 työllisyyslain voimaantulo porrastettiin ennen lain voimaantuloa
säädetyllä lainmuutoksella. Perustuslakivaliokunta katsoi, ettei lakiehdotus
alueellisia työttömyyseroja tasoittavan tavoitteensa vuoksi ollut ristiriidassa
hallitusmuodon 5 §:n kanssa (PeVL 2/1987 vp)1. Myös peruskoulu toteutettiin
porrastetusti eri ajankohtana maan eri osissa. Vuokrasäännöstely purettiin ensin
niillä alueilla, joilla kysyntä ja tarjonta olivat sopusoinnussa, eikä
perustuslakivaliokunta nähnyt asiassa yhdenvertaisuusongelmaa (PeVL 12/1990
vp). Näitä lainsäädäntöhankkeita tule rinnastaa kokeilulakeihin, koska porrastettu
voimaantulo perustui yhteiskunnallisiin epäkohtiin (korkea työttömyys,
koulutusmahdollisuuksien puute) ja tarkoitti uudistusten aloittamista sieltä, missä
ongelmat olivat suurimmat. Vastaavasti vuokrasäännöstelyn purkaminen
aloitettiin sieltä, missä oli jo saavutettu vuokramarkkinoiden tasapaino. Kaikissa
kolmessa tapauksessa alueellisen erottelun taustalla oh kokeilunhalun sijasta
alueellisesti ilmenevä yhteiskunnallinen tarve.

Perustuslakivaliokunta on käsittääkseni vain kaksi kertaa arvioinut kokeiluna
perusteltuja alueellisia erotteluja. Terveyskeskusmaksukokeilusta antamassaan
lausunnossa valiokunta varsin niukoin perusteluin piti hyväksyttävänä maksun
kokeiluluonteista perimistä eräissä kunnissa, tosin korostaen samassa
lausunnossa sitä ettei vähävaraisten kansalaisten palvelujen saanti saanut
vaarantua lakia sovellettaessa (PeVL 3/1991 vp). Valiokunta viittasi tähän
lausuntoon toimeentulo-tukitehtävien kokeiluluontoista siirtämistä koskevassa
asiassa (PeVL 23/1994 vp). Molemmat lausunnot olivat varsin niukasti
perusteltuja eikä niissä pohdittu sitä, missä määrin kokeilu voi olla hyväksyttävä
perustelu asuinpaikan nojalla tehtäville erotteluille. Molempien ehdotettujen
kokeilujen vaikutukset kansalaisten talouteen olivat varsin vähäiset — selvästi
vähäisemmät kuin nyt ehdotettujen kokeilujen. Viimeksi mainittu lausunto oli
silti jossain määrin yllättävä, kun valiokunta oh juuri aienimin esittänyt
hallitusmuodon 5 §:n sisällöstä varsin tiukan tulkinnan (PeVL 21/1994 vp) ja nyt
lausunnossa PeVL 23/1994 vp vain lyhyesti viitattiin aikaisempaan lainsäätäjän
väljää harkintavaltaa korostaneeseen tulkintalinjaan.

Kuluvalla vuosikymmenellä on säädetty eräistä yksilöiden kannalta äsken
käsiteltyjä merkittävämmistä kokeilulaeista perustuslakivaliokuntaa kuulematta.
Laki yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta ja eräät siihen myöhemmin tehdyt
muutokset säädettiin valtiopäiväjärjestyksen 67 §:n järjestyksessä
perustuslakivaliokunnan lausuntoa hankkimatta (HE 62/1990 vp, HE 1/1992 vp,
HE 157/1993 vp, HE 269/1993 vp) kunnes yhdyskuntapalvelu - taas

1 Lausunnossa viitattiin asutusluottoja koskeneeseen lausuntoon PeVL 1/1973 vp, jossa
korostettiin taloudellisten tukitoimenpiteiden alueellisen kohdentamisen tarkoittavan kyseisen
alueen maatalousväestön saattamista yhdenvertaiseen asemaan maan muissa osissa asuvien
kanssa.



perustuslakivaliokuntaa kuulematta - tavallisella lailla laajennettiin koko maahan
(HE 301/1993 vp). Valitun menettelytavan ongelmana oli muun muassa se, ettei
rikoksentekopaikkaan perustuvan tuntuvan erottelun suhde kansanvälisiin
ihmisoikeussopimuksiin tullut arvioitavaksi, kun havaittu ilmeinen
perusoikeusongelma ratkaistiin säätämällä poikkeuslaki.

Valitun ratkaisun ongelmallisuus tuli esiin eräässä tuomioistuinratkaisussa. Tör-
keästä rattijuopumuksesta tuomittu henkilö vaati hovioikeudelle tekemässään
valituksessa rangaistuksen muuttamista yhdyskuntapalveluksi sillä perusteella,
että rangaistuslaji oli määräytynyt varsin sattumanvaraisesti
kiinnijäämispaikkakunnan mukaan. Vaasan hovioikeus (26.5.1993 nro 1031)
totesi, että yhdyskuntapalvelua koskeva lainsäädäntö johti siihen että maan osissa
tuomittiin samasta teosta ankaruudeltaan niin erilaiset rangaistukset, että muun
muassa ihmisoikeussopimuksissa turvatun yhdenvertaisuusperiaatteen "voidaan
sanoa tulevan rikotuksi". Kun kokeilulla kuitenkin oh hyväksyttävä tavoite, kun
kokeilualueella sovellettiin muuta maata lievempää rangaistusta ja kun
kokeiluaikaa ei ollut säädetty tarpeettoman pitkäksi, hovioikeus katsoi, ettei
yhdenvertaisuus tule "sillä tavoin rikotuksi", että muidenkin kuin kokeilun
piirissä lain mukaan olevien tuomioistuinten olisi ryhdyttävä tuomitsemaan
vankeuden sijasta yhdyskuntapalvelua.

Rikosoikeuden alalla on hiljattain jatkettu samaa ~ mielestäni epäonnistunutta ~
mallia ja säädetty perustuslainsäätämisjärjestyksessä ja perustuslakivaliokuntaa
kuulematta laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta (HE 109/1996 vp, SäädK
1058/1996). Lain nojalla seitsemässä käräjäoikeudessa saatetaan tuomita
alaikäiselle henkilölle ehdollisen vankeuden sijasta nuorisopalvelun ja valvonnan
käsittävä rangaistus, joka on ehdollista vankeutta ankarampi rangaistus (ks. lain
12 §) tai ainakin koetaan sellaisena.

Viimeksi mainittu lainsäädäntöhanke on erityisen epäonnistunut sen vuoksi, että
siinä tietoisesti säädettiin poikkeus uusista perusoikeussäännöksistä tilanteessa,
jossa perustuslakivaliokunta on perusoikeusuudistuksen tultua voimaan selkeästi
omaksunut aineellista perusoikeussuojaa korostavan linjan ja tämän linjan
mukaisesti pyrkinyt lähes poikkeuksetta korjaamaan perusoikeussäännösten
kanssa havaitut ristiriidat lakiehdotusta muuttamalla.2 Valiokunnan omaksuma
poikkeuslakien käyttöä välttävä toimintalinja vastaa perusoikeusuudistuksen
esitöistä ilmenevää pyrkimystä luopua perusoikeuksiin kohdistuvista
poikkeuslaeista, vaikka varsinaista perusoikeuksiin kohdistuvien poikkeuslakien
kieltoa ei säädetty perusoikeusuudistuksen yhteydessä. Samalla se toteuttaa myös

2Ks. Martin Scheinin, "Poikkeuslait ja perusoikeusuudistus", Lakimies 1996 s. 819-820, missä
ainoana perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella perusoikeusuudistuksen ensimmäisenä
voimassaolovuotena säädettynä poikkeuslakina mainitaan eläkesäätiölaki (PeVL 22/199Svp).
Muut valiokunnan perustuslain kanssa ristiriitaisiksi havaitsemat lakiehdotukset oli joko
korjattu valiokunnan toivomusten mukaan ristiriidan poistamiseksi tai sitten asia oli edelleen
eduskunnan käsiteltävänä (HE 81/1996 vp, jonka käsittely on edelleen kesken ja
säätämisjärjestys siis ratkaisematta).
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hallitusmuodon 16 a §:ssä ja valtiopäiväjärjestyksen 46 §:ssä ilmaistua
pyrkimystä harmonisoida kansallisten perusoikeussäännösten ja kansainvälisten
ihmisoikeussopimusten tulkinta ja soveltaminen.

4, Arvio ehdotetun erottelun hyväksyttävyydestä

"Kokeilun" nimissä suoritettavat lainsäädännölliset erottelut ovat aina jossain
määrin arveluttavia. Yhteiskunta ei ole laboratorio, ja ihmiset eivät ole koe-
eläimiä. Jos joskus todella tarvitaan kokeilulainsäädäntöä, sen laadinnassa tulisi
käyttää suurta harkintaa ja toteuttaa kokeilu siten että neutraalien "laboratorio-
olosuhteiden" sijasta tavoitellaan jonkin yhteiskunnallisen epäkohdan
korjaamista jo kokeiluvaiheessa. Nyt käsittelyssä olevat lakiehdotukset ovat
kritiikille alttiita. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että "kokeilun" taustalla ei ole
niinkään yhteiskunnallinen tarve kuin hallituksen sisäinen poliittinen
kompromissi tukimuodon valinnassa. Epäluuloja ehdotettua kokeilua kohtaan on
omiaan vain lisäämään se, ettei kokeilualueita tai niiden valinnan perusteita
säädettäisi laissa vaan asia jäisi valtioneuvoston myöhemmin ratkaistavaksi ja
siten alttiiksi itse kokeilutarkoituksen kannalta vieraille motiiveille.

Esitysten säätämisjärjestysperusteluissa esitetyt viittaukset siihen, ettei
kenenkään asema heikkenisi tai ettei kenenkään verotus kiristyisi, eivät ole
vakuuttavia. Tietenkin kokeilu vaikuttaa kotitalouksien ratkaisuihin myös
kokeilualueen ulkopuolella. Seurauksena saattaa esimerkiksi olla
kotitaloustyöhön käytettävissä olevien henkilöiden työttömyyden lisääntyminen
kokeilukuntien ulkopuolella. Tai tuomioistuimet voivat joutua käsittelemään
veropetossyytteitä, joissa syytetty vetoaa pimeän palkan maksamisen motiivina
siihen, ettei hänen asuinkuntaansa ollut otettu mukaan kokeiluihin.

Päädyn siihen, että ehdotetussa muodossa kokeilulainsäädäntö merkitsee satun-
naiseen tai mielivaltaiseen perusteeseen nojautuvaa erottelua ihmisten
asuinpaikan mukaan. Kun ehdotetulle erottelulle ei ole esitetty hyväksyttävää
tarkoitusperää ja kun 5.000 markan vuotuinen lisä kotitalouden nettotuloihin
merkitsee asteeltaan varsin tuntuvaa erottelua, katson että lakiehdotukset ovat
ristiriidassa KP-sopimuksen 26 artiklan, hallitusmuodon 5 §:n ja Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan kanssa, viimeksi mainittu tulkittuna yhdessä
neljännen lisäpöytäkirjan 2 artiklan kanssa.

Arvioni muuttuu, jos kokeilun perusteluksi voidaan esittää niin painava
yhteiskunnallinen tarve, että se tekee ehdotetun erottelun hyväksyttäväksi.
Samoin arvioni muuttuu, jos erottelun astetta lievennetään.

Erottelun aste olisi kevennettävissä esimerkiksi siten, että jokainen Suomen
kunta on silloin jomman kumman kokeilun piirissä joko vuonna 1998 tai vuonna
1999. (Kokeilun aloittamisessa vuoden 1997 viimeisten kuukausien aikana on
vaikea nähdä mitään mieltä, mutta sivuutettakoon se tässä maininnalla.)



Jos taas kokeilulle halutaan esittää painava yhteiskunnallinen tarve, kokeilu olisi
ehdotettava toteutettavaksi niissä kunnissa, joissa esiintyy tavallista
voimakkaampia kotitaloustyötä tukemalla voitettavia yhteiskunnallisia epäkohtia.
Jos näin olisi, kokeilua voitaisiin perustella uusien tukimuotojen aloittamisella
siellä, missä epäkohdat ovat suurimmat. Tällaisen kokeilun kannalta
merkityksellisiä yhteiskunnallisia epäkohtia olisivat käsittääkseni ainakin:

- kotitaloustyöhön soveltuvien henkilöiden korkea työttömyys
sellaisissa kunnissa, joissa odotetaan esiintyvän kysyntää tukimuotoja
kohtaan;
- ns. pimeän kotitaloustyön laaja esiintyminen ja siitä seuraava kysei-
sessä työssä olevien ihmisten heikko sosiaaliturva; ja
- kotitaloustyön tukemisella korjattavissa olevat ongelmat miesten ja
naisten välisen tasa-arvon toteutumisessa.

Esitysten perusteluihin (HE 85/1997 vp s. 4 ja HE 90/1997 s. 8) otetut epämää-
räiset lausumat kokeilukuntien valintaperusteista eivät osoita pyrkimystä korjata
kokeilun avulla joitakin yhteiskunnallisia epäkohtia. Ne eivät muuta arviotani
lakiehdotusten sisältämien erottelujen mielivaltaisesta ja siten ei-hyväksyttävästä
luonteesta.

5. Hallitusmuodon 61 §

Hallitusmuodon 61 §:n mukaan valtion verosta säädetään lailla, jossa on
säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä
verovelvollisen oikeusturvasta. Ehdotettu laki kotitaloustyön väliaikaisesta
verotuksesta on ristiriidassa tämän säännöksen kanssa, kun lain 2 § sisältää
avoimen delegoinnin valtioneuvostolle määrätä eräästä verovelvollisuuden
keskeisestä perusteesta, kuntien jakamisesta kokeilualueen ja siten
verovähennysoikeuden piirissä oleviin kuntiin sekä muihin kuntiin, joissa
ehdotettua verovähennystä ei myönnettäisi. Lakiehdotukseen ei sisälly mitään
säännöksiä niistä perusteista, joiden nojalla kansalaiset jaetaan asuinpaikkansa
perusteella verotuksellisesti kahteen erilaiseen ryhmään. Liioin ei säädettäisi siitä
ajankohdasta, jolloin valtioneuvosto päättäisi kokeilukunnista.

Katson, että lakiehdotus on ristiriidassa hallitusmuodon 61 §:n kanssa ja
edellyttää siksi perustuslainsäätämisjärjestystä, vaikka edellä tarkastellut
syrjintäongelmat kyettäisiin ratkaisemaan. Jotta laki olisi hallitusmuodon 61 §:n
estämättä säädettävissä tavallisena lakina, kokeilukunnat tulisi joko luetella laissa
tai sitten lakiin tulisi ottaa sellaiset säännökset kokeilukuntien määräytymisestä,
jotka eivät jätä verovelvollisuuden perusteista päättämistä tarkoittavaa
toimivaltaa valtioneuvostolle.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1997

Martin Scheinin
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oikeustieteen tohtori, valtiosääntö-
oikeuden apulaisprofessori
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon hallituksen esityksistä laiksi kotitaloustyön

väliaikaisesta tukijärjestelmästä ja laiksi kotitaloustyön väliaikaisesta verotuesta (HE 90 ja

85/1997 vp).

Esitykset sisältävät ehdotukset kahdeksi väliaikaisesti voimassa olevaksi laiksi, joilla säädet-

täisiin kokeiluluonteisesti käyttöön otettavista vaihtoehtoisista kotitaloustyön

tukijärjestelmistä. Toinen järjestelmistä perustuisi kotitaloustyötä suorittaneille yrityksille

valtion varoista maksettavaan tukeen, toinen puolestaan kotitaloustyötä tilanneille

verovelvollisille valtion tuloverosta myönnettävään erityiseen verovähennykseen,

kotitalousvähennykseen. Kumpikin järjestelmistä olisi lakien voimassaoloaikana

sovellettavana vain osassa maata eli valtioneuvoston kokeilukunniksi nimeämissä kunnissa.

Alueellisesti rajatun sovellettavuuden vuoksi molempia lakiehdotuksia on arvioitava hallitus-

muodon 5.1 §:ssä nykyisin vahvistetun yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta. Aikaisem-

massa lainsäätämiskäytännössä kokeiluluonteisiin, vain osassa maata voimassaoleviin

säännöksiin omaksuttu linja on ollut kahtiajakoinen. Lait, joilla on säädetty tietyn

rangaistusseuraamuksen kokeilemisesta osassa maassa, on 1990-luvulla käsitelty perustuslain

säätämisjärjestyksessä jo hallituksen ehdottaman johtolauseen nojalla, eikä niistä ole lainkaan

pyydetty perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Hallituksen esityksessä laiksi

yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta (62/1990 vp) todettiin ensinnäkin, että hallitusmuodon 5

§:n mukaiseen "yhdenvertaisuusperiaatteeseen sisältyy vaatimus siitä, ettei kansalaisen

asuinpaikka saa vaikuttaa hänen oikeudelliseen asemaansa" ja että "tämän vaatimuksen

kanssa olisi vaikeasti sovitettavissa yhteen ajatus siitä, että rikoksesta seuraavan

rangaistuksen laadun ratkaisisi rikoksen tekopaikka". Toisaalta "uusien seuraamusten

saaminen rangaistusjärjestelmäämme olisi yleisen edun mukaista, ja kokeilu merkitsisi

poikkeamista rangaistusjärjestelmän normaalia soveltamista lievempään suuntaan".

Johtopäätöksenään hallitus kuitenkin katsoi, että "nämä perusteet eivät kuitenkaan



16

riittäne oikeuttamaan poikkeamista hallitusmuodon yhdenvertaisuusperiaatteesta tavallisessa

lainsäätämisjärjestyksessä".

Samaan lopputulokseen hallitus päätyi myös arvioidessaan esityksessään 109/1996 vp nuo-

risorangaistuksen kokeilemista koskevan lakiehdotuksen käsittelyjärjestystä. Hallituksen

mukaan "yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta olisi ongelmallista, että rikoksen tekopaikka

tai syytetyn asuinpaikka vaikuttaisi seuraamuksen sisältöön". Toisaalta hallitus totesi, että

"yhdenvertaisuusperiaatteesta voidaan poiketa yleisesti hyväksyttävän yhteiskunnallisen

intressin vuoksi" ja että "perustuslakivaliokunta on katsonut, ettei hallitusmuodon 5 §:stä voi

johtaa tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä kulloisenkin yhteiskuntakehityksen

vaatimaan sääntelyyn". Hallitus katsoikin, että "nuorten yhteiskuntaan sopeutumista

edistävän uuden rangaistusmuodon saamista seuraamusjärjestelmään voidaan sinänsä pitää

sellaisena perusteena, joka mahdollisesti oikeuttaisin rajoitettuun poikkeamiseen tiukasti

ymmärretystä yhdenvertaisuuden vaatimuksesta". Hallitus kuitenkin viittasi VJ 67 §:n

mukaista menettelyä puoltavina seikkoina yhdyskuntapalvelun kokeilukin käsittelemiseen

perustuslain säätämisjärjestyksessä sekä "korkea(an) vaatimustaso(on), joka on asetettava

rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän yhdenvertaisuudelle".

Sosiaali- ja terveydenhuollossa alueellisista kokeiluista, jotka ovat johtaneet myös muodollises-

ta yhdenvertaisuusperiaatteesta tinkimiseen, on sen sijaan 1990-luvulla saatettu

perustuslakivaliokunnan lausuntojen nojalla säätää VJ 66 §:n mukaisessa järjestyksessä.

Valiokunnan lausunnossa 3/1991 vp arvioitiin terveyskeskusmaksukokeilua koskevaa

lakiehdotusta, jonka mukaan sosiaali- ja terveysministeriön valitsemissa kunnissa ja

kuntainliitossa voitiin potilailta periä asetuksessa säädettävä maksu. Esityksen mukaan

kokeilun tarkoituksena oli saada kokemuksia terveydenhuollon nykyistä joustavammasta

sääntelystä ja eri maksujärjestelmien toimivuudesta. Valiokunta otti lähtökohdakseen

vakiintuneen käytäntönsä, jonka mukaan HM 5 §:n yhdenvertaisuussäännös sitoi sinänsä

myös lainsäätäjää, mutta viittasi samalla aikaisempaan kannanottoonsa, jonka mukaan

"säännöksestä ei kuitenkaan voi johtua tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle (PeVL

12/1990 vp)". Valiokunnan mukaan "säännös (ei) siten lähtökohtaisesti muodostu esteeksi

kulloisenkin yhteiskuntakehityksen kannalta välttämättömänä tai tarkoituksenmukaisena

pidettävälle sääntelylle, vaikka sääntely saattaisi kansalaisia keskenään
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erilaiseen asemaan". Näiden näkökohtien pohjalta valiokunnan enemmistö päätyi siihen, että

lakiehdotus oli käsiteltävissä VJ 66 §:n mukaisessa järjestyksessä.

Lausuntoon liittyi kuitenkin kaikkiaan viisi eriävää mielipidettä, joista neljässä arvosteltiin

enemmistön yhdenvertaisuusperiaatteesta ja sen merkityksestä esittämiä lausumia, joskin vain

kahdessa katsottiin, että lakiehdotus olisi ollut käsiteltävä perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Kyseisten eriävien mielipiteiden yhteinen argumentti oli, että silloin kun valiokunta oli aikai-

semmissa lausunnoissaan katsonut muodollisesta yhdenvertaisuudesta voitan poiketa, kyseessä

olivat olleet lait, "joilla sosiaalisiin tai muihin yhteiskuntapoliittisiin oikeudenmukaisuussyihin

nojautuen parannetaan erityiseduin tai muuten suosimalla vain tietyn väestönosan tai ryhmän

asemaa, jos se on muita huonompi". Terveyskeskusmaksukokeilulla ei sen sijaan "pyritä

parantamaan minkään muita heikommassa asemassa olevan väestönosan olosuhteita"".

Ensimmäisessä eriävässä mielipiteessä (Paavo Nikula, Esko Helle ja Johannes Koskinen)

katsottiin niin ikään, että "tavallisen lainsäädäntöjärjestyksen käyttämisen tueksi ei myöskään

voida osoittaa, että olosuhteet maan eri kunnissa olisivat niin erilaiset, että kokeilun

aiheuttama ihmisten erottelu olisi tämänkään vuoksi perusteltu".

Lausunnossaan 23/1994 vp valiokunta katsoi terveyskeskusmaksukokeilua koskevaan lausun-

toon viitaten, että tavallisella lailla voitiin säätää vain osassa maata toimeenpantavasta

kokeilusta, jossa kansaneläkelaitos hoitaa osan kokeiluun osallistuvien kuntien

toimeentulotukitehtävistä. Lausunto oli yhdenvertaisuusperiaatetta koskevilta osiltaan

yksimielinen.

Aikaisemmasta lainsäädäntökäytännöstä on osoitettavissa myös joitakin tapauksia, joissa

lakiehdotuksia on arvioitu niiden soveltamisalan alueellisen vaihtelun kannalta mutta joissa ei

kuitenkaan edellä esiteltyjen tapausten tavoin ole ollut kyse kokeiluista. V. 1972 perustuslaki-

valiokunta katsoi, että asunto-oikeuksien perustaminen vain joitakin alueita eikä koko maata

varten loukkasi yhdenvertaisuusperiaatetta ja että tätä tarkoittava lakiehdotus oli käsiteltävä

VJ 67 §:n mukaisessa järjestyksessä (PeVL 5/1973 vp). Sen sijaan valiokunta ei v. 1990 nähnyt

"hallitusmuodon 5 §:stä johtuvan estettä sille, että asuinhuoneistojen vuokrien sääntelystä

luovutaan osassa maata ja että tähän liittyen myös eräät muut vuokrasuhteeseen sovellettavat

säännökset tulevat erilaisiksi" (PeVL 12/1990 vp). Samoin perustuslakivaliokunta on kahdessa
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lausunnossaan katsonut, että työllisyyslain toimeenpano voidaan yhdenvertaisuussäännöksen

estämättä porrastaa alueellisesti siten, että toimeenpano aloitetaan heikoimman työllisyyden

työvoimapiireistä (PeVL 1/1973 ja 2/1987).

Aikaisemmasta käytännöstä voidaan tiivistää kaksi riidatonta lähtökohtaa:

yhdenvertaisuusperiaate sitoo myös lainsäätäjää ja siihen on kiinnitettävä huomiota myös

lakien alueellisen sovellettavuuden kannalta. Edelleen käytännöstä on pääteltävissä, että

kokeilu, jolla hankitaan tietoja ja kokemuksia tiettyjen suunnitteilla olevien uudistusten

vaikutuksista, voi ainakin tietyissä rajoissa olla sellainen hyväksyttävä perustelu, jonka nojalla

muodollisesta yhdenvertaisuudesta voidaan alueellisessa suhteessa tinkiä. Kuitenkin silloin,

kun kysymyksessä on rangaistusluonteisten seuraamusten määrääminen, muodollisen

yhdenvertaisuuden vaatimus on niin painava, että kokeilutarkoitus ei oikeuta siitä

poikkeamaan.

Nyt käsiteltävät lakiehdotukset ovat lähempänä niitä sosiaali- ja terveydenhuollon

kokeilulakeja (terveyskeskusmaksu- ja toimeentulotukikokeilu), jotka valiokunta on katsonut

voitavan toteuttaa tavallisen lain säätämisjärjestyksessä kuin rangaistusseuraamuksista

säätäneitä lakeja, jotka on jo hallituksen ehdottaman johtolauseen nojalla käsitelty VJ 67 §:n

mukaisesti. Pidän kuitenkin yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta ongelmana sitä, että

lakiehdotukset eivät sisällä minkäänlaisia kriteerejä kokeiluihin mukaan otettaville kunnille,

vaan asia jäisi täysin valtioneuvoston harkintaan. Lakiehdotusten tässä suhteessa jättämää

aukkoa eivät täytä myöskään perustelujen väljät ilmaukset näkökohdista, joihin

valtioneuvosto "voi" tai "voisi" kiinnittää huomiota.

Perusoikeuskysymysten lailla säätämisen vaatimus ulottuu myös yhdenvertaisuuteen. Hallitus-

muodon 5 §:n näkökulmasta on esitettävä vaatimus, jonka mukaan kokeilualueet (-kunnat)

olisi joko suoraan määrättävä laissa tai laissa tulisi ainakin ilmaista kriteerit, joita

valtioneuvoston on noudatettava niistä päättäessään.

Väliaikaista verotukea koskevan lakiehdotuksen osalta kokeilualueen täsmentämistä laissa

perustelevat myös verolaille HM 61 §:ssä säädetyt vaatimukset. Niinpä perustuslakivaliokun-

nan ilmaiseman kannan (esim. PeVM 17/1990) mukaan verovelvollisuuden ja veron

suuruuden



perusteet on säädettävä lailla "niin tarkasti, että lakia soveltavien viranomaisten harkinta

veroa määrättäessä on sidottua harkintaa". Verohelpotuksesta säätävän lain alueellisen

soveltamisalan jättäminen valtioneuvoston päätettäväksi ei täytä näin täsmennettyä

perustuslain tasoista vaatimusta verovelvollisuuden perusteiden säätämisestä lailla.

Porthaniassa 5.9.1997

Kaarlo Tuori


