
Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 108 perjantaina 27*11.1992 

kello 8.30 

1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) HE 313 laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta sekä 

kuntoutusrahalain 9 §:n muuttamisesta ja kuntoutusrahalain 14 

§:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta 

- I käsittely. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Ylitarkastaja Pekka Humalto 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

- Professori Mikael Hidén 

- Professori Antero Jyränki 

- OTT, lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo 

- Professori Ilkka Saraviita 

- Professori Kaarlo Tuori 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

4) HE 269 laiksi Posti- ja telelaitoksesta annetun lain 9 §:n 

kumoamisesta 
 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 
 

- Nuorempi hallitussihteeri Erik Strömberg 

Valtiovarainministeriö 

- Professori Mikael Hiden 

- Professori Antero Jyränki 

- Professori Ilkka Saraviita 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

5)  HE 134 lainsäädännöksi Valtion ravitsemiskeskuksen muuttamisesta 

valtionyhtiöksi, HE 137 laiksi Suomen rahapajasta annetun lain 

kumoamisesta, HE 168 lainsäädännöksi Valtion tietokonekeskuksen 

muuttamisesta valtionyhtiöksi ja HE 169 lainsäädännöksi Valtion 

painatuskeskuksen muuttamisesta valtionyhtiöksi 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Professori Niklas Bruun 



 

6)  HE 303 laiksi työntekijäin eläkelain 9 §:n poikkeuksellisesta 

soveltamisesta vuonna 1993 sekä laeiksi työntekijäin 

työeläkemaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa 
 

- I käsittely jatkuu. 

Lausuntoluonnos: yleiskeskustelu - yksityiskohtainen 

käsittely. 

7) HE 305 laiksi työllisyyslain muuttamisesta 

- I käsittely jatkuu. Lähetekeskustelu 

lausunnon laatimiseksi. 

8)  Muut mahdolliset asiat 

9)  Seuraava kokous on maanantaina 30.11.1992 klo 10.00 tai 

tiistaina 1.12.1992 klo 10.00. 

10) Kokouksen päättäminen 

Mikael Hidén 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 27.11.1992 KELLO 8.30 HE 313/92 vp laeiksi 

sairausvakuutuslain muuttamisesta sekä kuntoutusrahalain 9 §:n muuttamisesta ja 

kuntoutusrahalain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta. 

 

 

 

Lakiehdotusten säätämisjärjestyksen kannalta näyttäisi ongelmana olevan ehdotusten suhde VJ 66,7 

§:n lepäämäänjättämismahdollisuutta koskevaan säännökseen. Tähän kysymykseen on viitattu myös 

esityksen perusteluissa. Perustelujen tämän kohdan vakuuttavuutta ei lisää se, että siinä annettu kuva 

perustuslakivaliokunnan kannanoton sisällöstä ei ihmeemmin pyri näköisyyteen. 

 

Perustuslakivaliokunta on viime kesäkuussa sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien 

väliaikaista muuttamista koskeneista ehdotuksista antamassaan lausunnossa (prvl 12/HE 85/92 vp) 

ottanut kantaa ehdotettujen muutosten suhteeseen tuolloin voimassa olleeseen väliaikaiseen VJ 66 a 

§:ään ja siinä tarkoitetun lakisääteisen perusturvan ulottuvuuteen. Kuten valiokunta lausunnossaan 

totesi, oli sovellettavana ollut väliaikainen VJ 66 a §:n säännös eri asia kuin valiokunnassa tuolloin 



 

vastikään käsitelty lepäämään jättämismahdollisuutta koskenut VJ 66,7 §:n muutosehdotus. Kun itse 

toimeentulon lakisääteisen perusturvan ulottuvuuden (heikentämisen tulkinnan tässä sivuuttaen) 

käsittämiseen pysyvässä säännöksessä kapeammaksi kuin sitä edeltäneessä väliaikaisessa 

säännöksessä ei näytä olevan ainakaan selviä perusteita, voitaneen tässä ottaa ainakin yhdeksi 

lähtökohdaksi se, millä tavoin valiokunta tuolloin suhtautui eräiden sairausvakuutuslain säännösten 

muuttamiseen. 

 

Mainitussa lausunnossaan valiokunta totesi, että toimeentulon lakisääteiseen perusturvaan kuuluvat 

sairausvakuutuslaissa säädetyistä etuuksista "sairauspäivärahan sekä äitiys-, isyys- ja 

vanhempainrahan vähimmäispäiväraha", mutta että esimerkiksi "lääkekustannusten korvaukset 

tarkoitettiin jättää perusturvakäsitteen ulkopuolelle". Jos tämä ajattelu katsotaan perustelluksi myös 

nykyisen VJ 66,7 §:n tulkinnassa,  eivät nyt ehdotetut muutokset sairausvakuutuslain nojalla 

tapahtuvaan lääkkeiden korvaamiseen koske toimeentulon lakisääteistä perusturvaa perustuslain 

säännöksessä tarkoitetussa mielessä. Valiokunnan lausunnon edellä siteeratussa kohdassa on tarkkaan 

ottaen luettu toimeentulon lakisääteiseen perusturvaan päivärahan osalta vain vähimmäispäiväraha, 

johon nyt tehdyssä ehdotuksessa ei ymmärtääkseni kajota. Lausunnossaan valiokunta kuitenkin lähti 

siitä, että ehdotetut muutokset "tiukentavat nykyisestä sairauspäivärahan,.. saamisedellytyksiä" ja 

katsoi, että ehdotukset sen vuoksi merkitsevät toimeentulon lakisääteisen perusturvan heikentämistä. 

Nähdäkseni saamisedellytysten heikentäminen saattoi tuolloisessa ehdotuksessa tarkoittaa vain 16 §:n 

muutosehdotusta. Nyt käsillä olevassa ehdotuksessa 16 §:n 1 momentin säännöstä tiukennnetaan 

37.800 markan työtulojen yläpuolisen haarukan osalta vielä siitä, mikä se oli kesäkuussa 

tarkasteltavana olleessa väliaikaisessa muutoksessa. Jos olen käsittänyt valiokunnan lausunnon tässä 

oikein, viittaisi se siihen, että lainmuutos olisi tämän säännöksen vuoksi jätettävissä lepäämään. 

 

Päivärahan saamisen edellytysten tiukennus sisältyy myös ehdotuksen 19 §:ään. Tätä tiukennusta ei 

ollut lain väliaikaisessa muutoksessa. Vanhempainrahan määrään ei ehdotuksessa puututa. Sen sijaan 

siinä lyhennetään vanhempainrahan saamisaikaa 12 päivällä eli tasoon, joka voimassaolevan lain 

mukaan on toteutunut vain siinä tapauksessa, että isä on pitänyt isyyslomaa maksimin 12 päivää. 

Muutosta voidaan pitää päivärahan saamisen edellytysten tiukentamisena. 

 



 

Edellä olen tarkastellut vain etujen kuulumista toimeentulon lakisääteisen perusturvan piiriin. 

Perustuslakivaliokunta on mm. nykyisen VJ 66,7 §:n säätämiseen johtaneesta hallituksen esityksestä 

antamassaan mietinnössä (prvm 7/HE 234(91 vp)/92 vp) katsonut , että ilman 

lepäämäänjättämismahdollisuutta voitaisiin "tarkistaa jonkin verran jonkin suojan piiriin sinänsä 

luettavan etuuden saamisedellytyksiä ja vähäisesti sen suuruuttakin, kunhan etuuden edelleenkin 

saisivat riittävän suurena ne, joille se kokonaisuutena arvioiden on välttämätön toimeentulon 

perusturvan kannalta." Valiokunta näyttää tässä kohden omaksuneen jonkinlaisen vähäisyyskriteerin , 

ts. jos heikennykset katsotaan riittävän vähäisiksi, ei katsota olevan aihetta soveltaa 

heikentämisajatukselle perustuvaa, lepäämäänjättämisen mahdolliseksi tekevää säännöstä. Mitä 

pidetään tällä tavoin vähäisenä, jää valiokunnan harkintaan. Lain 23 §:ään ehdotettua tiukennusta 

tässä suhteessa lieventävänä seikkana voidaan pitää sitä, että sen merkitys tiukennuksena jää 

riippumaan isyysloman käytöstä. Lain 16 ja 19 §:äan ehdotettuja muutoksia, jotka voivat tulla 

vaikuttamaan yhdessäkin, on mielestäni ainakin täysi mahdollisuus pitää vähäistä suurempina 

heikennyksinä. 

 

Kuntoutusrahalain ehdotetulla muutoksella pidennettäisiin lakiin nykyisin sisältyvää omavastuuaikaa 

kahdella päivällä. Edellä mainitussa, valiokunnan viime kesänä antamassa lausunnossa on luettu 

toimeentulon lakisääteiseen perusturvaan " kuntoutusrahalaissa tarkoitettu kuntoutusraha sen 

vähimmäistasossa". Omavastuuajan pidentäminen on saamisedellytysten tiukentamista. Pidetäänkö 

tätä tiukennusta valiokunnan em. mietinnössä tarkoitetulla tavalla vähäisenä, jää valiokunnan 

harkintaan. Minusta näyttäisi ainakin mahdolliselta ajatella, että tiukennus on tässä mielessä vähäinen. 
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Herra puheenjohtaja. 
 

Kysymyksessä on taas kerran VJ 66.7§:n "suojalausekkeen" 
soveltamisala. Tätä kysymystä on sivuttu jo niin moneen kertaan, että jätän 
määrittelyjen kertaamisen. 

Tunnetulla lakilistalla ovat mm. sairausvakuutuslaissa (364/63) tarkoitettu 
sairauspäivärahan sekä äitiys- ja vanhempainrahan vähimmäispäiväraha sekä 
kuntoutusrahalaissa tarkoitettu kuntoutusraha sen vähimmäistasossa. 

Näiden turvamuotojen yhteydessä ei mainita suojan alana vain "pe-
rusteita".Tämä seikkahan osoittautui merkittäväksi lausunnossa asumistukilain 
muutoksesta. 

Hallituksen esitys sisältää monia heikennyksiä sairausvakuutuskor-
vauksiin. Pääosaltaan ne kohdistuvat sellaisiin ansiosidonnaisiin päivärahoihin 
iotka ylittävät   ansiosidonnaisen sairauspäivärahan vähimmäistason 

(korkeat päivärahatasot leikataan tuotoltaan alermniksi,16§).Näiltä osin muutos 
ei ole VJ 66.7§:n alaisuudessa. 

Sairausvakuutusetuuksiin suoritetaan leikkauksia useassa muussa 
suhteessa tavallajota ei myöskään voida lukea lakisääteisen (suojatun) pe-
rusturvan piiriin.Näitä ovat muutokset koryaltavien Jää^kdden korvaus-
prosentteihin ja omavastuuosuuksiin. Sama voidaan todeta sairaskuljetus -
maksujen korvausperusteiden muutoksista sekä lääkärintutkimuksen oma-
vastuuosuuden korotuksesta 35 markasta 50 markkaan. 

Sairausvakuutuslain mukaisten päivärahojen tason väliaikaisen muu-
toksen muuttaniinen pysyväksi lienee sekin VJ66.7§:n ulottumattomissa. 

Laeilla kunnille aiheutuvia lisärasituksia on ehkä arvioitava kunnallisen 
itsehallinnon suojan taustaa vastaan (mm. sairausvakuutuslain 4§:n 
korvaussäännöksen kumoaminen,säästö valtiolle 70 miljoonaa). Toinen kuntien 
kustannuslisäasia on paraikaa pemstuslakivaliokunnan käsiteltävä-nä.Sivuutan 
itsehallinnon perustuslainsuojaproblematiikan.Katson sum-maarisesti,että 
kunnallistalouden kokonaisuuden kannalta kyseessä niin pienen suuruusluokan 
asia,ettei nyt horjuteta itsehallinnon perustuslain suojaa. 

Ongelmallisia hallituksen esityksessä ovat karenssiaikojen korotuk-
set.Päivärahojen omavastuuaika pitenee. 19§:n mukaan päivärahan saa-misajan 
karenssi nousee seitsemästä yhdeksään päivään. 

23§:n mukaan vanhempainrahakauteen tehdään "isyyslomaa vastaava 
lyhennys" (ilmaus on hallituksen esityksen taloudellisia vaikutuksia koskevasta 
osastosta,s.5.Säästövaikutus on 80 miljoonaa markkaa). 

Kuntoutusrahan karenssiaika nousee 7 arkipäivästä yhdeksään. 

 

karenssit VJ 66.7§:n suojalausekkeen alaisuuteen. 
Jos VJ 66.7§:ä tulisi tulkita komiteamietinnön ja hallituksen esityksen 

pohjalta,asia olisi selkeämpi kuin nyt. Tulkinnassa on otettava huomioon 
perustuslakivaliokunnan mietinnössä esitetyt lisäkriteerit (mahdollisuus arvioida 
suojaa osittain vapaana tiukasta instituutiosidonnaisuudesta). 

Valtiosääntöoikeudellinen ongelma on nähdäkseni siinä,kuuluvatko 



 

Hallituksen esityksessä 234/1991 korostettiin,että suojattujen etuuksien 
indeksisidonnaisuus kuuluu suojalausekkeen piiriin.Tämä viittaa sii-hen,että 
lakilistan tarjoamat turvamuodot tarkoitettiin sitoa suurin piirtein siihen tasoon 
joka vallitsi VJ 66.7§:n nykymuodon voimaantullessa.Suoja oli melko 
selväpiirteisesti institutionaalista suojaa: lakilistan sisältämät sosiaaliturvan 
muodot suojattiin sellaisina, mitä ne olivat 1.1.1992,lain tullessa voimaan. 

Suojan institutionaalisuutta ei tosin ole luettavissa VJ 66.7§:n sana-
muodosta.Sanamuoto antaa mahdollisuuden pitkälle menevään harkintaan sen 
suhteen,mikä on lakisääteistä perusturvaa.Lakilistakytkentä on suoritettu osin 
hallituksen esityksen perusteluin,osin perustuslaldvaiiokunnan mietinnöin. 

Perustuslakivaliokunta relativoi suojaa sikäli,että institutionaalisen suojan 
- joka tosin on pääsääntönä - lisäksi valiokunnalla on harkintavaltaa suojan 
yksityiskohdissa.Niistä voidaan siis tinkiä - tavalla ja ankaruudella, jonka 
kriteerejä ei ole ilmoitettu.Täyden kansaneläkkeen tuoma turva kuitenkin on 
minimitaso jota ei vniria enemmistöpäätöksin alittaa. 

Ovatko karenssit VJ 66.7§:n piirissä?Näyttää siltä,että ainakin tiettyyn 
rajaan saakka ne on luettava perusturvan ainesosiksi. Tämä tullee ha-
vainnolliseksi ajatuskokeilullaJos sairauspäivärahojen, kuntoutusturvan, 
työttömyysturvalaissa ym. säädettyjen päivärahojen karensseja jyrkästi pi-
dennetään?on selvää,että suojalauseke tulee käytettäväksi.Jos esim.työttö-
myyspäivärahan tai sairausvakuutuslain kaikkien päivärahojen karenssiaika 
nostettaisiin vaikkapa 30 vuorokaudeksi,näiden lakien takaama sosiaaliturva 
heikkenisi ratkaisevasti.Karenssiaikoja jyrkästi pitentämällä koko VJ 66.7§:n 
suojalauseke voitaisiin tehdä merkityksettömäksi:laki sisältäisi institutionaalisen 
suojan hengessä suojamuotojen nimet ja määrät,mutta niiden saaminen tehtäisiin 
karensseilla erittäin hankalaksi ja potentiaaliselle saajalle kestämättömän 
raskaiksi. 

Ongelmana on se,voidaanko karensseja yleensä suojalausekkeen ul-
kopuolella nostaaJos pidetään tiukasti kiinni institutionaalisesta suojasta, 
minkäänlaiset karenssimuutokset eivät olisi mahdollisia.Suoja kattaisi ka-
renssiajat sellaisinajollaisia ne olivat 1.9.1992. 

Kun perustuslakivaliokunta relativoi institutionaalisuuden3se samalla 
varasi itselleen harkintavallan karenssipäivien suhteen.Tulkintamaksiimiaan 
hyväksikäyttäen valiokunta voi nyt päätyä kahteen ratkaisuun: 

{.Karenssien korotukset eivät ole taloudelliselta vaikutukseltaan niin 
ankaria,että ne alittaisivat perustuslakivaliokuntaa ja eduskuntaa sitovat 
toimeentulominimit 

Valiokunnan mietinnössä 7/1992 näet todettiin,että institutionaalisen 
suojan estämättä voidaan tarkistaa jonkin suojan piiriin sinänsä 
luettavanetuuden saamisedellytyksiä.. .kunhan etuuden edelleenkin saavat ne, 
joille se kokonaisuutena arvioiden on välttämätön toimeentulon perusturvan 
kannalta-Karenssien muuttaminen on tyypillisesti saamisedellvtvsmuutos. 

Säilyykö sitten perusturva kaikilla? 
Karenssien muutos kohdistuu kaikkiin kansalaisiin.Se ei valikoi nii-täjoille 

parin päivän karenssin pidennys voi olla perusturvaongelma.Omin varoinensa 
joutuu tulemaan toimeen sekä rankkapalkkainen vuorineuvos että vähävarainen 
monilapsinen työtön yksinhuoltajaäiti -käyttääkseni populistisia esimerkkejä. 

l.Karenssimuutokset heikentävät valikoimatta perusluonteeltaan 
suojan piirissä olevaa päivärahaoikeuttajoten VJ 6.7§.*w suojalauseke on 
sovellettavissa. 
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Tähän lopputulokseen voidaan tulla ensiksikin siten,että vähävaraisimpien 
kansalaisten osalta (esim.pelkän vanhuuseläkkeen varassa elävä väestö) jo 
kahden päivän karenssikorotus loukkaa heidän perusturvaansa, 

Samaan tulokseen voidaan tulla sillä perusteellasettä koko väestöön ja 
valikoimatta kohdistuva lisärasitus ei täytä perustuslakivaliokunnan 
tulkintamaksiimia. Valiokunnan mietintö on luettavissa niinkin, että perusturvan 
saamisedellytysten heikennysten on oltava valikoivia. Summittainen 

koko väestöön kohdistuva perusturvaheikennys ei ehkä täytä valiokunnan 
mietinnössä asetettuja kriteerejä lepäämään jättämiskieltoa soveltaen sallittaville 
penisturvasupistuksille.Se voi merkitä sitä,että lakilistan perusturvaa 
heikennettäessä toimenpide on suoritettava valikoivasti tai tarveharkintai-
sesti.Listattua perusturvamuotoa voidaan saamisedellytysten ja määränkin osalta 
heikentää vainjos heikennyksen ulkopuolelle rajataan ne joille ao. so-
siaaliturvaedun saaminen ei ole välttämätöntä. 

Tätä ajattelukaavaa voisi hahmottaa taas esimerkki: sairauspäivärahan 
karensseja voidaan heikentää tietyn ansiotason ylittävien henkilöiden osalta, 
minimipalkka- tai ansiotasolla elävien suhteen taas ei. 

Edellisessä kappaleessa hahmoteltu järjestely on tuskin ongelmallinen 
myöskään HM 5§n yhdenvertaisuusproblematiikan kannalta. Tulotaso lienee 
sellainen perusteltu syy jonka nojalla varakkaat kansalaiset ja vähävaraiset 
voidaan asettaa keskenään toisistaan poikkeavaan asemaan.

1 

 

 

 

 

Loppupäätelmä. 

On olemassa perusteluja sekä lepäämään jättämismahdollisuuden so-

veltamiselle että sen kieltämiselie.Lakilistan perusturvaetuuksiin joka tapauksessa 

puututaan.Valtiosäantöoikeudellisesti vakuuttavin tulkinta olisi katsoa,että 

varallisuustasoja huomioimaton,viljelijöitä lukuunottamatta koko väestöön 

kohdistuva karenssilaajennus heikentää lakisääteisen perusturvan institutionaalista 

suojaa. 

Toistan lopuksi jo keskiviikkona esittämäni periaatteen.Jos samalla lailla 

suoritetaan useita muutoksia sosiaaliturvaan ja vain yksikin niistä on suojalausekkeen 

alaisuudessa,koko laki on jätettävissä lepäämään. 

 

Iikka saraviita 

                     
1
 Syrjäytän tässä maininnalla sen yhdenvertaisuusproblematiikan,joka saattaa sisältyä järjeste-

lyynjonka mukaan maatalousyrittäjät jätetään karenssiheikennyksen ulkopuolelle mutta tarkoi-
tuksena on.että etuus otetaan huomioon maataloustulossa vuodesta 1993 alkaen

B
.Tälle kansa-

laisryhmien toisistaan poikkeavalle sosiaaliturvakohtelulle lienee perustuslakivaliokunnan 
useassa lausunnossa edellytetyllä tavalla hyväksyttävät perusteet. 



 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 

Lausuntonani hallituksen esityksestä laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta sekä 

kuntoutusrahalain 9 §:n muuttamisesta ja kuntoutusrahalain 14 §:n väliaikaisesta 

muuttamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 313 v. 1992 vp.) esitän kunnioittaen 

seuraavaa. 

Sairausvakuutuslakia ja kuntoutusrahalakia muutettiin aiemmin tänä 

vuonna väliaikaisesti 31.12.1992 asti (626/92). Osa nyt ehdotetuista muutoksista 

merkitsee näiden muutosten säätämistä pysyviksi. 

Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon (n:o 12 v. 1992 vp.) hallituksen 

esityksestä laeiksi sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien väliaikaisesta 

muuttamisesta (HE 85 v. 1992 vp,). Yksimielisessä lausunnossaan valiokunta otti kantaa 

siihen, heikensivätkö lakiehdotukset toimeentulon lakisääteistä perusturvaa sillä tavoin 

kuin tuolloin voimassa olleessa VJ 66a §:n 3 momentissa tarkoitettiin. 

Valiokunta katsoi, että "toimeentulon lakisääteisen perusturvan käsitteen 

sisältö oli lähtökohtaisesti ymmärrettävä asianomaisessa hallituksen esityksessä n:o 

321/1990 vp olleen luettelon ja perustuslakivaliokunnan mietinnössä nro 16/1990 vp 

siihen tehtyjen lisäysten perusteella". Tällä perusteella valiokunta totesi, että "toimeentu-

lon lakisääteiseen perusturvaan kuuluvat sairausvakuutuslaissa säädetyistä etuuksista 

sairauspäivärahan sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäispäiväraha sekä 

kuntoutusrahalaissa tarkoitettu kuntoutusraha sen vähimmäistasossa". Sen sijaan 

"esimerkiksi lääkekustannusten korvaukset tarkoitettiin jättää perusturvakäsitteen 

ulkopuolelle". Edelleen valiokunta viittasi siihen, että "valtiopäiväjärjestyksen 66a §:n 

säätämishistoria osoittaa, että sen 3 momentissa on tarkoitettu antaa institutionaalista 

suojaa lepäämäänjättämismahdollisuuden muodossa eräille etuuksille". Valiokunnan 

lopputuloksena oli, että niiltä osin kuin lakiehdotukset tiukensivat sairauspäivärahan 

sekä vähimmäistasossaan kuntoutusrahan saamisedellytyksiä, kyse oli VJ 66a §:n 3 

momentissa tarkoitetusta toimeentulon lakisääteisen perusturvan heikentämisestä. 

Valiokunta kuitenkin korosti lausunnossaan, että se oli lakiehdotuksia 

arvioidessaan pitäytynyt VJ 66a §:n esitöistä ilmenevään institutionaalisen suojan 

antamistarkoitukseen eikä ollut kiinnittänyt huomiota niihin näkökohtiin, joita se oli 
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esittänyt mietinnössään (n:o 7 v. 1992 vp.) hallituksen esityksestä n:o 234 v. 1991 vp. 

laiksi valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta. 

Sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen sairauspäivärahan sekä äitiys-, isyys-ja 

vanhempainrahan vähimmäispäiväraha samoin kun kuntoutusrahalain mukainen kuntou-

tusraha vähimmäistasossaan sisältyvät myös viimeksi mainitun hallituksen esityksen 

luettelon niistä etuuksista, jotka "ainakin" kuuluvat toimeentulon lakisääteisen perustur-

van piiriin. Sen sijaan luetteloon ei sisälly lain 16 §:ssä tarkoitettu sairauspäivärahan 

tulosidonnainen osa, mikä vastaakin hallituksen kantaa, jonka mukaan "perusturvaksi ei 

lueta etuuksia, joiden avulla aikaisemmin saavutettu, vähimmäistasoa korkeampi 

ansiotaso voidaan säilyttää esimerkiksi sairauden tai vanhuuden aikana". Luettelossa ei 

ole myöskään mainittu lääke-, matka-, sairaankuljetus- tai sairaanhoitokustannusten 

korvauksia. Kertaluonteisina korvauksina ne eivät myöskään vastaa sitä hallituksen 

esityksessä n:o 234 v. 1991 omaksuttua määritelmää, jonka mukaan "toimeentulon 

perusturvalla tarkoitetaan vain luonnolliselle henkilölle maksettavia rahamääräisiä 

toistuvaissuorituksia (alleviivaus KT)". Katsonkin, että arvioitaessa VJ 66.7 §:n 

mukaisen lepäämäänjättämismahdollisuuden sovellettavuutta, muutokset saiaruspäivära-

han tulosidonnaiseen osaan samoin kuin lääke-, matka-, sairaankuljetus-ja sairaanhoito-

kustannusten korvauksiin voidaan sivuuttaa. Ongelmana ovat muutosehdotukset, jotka 

koskevat sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan omavastuuaikaa (SairausvakuutusL 19.1 § 

ja KuntoutusrahaL 9 §) sekä vanhempainrahan suorittamisaikaa (SairausvakuutusL 23 

§). Viimeksi mainittua muutosta ei sisältynyt valiokunnassa aikaisemmin tarkasteltavana 

olleeseen sairausvakuutuslain väliaikaiseen muutokseen. 

Lausunnossaan n:o 12 v. 1992 vp. perustuslakivaliokunta siis katsoi, että 

sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan omavastuuajan pidentäminen merkitsi sellaista 

toimeentulon lakisääteisen perusturvan heikentämistä, jota tarkoitettiin silloin voimassa 

olleen VJ 66a §:n 3 momentissa. Valiokunnan mietinnössä n:o 7 v. 1992 vp. on 

kuitenkin VJ 66.7 §:n osalta otettu toimeentulon lakisääteisen perusturvan heikentä-

miseen kantaa tavalla, joka saattaa myös tässä yhteydessä johtaa tulkitsemaan tätä 

käsitettä eri tavalla kuin VJ 66a §:n voimassa ollessa. 

Käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen perusteluissa valiokunnan 

mietinnössään omaksumasta kannasta annetaan nähdäkseni virheellinen kuva. Esityksen 

mukaan valiokunta olisi todennut, että "suojaa lepäamäanjättämismahdollisuuden 



 

muodossa tulisi antaa määrätylle materiaaliselle vähimäistoimeentulolle eikä tietyille 

etuuksille sinänsä". Itse asiassa valiokunta katsoi, että tämä olisi "yksilön toimeentulolle 

välttämättömän elintason turvaamistavoitteen kannalta... johdonmukaista". Tällaisen 

tulkinnan edellyttämän "tapauskohtaisen, yksityiskohtiin menevän sosiaalipoliittisen 

harkinnan" vuoksi valiokunta kuitenkin hyväksyi "uudistuksen lähtökohdaksi esityksen 

taustalla olevan ajatuksen institutionaalisen suojan antamisesta tietyille etuuksille". 

Tämänkaltaiseen lähtökohtaan, jossa siis korostetaan suojan "institutionaalista" luonnet-

ta, myös perustui valiokunnan VJ 66a §:n 3 momentin soveltamista koskenut kannanotto 

sairausvakuutuslain ja kuntoutusrahalain väliaikaisista muutoksista. 

Uutta VJ 66.7 §:n tulkinnassa verrattuna VJ 66a §:n 3 momentille 

lausunnossa n:o 12 v. 1992 vp. annettuun sisältöön oli kuitenkin täsmennys, jonka 

valiokunta mietinnössään n:o 7 v. 1992 vp. lisäsi lausumaansa lähtökohdaksi hyväksy-

mästään suojan institutionaalisesta luonteesta: "Suojan institutionaalisen luonteen 

estämättä voitaisiin valiokunnan käsityksen mukaan kuitenkin ilman lepäämäänjättämis-

mahdollisuutta esimerkiksi tarkistaa jonkin verran jonkin suojan piiriin sinänsä luettavan 

etuuden saamisedellytyksiä ja vähäisesti sen suuruuttakin, kunhan etuuden edelleenkin 

saisivat riittävän suurena ne, joille se kokonaisuutena arvioiden on välttämätön toimeen-

tulon perusturvan kannalta." 

Viimeksi lainaamassani valiokunnan lausumassa on tulkinnanvaraisia 

ilmauksia kuten "jonkin verran" ja "vähäisesti". Lausumassa sovelletussa etuuden 

saamisedellytysten ja suuruuden välisessä kahtiajaossa nyt ehdotetut heikennykset lienee 

sisällytettävä saamisedellytyksiin, joita valiokunnan mielestä voidaan "jonkin verran" 

tarkistaa. Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan omavastuuajan pidentäminen kahdella 

päivällä sekä vanhempainrahan saamisajan lyhentäminen 12 päivällä eivät sinällään 

vaikuta kovin merkittäviltä tarkistuksilta, mikä puoltaisi lakiehdotuksen jäämistä 

lepäämäänjättämismahdollisuuden ulkopuolelle. Toisaalta on otettava huomioon, että 

muutokset merkitsevät sitä, että tietyltä ajalta kyseistä etuutta ei suoriteta kenellekään, 

siis ei myöskään niille, "joille se kokonaisuutena arvioiden on välttämätön toimeentulon 

perusturvan kannalta". Tämä näkökohta perustelisi kantaa, jonka mukaan lakiehdotuk-

sessa olisi sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan omavastuuajan pidentämisen sekä 

vanhempainrahan saamisajan lyhentämisen osalta kysymys sellaisesta heikennyksestä 

Kaarlo Tuori 
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toimeentulon lakisääteiseen perusturvaan, että lakiehdotus olisi VJ 66.7 §:n nojalla 

jätettävissä lepäämään. 

Porthaniassa 27.11.1992 


