
Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 103 tiistaina 24.11.1992 

kello 9.30 

1} Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) HE 289 laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain 

muuttamisesta 
 

- Ilmoitetaan saapuneeksi. Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

valiokunnan on annettava asiasta lausunto sosiaali- ja 

terveysvaliokunnalle. 

4) LA 48 laeiksi valtiopäiväjärjestyksen 16 §:n 3 momentin ja 

edustajanpalkkiosta annetun lain 4 §:n kumoamisesta 

- Ilmoitetaan saapuneeksi. 

5) HE 288 vuonna 1993 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevak-

si lainsäädännöksi 

- I käsittely jatkuu. 

OTT, hallintoneuvos Holopaisen asiantuntijalausunto. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Professori Mikael Hiden 

- Professori Antero Jyränki 

- Vt. professori Kai Kalima 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

 

6) HE 305 laiksi työllisyyslain muuttamisesta 

- Ilmoitetaan saapuneeksi. Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

valiokunnan on annettava asiasta lausunto työasiainvalio-

kunnalle. 

- I käsittely. Asiantuntijoiden 

kuuleminen: 
 

- Osastopäällikkö Hannu Ettala 

Työministeriö 

- Vanhempi hallitussihteeri Harri Skog 

Työministeriö 

- Professori Mikael Hidén 

- Professori Antero Jyränki 

- Professori Ilkka Saraviita 

- Professori Kaarlo Tuori 



7) HE 250 laiksi asumistukilain muuttamisesta 

- II käsittely jatkuu. 

22. kpl. on hyväksytty 20.11.1992. Lausunnon perustelut 

on kirjoitettu osaksi uudelleen vastaamaan tehtyä pää-

töstä. 

8) HE 274 laiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 

annetun lain muuttamisesta 

- I käsittely jatkuu. 

Lausuntoluonnos: yleiskeskustelu - yksityiskohtainen 

käsittely. 

9) HE 202 vuoden 1993 veroasteikkolaiksi 

- I käsittely jatkuu. 

Lausuntoluonnos: yleiskeskustelu - yksityiskohtainen 

käsittely. 

10) Muut mahdolliset asiat 

11) Seuraava kokous on keskiviikkona 25.11.1992 klo 8.30, jona 

päivänä on myös toinen kokous klo 16.00. 

 

12) Kokouksen päättäminen 



 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 

Lausuntonani hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työllisyyslain muuttamisesta 

(HE 305 v. 1992 vp.) esitän kunnioittaen seuraavaa. 

 

 

1. HM 6.2 §:n aiempi tulkinta 
 

Kuten hallituksen esityksen perusteluista ilmenee, HM 6.2 §:n säännöstä, jonka mukaan 

"valtiovallan tehtävänä on tarvittaessa järjestää Suomen kansalaiselle mahdollisuus tehdä 

työtä, mikäli laissa ei ole toisin säädetty", on vuodesta 1980 lähtien tulkittu useissa 

perustuslakivaliokunnan mietinnöissä ja lausunnoissa. Valiokunnan v. 1991 vp. antamas-

sa lausunnossa (n:o 9) viitataan siihen, että HM 6.2 §:n tarkoittama oikeus kuuluu ns. 

positiivisiin statusoikeuksiin, joiden "valtiosääntöoikeudellinen merkitys ei ole vielä 

vakiintunut perustuslakivaliokunnan käytännössä". Kuitenkin valiokunnan ennen vuotta 

1991 esittämistä kannanotoista on tehtävissä joitakin suhteellisen yksiselitteisiä johto-

päätöksiä kyseiselle säännökselle annetusta oikeudellisesta merkityksestä. 

Ensinnäkin valiokunta korosti v. 1980 antamastaan mietinnöstä (n:o 9) 

lähtien säännöksen oikeudellista velvoittavuutta: "Hallitusmuodon 6 §:n 2 momentin 

säännös ilmaisee kansalaisten keskeisen perusoikeuden, joka muiden perusoikeuksien 

tavoin omaa erityisen pysyvyyden ja velvoittavuuden". Säännöksen sisältämästä 

varauksesta "mikäli laissa ei ole toisin säädetty" valiokunta taas totesi, että se ei "tarkoita 

työllisyyslakia siltä osin kuin se määrittelee valtiovallan soveltaman työllisyyspolitiikan 

tavoitteet ja keinot". Säännöksen säätämiseen johtaneen lakialoitteen perusteluihin 

viitaten valiokunta katsoi, että "lisäyksellä on tarkoitettu ilmaista säännöksen 

toissijaisuus siten, että se velvoittaa valtion tarvittaessa järjestämään työnteon mahdolli-

suuden vain niille työtä tarvitseville kansalaisille, joiden osalta kysymystä ei ole voitu 

muulla tavoin järjestää". 

TSS-oikeuksille yleensäkin mahdollisista oikeusvaikutuksista valiokunta 

puolestaan hylkäsi jo v. 1980 antamassaan mietinnössä sen vaihtoehdon, että säännös 
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välittömästi perustaisi työtä vailla olevalle kansalaiselle ns. subjektiivisen oikeuden. 

Valiokunnan mukaan "perusoikeuksien toteuttamiseksi tarpeelliset oikeusohjeet on 

sisällytetty näiden oikeuksien säätelystä annettuihin lakeihin" ja "myöskään hallitusmuo-

don 6 §:n 2 momentilla ei ole tarkoitettu välittömästi luoda yksityiselle kansalaiselle 

oikeudellisin toimenpitein toteutettavissa olevaa vaadetta valtioon nähden". 

Sen sijaan valiokunta katsoi säännöksen perustavan ns. perustuslaillisen 

toimeksiannon. Tässäkin kysymyksessä perustava kannanotto sisältyy jo v. 1980 

annettuun mietintöön, jossa korostettiin säännöksen asettavan valtiovallalle 

täystyöllisyyden saavuttamista ja ylläpitämistä koskevan velvollisuuden: "... 

hallitusmuodon 6 §:n 2 momentin säännös edellyttää, että valtiovalta on velvollinen 

yhteiskunnallisessa toiminnassa ja lainsäädännön kehittämisessä edistämään 

täystyöllisyyden saavuttamista ja ylläpitämistä sekä lailla säädettävin tavoin tarvittaessa 

huolehtimaan työttömyyden aikaisen toimeentulon turvasta." Lausunnossaan n:o 4 v. 

1984 vp. valiokunta vielä täsmensi työnteon mahdollisuuden ja työttömyysturvan 

järjestämisen suhdetta. Valiokunta katsoi, että "työttömyysturva tulee työnteolla 

järjestettävän toimeentulon tilalle silloin, kun valtiovalta ei kykene työnteon 

mahdollisuutta järjestämään" Ja "työnteon järjestäminen säilyy näin ollen 

hallitusmuodon 6 §:n 2 momentissa säädettynä valtiovallan ensisijaisena velvoitteena". 

Perustuslaillista toimeksiantoa tarkoittavaan tulkintaansa viitaten 

valiokunta kiirehti jo v. 1980 uuden työllisyyslain säätämistä ja katsoi, että lain 

"lähtökohdaksi on otettava hallitusmuodon 6 §:n 2 momentin valtiovallalle asettama 

velvollisuus täystyöllisyyden saavuttamisesta ja ylläpitämisestä". Valiokunta edellytti 

niin ikään, että "uutta työllisyyslakia säädettäessä riittävällä täsmällisyydellä 

määritellään ne periaatteet ja tavoitteet, joilla työllisyyspolitiikkaa hoidetaan 

hallitusmuodon 6 §:n 2 momentin mukaisesti ja kansalaisten oikeusturvan vahvistamisen 

tarpeen huomioon ottaen". Sittemmin valiokunta uudisti lausumansa uuden työllisyyslain 

kiireellisyydestä vuosina 1984 ja 1985 esittämissään kannanotoissa (pvl 4 v. 1984 vp. ja 

pvm 9 v. 1985 vp.). 

Kun valiokunta v. 1986 vp. antoi lausuntonsa (n:o 14) hallituksen esityk-

sestä uudeksi työllisyyslaiksi, se arvioi esitystä myös HM 6.2 §:n kannalta. Valiokunta 

totesi, että "esityksen mukaan talouspoliittiset toimenpiteet ovat ensisijaisia keinoja 

pyrittäessä täystyöllisyyteen" ja että "lakiehdotus edellyttää lisäksi erityisiä julkisen 

vallan toimenpiteitä työtilaisuuksien järjestämiseksi työttömiksi joutuville". 



 

Valiokunnan päätelmänä oli, että "lakiehdotus ollessaan tavoitteiltaan hallitusmuodon 6 

§:n 2 

 

momentissa säädetyn tavoitteen mukainen voidaan tältä kannalta arvioituna säätää 

valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n mukaisesti". 

Valiokunnan v. 1986 antamassa lausunnossa voidaan nähdä viitteitä myös 

toisesta HM 6.2 §:n oikeusvaikutuksesta, ns. tulkintavaikutuksesta. Valiokunnan 

lausunnossa n:o 6 v. 1991 vp. puhutaankin tuohon aikaisempaan lausuntoon viitaten 

"tulkintoja tasapainottavasta vaikutuksesta" tilanteissa, "joissa tähän säännökseen 

sisältyvän perustuslaillisen toimeksiannon toteuttaminen lailla saattaisi olla vastoin 

jotain muuta perustuslainsäännöstä". 

Edellä esittelemissäni kysymyksissä valiokunta oli v. 1980 alkaneessa 

tulkintakäytännössään yksimielinen. Eri mieltä oltiin sen sijaan ns. heikentämiskiellosta. 

joka myös kuuluu TSS-oikeuksien mahdollisiin oikeusvaikutuksiin. 

Heikentämiskielto, jolla tarkoitetaan kieltoa heikentää jo saavutettua TSS-

oikeuksien toteuttamistasoa, tuli valiokunnassa esille sen antaessa v. 1987 vp. lausun-

tonsa (n:o 2) hallituksen esityksestä työllisyyslain muuttamiseksi. Valiokunta kytki 

heikentämiskiellon aiempaan tulkintaansa HM 6.2 §:n sisältämästä perustuslaillisesta 

toimeksiannosta eli valtiovallan velvollisuudesta edistää muun muuassa lainsäädännön 

kehittämisessä täystyöllisyyden saavuttamista ja ylläpitämistä. Hallituksen esityksessä 

ehdotettiin 1.1.1988 voimaan tulevaksi säädetyn työllisyyslain julkiselle vallalle 

asettamien työllistämisvelvoitteiden voimaantulon alueellista porrastamista. 

Valiokunnan mukaan "ehdotetut muutokset merkitsevät ... julkisen vallan 

työllistämisvelvoitteen ajallista lykkäämistä maan eräissä osissa ilman, että lakiin 

samalla ehdotettaisiin esimerkiksi joitakin sellaisia järjestelyjä, joiden tähden muutoksen 

kokonaisvaikutuksia olisi mahdollista pitää julkisen vallan toimenpiteiden kannalta 

vähintään jo säädetyn työllisyyslain tasoisina". Tämän vuoksi valiokunta katsoi, että 

"lakiehdotusta olisi pidettävä selvästi edellä mainitun lainsäädännön 

kehittämisvelvoitteen vastaisena, jos ehdotus tarkoittaisi jo voimaan tulleen ja 

sovellettavana olevan työllisyyslain muuttamista". 

Lausuntoon liitetyssä eriävässä mielipiteessä kiistettiin, että "uudella 

työllisyyslailla olisi asetettu jonkinlainen julkisen vallan työllistämisvelvoitteen vähim-

mäistaso, jonka muuttaminen ('heikentäminen') vaatisi perustuslainsäätämisjärjestyk-
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sen". Eriävän mielipiteen allekirjoittajien mielestä "lakiehdotuksen säätämisjärjestys 

määräytyy nyt esillä olevassa ja sen kaltaisissa tapauksissa yksinomaan sen perusteella, 

millainen ehdotus on hallitusmuodon 6 §:n 2 momentissa ilmaistun tavoitteen kannalta". 

V. 1991 vp. valiokunta antoi lausunnon (n:o 9) hallituksen esityksestä 

työllisyyslain muuttamiseksi, jossa ehdotettiin pitkäaikaistyöttömien 

työllistämisvelvoitteen lakkauttamista ns. toistuvaistyöttömien osalta. Lausunnossa 

selostettiin aiempia kannanottoja HM 6.2 §:n lähtökohtaisesta oikeudellisesta 

velvoittavuudesta ja säännökseen liitetyistä oikeusvaikutuksista: perustuslaillisesta 

toimeksiannosta, tulkintavaikutuksesta ja heikentämiskiellosta. Lausunnossa, joka 

perustui enemmistöpäätökseen, ei nimenomaisesti ilmaistu, että valiokunta olisi 

muuttanut aikaisempaa, edellä selostamaani tulkintalinjaa. Sekä itse lausunnosta että 

siihen liitetyistä eriävistä mielipiteistä on kuitenkin pääteltävissä, että ainakin julkisen 

vallan työllistämisvelvoitteen heikentämiskiellon osalta valiokunnan enemmistön kanta 

poikkesi vuoden 1987 enemmistökannasta ja vastasi nyt tuolloisen vähemmistön 

käsitystä. 

Lausunnon mukaan "perustuslakivaliokunta on lakiehdotusta arvioidessaan 

pitänyt tarkastelun lähtökohtana sitä, että hallitusmuodon 6 §:n 2 momentti ilmaisee 

yleisen tavoitteen täystyöllisyydestä eli valtion tehtävästä turvata työnteon mahdollisuus 

työtä tarvitseville kansalaisille". Edelleen lausunnossa katsottiin, että "käsiteltävänä 

olevaan lakiehdotukseen nähden keskeinen valtiosääntöoikeudellinen seikka on, 

säilyykö työllisyyslaki tavoitteiltaan täystyöllisyystavoitteen mukaisena, vaikka lakia 

muutettaisiin ehdotetulla tavalla". Lausunnossa päädyttiin siihen, että "ehdotetunlainen 

julkisen vallan työllistämisvelvoitteiden vähentäminen ei muuta työllisyyslain luonnetta" 

ja että "työllisyyslaki on ehdotetulla tavalla muutettunakin tavoitteiltaan aiemmin 

mainitun täystyöllisyystavoitteen mukainen". 

Myös kuluvana vuonna antamassaan lausunnossa n:o 10 valiokunta arvioi 

työllisyyslain muutosesitystä, jossa mm. ehdotettiin kuntien nuoria koskevan työllistä-

misvelvoitteen lieventämistä, sen kannalta, "säilyykö työllisyyslaki tavoitteiltaan 

täystyöllisyystavoitteen mukaisena, vaikka lakia muutettaisiin julkisen vallan 

työllistämisvelvoitteita vähentämällä". Ja myös tässä, nytkin enemmistöpäätökseen 

perustuneessa lausunnossaan valiokunta päätyi katsomaan, että "työllisyyslaki on 

ehdotetulla tavalla muutettunakin hallitusmuodon 6 §:n 2 momentin ilmaiseman yleisen 

täystyöllisyystavoitteen mukainen". 

 

 



 

2. Käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen arviointi 
 

Käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen keskeinen sisältö on, että julkisen vallan työllistä-

misvelvollisuudesta luovuttaisiin nuorten ja pitkäaikaistyöttömien osalta kokonaan. 

Lähden siitä oletuksesta, että mikäli valiokunta olisi v. 1991 tarkoittanut 

muuttaa aiempia periaatteellisia tulkintojaan HM 6.2 §:n lähtökohtaisesta oikeudellisesta 

velvoittavuudesta sekä säännöksen sisältämästä perustuslaillisesta toimeksiannosta ja 

tämän implikoimasta heikentämiskiellosta, tämä olisi lausunnossa nimenomaisesti 

todettu. V. 1991 annettua lausuntoa voidaan aiempiin kannanottoihin verrattuna tulkita 

siten, että valiokunta halusi nyt korostaa, että julkiselle vallalle asetetun työllistämisvel-

voitteen heikentämistä ei voida arvioida työllisyyslain kokonaisuudesta, sen sisältämästä 

tavoitteiden ja keinojen yhdistelmästä, irrallisena muutoksena. 

Valiokunnan ennen vuotta 1991 omaksumista HM 6.2 §:n oikeudellista 

merkitystä koskevista periaatteellisluonteisista tulkinnoista on nähdäkseni edelleenkin 

syytä pitää kiinni, ja tämä olisi myös hyvä — vuoden 1991 lausunnon mahdollisesti 

synnyttämien epäselvyyksien hälventämiseksi — nimenomaisesti todeta nyt 

annettavassa lausunnossa. 

Ennen vuotta 1991 esitetyt tulkinnat vastaavat myös Suomen kansainvälis-

oikeudellisia velvoitteita. YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 

perusoikeuksia koskevalla kansainvälisellä yleissopimuksella, ILO:n 

työllisyyspolitiikkaa koskevalla yleissopimuksella sekä Euroopan sosiaalisella 

peruskirjalla Suomi on sitoutunut edistämään ja ylläpitämään täystyöllisyyttä. Erityisesti 

YK:n TSS-sopimuksen 2 artiklan ns. maksimaalisuus- ja progressiivisuuslausekkeista on 

lisäksi johdettu jo saavutettua TSS-oikeuksien toteuttamistasoa koskeva 

heikentämiskielto. 

On epäilemättä asianmukaista arvioida julkisen vallan 

työllistämisvelvoitet-ta koskevia työllisyyslain muutoksia lakisääteisen 

työllisyyspolitiikan kokonaisuutta vasten. Työllistämisvelvoitteen lieventäminen tai jopa 

lakkauttaminenkin joiltakin osin ei vielä sinänsä välttämättä ole ristiriidassa HM 6.2 §:n 

sisältämän perustuslaillisen toimeksiannon ja siitä johdettavan heikentämiskiellon 

kanssa, jos laki osoittaa muita, vähintäänkin yhtä tehokkaita keinoja 

täystyöllisyystavoitteen edistämiseksi. 

Nyt käsiteltävänä oleva työllisyyslain muutosehdotus poikkeaa 

perustuslakivaliokunnan lausunnoissa nro 6 v. 1991 vp. ja n:o 10 v. 1992 vp. 

tarkastelluista ehdotuksista eräässä olennaisessa suhteessa. Aiemmissa ehdotuksissa 
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kyse oli työllistämisvelvoitteen lieventämisestä. Nyt sen sijaan ehdotetaan koko 

velvoitetyöllistämisjärjestelmän lakkauttamista, kokonaisuuden kannalta suhteellisen 

vähämerkityksistä alueellista työllistämisvelvoitetta lukuun ottamatta. 

Velvoitetyöllistämisjärjestelmä on ollut olennainen osa sen uuden työlli-

syyslain mukaista täystyöllisyystavoitetta edistävää keinovalikoimaa, jonka säätämistä 

HM 6.2 § valiokunnan 1980-luvulla esittämien kannanottojen mukaan edellytti. Jos tästä 

järjestelmästä luovutaan, valiokunnan aiempien kannanottojen ja Suomen 

kansainvälisoikeudellisten velvoitteiden valossa HM 6.2 §:stä seuraa, että 

velvoitetyöllistäminen on korvattava vähintään yhtä tehokkailla lakisääteisillä 

työllisyyspoliittisilla keinoilla. 

Hallituksen esityksen perusteluissa on selvitetty työllistämisvelvoitteiden 

toimeenpanossa syntyneitä työvoimapoliittisia ja julkisen talouden tilaan liittyviä ongel-

mia. Perustelujen mukaan "työllistämisvelvoitteet ovat johtaneet työttömien työllistymi-

sen edistämisessä painopisteen liian voimakkaasti tukityöllistämiseen, jolla ei ole voitu 

pidemmälläkään aikavälillä parantaa työttömien sijoittumismahdollisuuksia työmark-

kinoille". Edelleen hallitus toteaa, että "työllistämisvelvoitteiden toimeenpanoa koskevat 

ongelmat ovat kärjistyneet niin, että lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen tulisi jo 

pelkästään valtion ja kuntien taloudellisen tilanteen vuoksi olemaan entistä vaikeampaa. 

Käytännössä on käynyt ilmi, etteivät valtion virastot ja laitokset sekä kunnat ole enää 

kyenneet täyttämään velvoitettaan." 

On hyvinkin mahdollista, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ja 

suurtyöttömyyden vallitessa velvoitetyöllistäminen ei ole enää tarkoituksenmukainen tai 

edes käytännössä mahdollinen keino täystyöllisyystavoitteen toteuttamiseksi; tähän 

viittaa hallituksen esityksen perusteluissa annettu informaatio. Hallituksen esityksen 

tavoiteosassa korostetaan, että "työvoimapalvelujen tulee olla ensisijaisia toimenpiteitä 

tukitoimenpiteisiin nähden" ja että "asiakkaiden aktiivisuuden ja omaehtoisuuden 

lisäämien ja syventävien työvoimapalvelujen tarjoaminen työttömyyden pitkittyessä ovat 

keskeisiä ja myös taloudellisia keinoja työllistymisedellytysten parantamisessa". 

Ehdotustensa vaikutuksia hallitus on puolestaan arvioinut siten, että "nyt ehdotettujen 

työllistämisvelvoitteiden poistamisen jälkeen ja työllistämistukijärjestelmään tehtävät 

muutokset huomioon ottaen työllisyysmäärärahoin voitaisiin työllistää vuonna 1993 

arviolta keskimäärin 77 000 henkilöä" ja että "työllisyysmäärärahoin voitaisiin työllistää 

vuonna 1993 keskimäärin 7 000 henkilöä enemmän verrattuna siihen tilanteeseen, että 

muutoksia tukijärjestelmään ei tehdä". 



 

Kun esitystä arvioidaan HM 6.2 §:n näkökulmasta, ongelmana on kuiten-

kin se, että työllistämisvelvoitteen sijaan esityksessä ei ehdoteta mitään nimenomaisia, 

täystyöllisyystavoitetta edistäviä ja viranomaisia velvoittavia (ja työllistettäviä oikeutta-

via) lakisääteisiä keinoja sen paremmin nuorten kuin pitkäaikaistyöttömienkään osalta. 

Työllisyyslain 16.2 §:ään tosin ehdotetaan uutta säännöstä, jonka mukaan "työllisyys-

määrärahoja kohdennetaan erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen, 

 

pitkäaikaistyöttömyyden ennalta ehkäisemiseen sekä alueellisesti tasapainoisen 

työllisyyden edistämiseen". Säännöksen oikeudellinen merkitys on kuitenkin 

kyseenalainen, eikä se myöskään mainitse mitään nimenomaisia velvoitetyöllistämisen 

korvaavia keinoja, joiden käyttämistä nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen 

kohdennettavilla määrärahoilla rahoitettaisiin. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnoissa n:o 6 v. 1991 vp. ja 10 v. 1992 vp. 

esitettyjä kannanottoja työllisyyslain ja HM 6.2 §:n täystyöllisyystavoitteen välisestä 

suhteesta ei voine tulkita siten, että HM 6.2 §:stä johdettavien vaatimusten täyttämiseksi 

riittäisi pelkästään se, että työllisyyslain yleisissä tavoitesäännöksissä mainittaisiin 

täystyöllisyystavoite. Jos näin olisi, työllisyyslaki voitaisiin HM 6.2 §:n estämättä 

kumota säätämättä uutta lakia tilalle, kunhan lain 1—2 §:n tavoitesäännökset vain 

pysytettäisiin voimassa. 

On mahdollista, että hallituksen vuoden 1993 osalta esittämät arviot 

ehdotustensa vaikutuksista ovat oikean suuntaisia. Lakiehdotuksen säätämisjärjestyksen 

kannalta on kuitenkin nähdäkseni olennaista, että velvoitetyöllistämisen sijaan ehdotus ei 

sisällä mitään uusia lakisääteisiä, nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämistä 

edistäviä keinoja. Työllisyysmäärärahojen kohdentamista koskeva säännös ei mielestäni 

riitä muuttamaan arviota, jonka mukaan esitys merkitsee lain tasolla nuorten ja pitkäai-

kaistyöttömien osalta sellaista nykytilanteen heikennystä, joka muuttaa työllisyyslain 

luonnetta ja on ristiriidassa HM 6.2 §:n sisältämän perustuslaillisen toimeksiannon 

kanssa. 

Palaan lopuksi vielä perustuslakivaliokunnan v. 1980 antamaan mietintöön, 

jossa arvioitiin myös HM 6.2 §:n merkitystä erilaisissa taloudellisissa tilanteissa. 

Valiokunta totesi, että HM 6.2 §:n valtiovallalle asettaman "tehtävän toteuttaminen on 

luonnollisesti helpompaa suotuisan taloudellisen kehityksen vallitessa". Valiokunta 

kuitenkin lisäsi tähän arvioon nykyoloissa ajankohtaisen viestin: "Toisaalta sen (HM 6.2 

Kaarlo Tuori 



 

§:n asettaman tehtävän — KT) merkitys korostuu entisestään tilanteissa, joissa taloudel-

linen kehitys johtaa vaikeuksiin työllisyyden ylläpitämisessä." 

 

Porthaniassa 24.11.1992 

Lrrk 
 

 

 

 

Herra puheenjohtaja 
 

Hallituksen esityksen tarkoituksena on muuttaa työllisyyslakia siten, 
että laista poistetaan kuntien velvollisuus järjestää alle 20 vuotiaille nuorille 
kuuden kuukauden työ-tai harjoittelupaikka sekä valtion ja kuntien 
velvollisuus järjestää pitkäaikaistyöttömille kuuden kuukauden työnteko-
mahdollisuus. 

Lakiehdotuksen käsittelyjärjestyksen kannalta ratkaisevaa on se, 
kuin-ka tulkitaan HM 6§:n säännöstäjonka mukaan valtakunnan asiana on 
tarvittaessa järjestää Suomen kansalaiselle mahdollisuus tehdä työtä. 

 

Hallituksen esitykseen on sisällytetty erittäin yksityiskohtainen selon-
teko perustuslakivaliokunnan aikaisemmasta käytännöstä. Selonteossa 
mainitaan perustuslakivaliokunnan tulkintalinja: HM 6.2 § ilmaisee 
kansalaisen keskeisen perusoikeuden, joka muiden perusoikeuksien tavoin 
omaa erityisen pysyvyyden ja velvoittavuuden. Viime kesäkuulta olevassa 
lausunnossa (10/1992) käsiteltiin hallituksen esitystä, jonka mukaa kuntien 
velvollisuus järjestää alle 20-vuotiaille kuuden kuukauden työ- tai 
harjoittelupaikka tuli voimaan kuuden kuukauden työttömyyden jälkeen 
voimassa olleen lain säätämän 3 kuukauden sijasta. 

Perustuslakivaliokunta lausui tästä, ja eräistä muista työllisyysturvan 
heikennyksistä -viittauksin lausuntoon 6/1991 - mm:" . . .julkisen vallan 
työllistämisvelvoitteen vähentämisen kannalta valiokunta piti keskeisenä 
valtiosääntöoikeudellisena seikkana sitä,säilyykÖ työllisyyslaki tavoitteeltaan 
täystyöllisyysvelvoitteen mukaisena,vaikka lakia muutettaisiin julkisen 
vallan työllistämisvelvoitteita vähentämällä. . . .Valiokunnan käsityksen 
mukaan esityksessä (77/1992) ehdotetut kunnan työllistämisvelvoitteen hei-
kentäminen sekä työajan lyhentäminen eivät muuta työllisyyslain luonnet-
ta.TyöIltsyyslaki on ehdotetulla tavalla muutettunakin hallitusmuodon 6§:n 
2 momentin ilmaiseman yleisen työllisyystavoitteen mukainen." 

Lausunnossa 6/1991 (joka koski hallituksen esitystäjolla laista pois-
tettiin 12 kuukautta kahden vuoden aikana työttömänä olleita pitkäaikais-
työttömiä koskeva valtion ja kuntien työllistämisvelvoite) todettiin mm.: 
"Hallitusmuodon 6§:n 2 momentin erityisluonne johtuu valiokunnan käsi-
tyksen mukaan siitä,että se useimmista muista perusoikeussäännöksistä 
poiketen on luettavissa ns.positiivisiin statusoikeuksiin.Niiden 



 

valtiosääntöoikeudellinen merkitys ei ole vielä vakiintunut 
perustuslakivaliokunnan käytännössä, vaan hallitusmuodon 6§:n 2 
momentin vaikutuksesta on erilaisia kannanottoja.. .Valiokunta on yhtäältä 
katsonut hallitusmuodon 6§:n 2 momentin sisältävän eräänlaisen 
perustuslaillisen toimeksiannon joka velvoittaa valtiovaltaa 
yhteiskunnallisessa toiminnassa ja lamsäadännön kehittämisessä 
edistämään ja ylläpitämään täystyöllisyyden saavuttamista ja ylläpitämistä. 
. .Hallituksen esitykseen sisältyvää lakiehdotusta arvioidessaan perus-
tuslakivaliokunta on pitänyt tarkastelun lähtökohtana sitä,että hallitus-
muodon 6S:n 2 momentti ilmaisee yleisen tavoitteen täystyöllisyydestä eli 
valtion tehtävästä turvata työnteon mahdollisuus työtä tarvitseville kansa-
laisille. Valiokunta on aiemmin .. .pitänyt nykyistä työllisyyslakia tavoitteil-
taan tämän täystyöllisyystavoitteen mukaisena.Käsiteltävänä olevaan 
lakiehdotukseen nähden keskeinen valtiosääntöoikeudellinen seikka 
on,säilyykö työllisyyslaki tavoitteiltaan täystyöllisyysvelvoitteen 
mukaisena,vaikka lakia muutetaan ehdotetulla tavalla. "Valiokunta 
alleviivasi työllisyystilanteen jyrkkää heikkenemistä ,laskeskeli työllisyyden 
hoitamisen kuluja ja työttömien määriä ja päätyi toteamukseen 
:"Valiokunnan käsityksen mukaan ehdotetunlainen julkisen vallan 
työllistämisvelvoitteiden vähentäminen ei muuta työllisyyslain 
luonnetta.TyÖllisyyslaki on ehdotetulla tavalla muutettunakin 
tavoitteiltaan aiemmin mainitun täystyöllisyystavoitteen mukainen". 

* * * 

Valiokunnan on siis jälleen kerran arvioitava sitä,säilyykö työlli-
syyslaki edelleen luonteeltaan täystyöllisyyteen tähtäävänä. 

Työllisyyslaki jakaantuu kahden tason säännöksiin.Lain alkupäässä 
julistetaan täystyöllisyystavoite ja myöhemmissä pykälissä täystyöllistämi-
sen keinot.Edellisissä tapauksissa kuten tässäkin tavoitesäännökset pysyvät 
muuttumattomina mutta keinojärjestelmää muutetaan tavoitesäännösten 
vastaisesti. 

Perustuslakivaliokunta on selostetuissa lausunnoissa katsonut,että HM 
6.2§:n normatiivisesta sitovuudesta huolimatta työllistämisvelvoitteita voi-
daan heikentää taloudellisen tilan sitä vaatiessa. 

Valiokunnan lausunnoista ei ole saatavissa osviittaa sille.kuinka pit-
källe työllistämisvelvoitteita voidaan keventää tavallisessa lainsäätämisjär-
jestyksessä (edellytyksin että tavoite pysyy ennallaan).Perustuslakivalio-
kunnan omaksuma tulkinta HM 6§:n 2 momentin säännöksestä antaa valio-
kunnalle itselleen lähes vapaan harkintavallan. Kuten konfiskatorisuuden ja 

lakisääteisen perusturvankin kohdalla,samoin kuin omaisuuden käyttöoi-

keuden rajoitustenkin kohdalla kysymys on perimmältään yhteiskuntapo-

liittisesta tai sosiaalipoliittisesta harkinnasta. 

Työllisyyslain l§:Lain tarkoitus.Tämän lain tarkoituksena on 
järjestää Suomen kansalaiselle mahdollisuus tehdä työtä. 

2§ 1 ja 2mom.:1yöllisyystavoite ja sen vaatimat toimenpiteet. 
Kansalaisten toimeentulon turvaavan,työpaikan vapaaseen valintaan ja 
tuottavan työn tekemiseen perustuvan täystyöllisyyden saavuttamiseksi 
valtion tulee edistää vakaata ja alueellisesti tasapainoista talous-,työlli-
syys- ja muuta yhteiskunnallista kehitystä. 



 

Täystyöllisyyden toteuttamiseksi valtion tulee edistää korkeaa ja 
tasaista työvoiman kysyntää yleisillä talouspoliittisilla sekä muilla 
työllisyyteen vaikuttavilla toimenpiteillä. 

Oikeustieteellä ei ole keinoa osoittaa rajajonka jälkeen sinänsä 
täystyöllistämistavoitteensa säilyttävä työllisyyslaki muuntuu työllistämis-
velvoitteiden heikentämisten jälkeen perustuslain vastaiseksi.Perustuslaki-
valiokunta voi perustellusti päätyä siihen,että edelliset työllistämisvelvoit-
teet olivat maksimaaliset tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä säädettävät 
täystyöllistäroisperiaatteen vastaiset heikennykset työllisyyslakiinJos näin 
ajatellaan,nyt esillä oleva laki olisi siis säädettävissä vain VJ 67§:n mukai-
sessa järjestyksessä. 

Valiokunta voi yhtä hyvin -vuoden 1991 lausunnon periaatteita seu-
raten - painottaa,että työllisyystilanne on edelleen katastrofaalisesti heiken-
tynyt 1991 ratkaisua tehtäessä vallinnesta tasosta-T^öttömyyden valtiolle ja 
kunnille aiheuttamat kustannukset saattavat olla kokonaan uutta mittaluok-
kaa.Tämä tilanteen muutos voi olla käytettävissä perusteluksi sille,että vielä 
tämäkin työllistämisvelvoitteiden purku on lähes pakkotilamaisissa 
olosuhteissa hyväksyttävästi suoritettavissa tavallisella lailla. 

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan jo nyt vallitsee lainvastai-
nen tila: työllistämisvelvoitteita ei koko laajuudessa pystytä täyttämään 
(s.5).Tämä seikka vaikuttanee käsittelyjärjestysvalintaan: ei liene johdon-
mukaista ajatella,että laki on ristiriidassa perustuslain kanssa?sen kiireelli-
seksi julkistaminen estetäänja siten käsittelyjärjestysratkaisun seurauksena 
on laittoman tilan jatkuminen ja kärjistyminen. 

Sinänsä puhuminen nykytilanteessa "täystyöllistämisvelvoitteesta" 
lienee menettänyt pääosan uskottavuudestaan.Täystyöllistäminen on osoit-
tautunut mahdottomuudeksi ja utopiaksi nykyoloissa. 

Valiokunta ymmärrettävästi pitää kiinni aikaisemmasta HM 6§:ä kos-
kevasta tulkintalinjastaan ja argumentaatiotekniikasta.Ratkaisun tekeminen 
ei varmasti ole helppoa. 

Oman käsitykseni mukaan perustuslakivaliokunta on varhaisissa HM 
6.2§:n säätämisen jälkeen - korkeasuhdanteen oloissa - päattämissään 
lausunnoissa antanut säännökselle tiukemman velvoittavuuden kuin sään-
nöstä säädettäessä tarkoitettiin. 

Perustuslakivaliokunta on viimeisissä lausunnoissaan mielestäni jou-
tunut perääntymään muutaman askelen verran alkuperäisistä lausunnois-
taan. 

Perustuslakivaliokunta on relativoinut HM 6.2§:n säännöstä puhu-
malla epämääräisesti positiivisista statusoikeuksistajoiden merkitys ei ole 
vielä vakiintunut pemsmslakivaliokunnan käytännössä. 

Ilmaisu on moniselitteinen.Sitä ei käytetty 20 vuotta sitten kun HM 
6.2§:n säännös säädettiin.Käsite on 1990-luvun valtiosääntökeskustelun tuo-
te. Voidaan myös kysyä,kuinka kauan täytyy odottaa,että valiokunnan käy-
täntö statusoikeuden vakiintumisessa kestää. Valiokunta on antanut HM 
6§:n 2 momentin säännöstä parisenkymmentä lausuntoa (kun ministerisyyte-
asiat, tosin mietintöinä, lasketaan mukaan). 

Viittaus valtiovallan velvollisuuteen järjestää kansalaiselle työtä,ei 
kansalaisen statusoikeudeksi luonnehdittuna sanottavasti helpota HM 6.2§:n 
tulkintaa. 

* * * 



 

Totean lopuksi jälleen kerran,että oma tulkintani HM 6§:stä poikkeaa 
olennaisesti perustuslakivaliokunnan tulkinnoista.Lex Knuutilan säätämi-
sestä lähtien olen pitänyt HM 6.2§:n säännöstä tyypillisenä ns. TSS-oikeute-
na (taloudelliset,sosiaaliset ja sivistykselliset, ns. toisen sukupolven perusoi-
keudet) jonka merkitys lainsäädäntöön on samanlainen kuin muissakin län-
si-Euroopan maissa. TSS-oikeuksille on ominaista ohjelmaluonteisuus. Ne 
asettavat lainsäätäjälle tavoitteita ja ohjaavat lainsäädäntö- ja 
budjettivalmis-telua. TSS-oikeuksia ei länsimaissa ymmärretä lainsäätäjän 
suvereenia päätösvaltaa kaventaviksi, kansalaisille subjektiivisia (status-?) 
oikeuksia anta-viksi. TSS-oikeuksille on tyypillistä,että kansallisessa 
taloudellisessa ahdinkotilassa yhteiskunta voi suunnata niukkoja resursseja 
haluamallaan tavalla. 

TSS-oikeudet ymmärretään joustavammiksi kuin klassiset vapausoi-
keudet. Tämä näkyy selvästi myös kansainvälisoikeudellisissa ihmisoikeus-
sopimuksissa esim. verrattaessa Euroopan neuvoston ihmisoikeusyleissopi-
musta sosiaalisopimukseen sekä YK:n KP-sopimusta TSS-sopimukseen. 

 

Yhteenveto 
 

Määritellessään lakiehdotuksen käsittelyjärjestyksen perustuslakiva-
liokunta pitänee kiinni omaksumastaan tulkintalinjasta: täystyöllisyystavoite 
on ylläpidettävä, mutta keinovalikoimaa voidaan muuttaa tavoitteen 
kannalta heikentävään suuntaan. 

Tämä HM 6.2§:n tulkintatapa antaa valiokunnalle varsin suuren 
valinnanvapauden, koska esillä olevalla lailla ei puututa työllisyyslain 
täystyöllistämistivoitteeseen. 

Valiokunta voi katsoa,että nyt suoritettava todella tuntuva heikennys 
voimassaolevaan lakiin nähden ylittää sen rajan jonka jälkeen laki on ris-
tiriidassa HM 6§:ssä säädetyn valtion ryöllistämisvelvoitteen kanssa. 

Painottamalla pakkotilanomaisia olosuhteita,työttömyyden rankkaa 
lisääntymistä,ylivelkaantumisen tai kassakriisin uhkaa ja täystyöllisyyden 
epärealistisuutta nykyoloissa,voidaan myös päätyä siihen,että täystyöllistä-
misvelvoitteen säilyessä keinovalikoiman täytyy ylivoimaisissa olosuhteissa 
joustaa.Näin argumentoiden voidaan päätyä tavalliseen lainsäätämisjärjes-
tykseen. 
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HE 305/1992 vp (työllisyyslain 

muuttaminen) 

 

Esityksen sisältö 

 

Esityksessä ehdotetaan työllisyyslakia muutettavaksi siten, että laista 

poistettaisiin kuntien velvollisuus järjestää alle 20-vuotiaille nuorille 

kuuden kuukauden työ- ja harjoittelupaikka sekä valtion ja kuntien 

velvollisuus järjestää pitkäaikaistyöttömille kuuden kuukauden 

työntekomahdollisuus. 

 

Valtiosääntöoikeudellinen arviointi 

 

Pääongelmana on lakiehdotuksen suhde HM 6.2 §:ään, sen toiseen 

virkkeeseen. Tarkemmin sanottuna kysymys kuuluu: velvoittaako HM 6.2 § 

lainsäätäj ää pitämään voimassa työllistämisvelvoitteen, sellaisena kuin 

se työllisyyslaissa erinäisten heikennysten jälkeen nykyisin vielä on 

säädettynä? 

HM 6.2 §:n tulkinnassa on PeV:n lausuntojen ja mietintöjen valossa 

nähtävissä käänteitä. Korostan heti sitä, ettei tulkintalinjan 

muuttamisessa sinänsä ole mitään kiellettyä. Olennaista on pikemminkin se, 

ettei tulkinta heittelehdi tapauksesta toiseen. 

Alun perin ei HM 6.2 §:lle, v. 1972 täydennetyssä muodossaan, 

eduskunnassa eikä perustuslakivaliokunnassa tunnustettu mainittavaa 

oikeudellista sitovuutta. 

Sittemmin kanta kääntyi selvästi toiseksi: v. 1980 PeV totesi (PeVM 

10/1980), että HM 6.2 § on sen "erityisluonne" huomioon ottaen 

velvoittavuudeltaan rinnastettavissa hallitusmuodon muihin 

perusoikeuksiin. "Erityisluonne", jota PeV korosti oli kai lähinnä siinä, 

että HM 6.2 §:n säännös/säännökset kuuluvat ensi sijassa ns. positiivisiin 

statusoikeuksiin. 



 

Positiivisella    statusoikeudella    voi    olla oikeudellisia 

vaikutuksia lähinnä kolmessa pääsuunnassa: 

1. se voi sisältää ns. perustuslaillisen toimeksiannon 

hyväksyä lainsäädäntöä ja ryhtyä muihin toimiin ao. oikeuden 

toteuttamiseksi; 

2. se voi mahdollistaa säännöksen hyväksymisen tavallisessa 

järjestyksessä sellaisissa tapauksissa, joissa jokin toinen perus-

tuslainsäännös näyttäisi tämän estävän (=tasapainottava vaikutus); 

3. se voi estää perustuslaillisen toimeksiannon perusteella 

säädetyn lainsäädännön kumoamisen tai heikentämisen (=heikennys-

kielto). 

Kertaan lyhyesti näiden ulottuvuuksien esiintymisen PeV: n 

asiakirjoissa. Sivuutan samalla sen ulottuvuuden HM 6.2 §:n tul-

kinnassa , j oka sisältyy käsitykseen, että se, j olle ei työtä 

järjesty, on oikeutettu ainakin toimeentuloturvaan työttömyysaikana. 

Mietinnössään 10/1980 vp ja lausunnossaan 4/1984 vp PeV pitri 

HM 6.2 §:stä j ohtuvana kiireellisenä tehtävänä sellaisen uuden 

työllisyyslain säätämistä, jonka lähtökohdaksi oli otettava HM 6.2 

§:n valtiovallalle asettama velvollisuus täystryöllisyyden 

saavuttamsieen ja ylläpitämiseen (ks. myös PeVL 2/1987 vp). 

Sellainen laki annettiinkin 13.2.1987. Se jakaantuu aineelli-

sesti kahteen osaan. Yhtäältä se sääntelee toimia, joiden tarkoi-

tuksena on välillisesti johtaa kohti täystyöllisyyttä. Toisaalta 

siihen sisältyvät alussa mainitut työllistämisvelvoitteet. 

Käsitys HM 6.2 §:n tasapainottavasta vaikutuksesta (sillä 

kertaa suhteessa HM 51.2 §:ään) näkyy PeVL:sta 14/1986 vp. 

Työllistämisvelvoitteiden lykkäämistä koskevasta lausunnosta 

(PeVL 2/1987 vp) saattoi ehkä lukea sen kannanoton, että lailla jo 

voimaansaatetun työllistämistointen tason heikentäminen on vastoin 

HM 6.2 §:ssä säädettyä lainsäädännön kehittämisvelvoitetta, ts. että 

HM 6.2 §:stä olisi luettavissa lainsäädännön heikentämiskiel-to. 

Kannanotto ei tosin ollut aivan yksiselitteinen, ja vaikka se 

olisi sitä ollut, ei kyse ollut vielä vakiintuneesta tulkinnasta. 

Kun käsitteille v. 1991 valtiopäivillä tuli työllistämisvel-

voitteiden lievä heikentäminen, PeV lausui (PeVL 6/1991 vp), että 

"hallitusmuodon 6 §:n 2 momentti ilmaisee yleisen tavoitteen 

täystyöllisyydestä eli valtion tehtävästä turvata työnteon mahdol-

lisuus työtä tarvitseville kansalaisille". Valiokunta piti val-

tiosääntöoikeudellisen arvioinnin kannalta tähän nähden keskeisenä 

sitä  seikkaa,   "säilyykö  työllisyyslaki täystyöllisyystavoitteen 

mukaisena, vaikka lakia muutettaisiin ehdotetulla tavalla". PeV piti 

ehdotettua muutosta täystyöllisyystavoiteen rajoissa pysyvänä. Ei 



 

ole aivan selvää, ottiko PeV arviossaan huomioon eräiden 

määrärahojen uuskohdennusten velvoitetyöllistämisen supistumista 

kompensoivan vaikutuksen. 

Itse olen arvioinut myöhemmin, että tässä kohtaa tapahtui 

kohtalaisen merkittävä tulkintalinjan muutos - mutta myönnän, että 

arvio saattaa olla liian ankara. 

Linja jatkui PeV:n lausunnossa 10/1992 vp, jossa työllisyys-

lain muutoksen sisältämää uutta velvoitetyöllistämisen rajoitusta 

arvioitiin samansuuntaisesti kuin lausunnossa 6/1991 vp. 

* * * 

Jos katsotaan, ettei tulkintalinja olennaisesti muuttunut v. 1991, 

on viimeistään nyt käsillä totuuden hetki. On otettava kantaa siihen 

kuuluuko velvoitetyöllistämis-instituutio sellaisenaan HM 6.2 §:n 

vaatimaan lainsäädäntöön vai voidaanko se lakkauttaa tavallisessa 

järjestyksessä. Lakkauttaminen on jotain muuta kuin ne rajoitukset, 

joihin edellä on viitattu. 

Olen edelleen taipuvainen lukemaan PeV:n lausuntoa 2/1987 vp 

siten, että vastaus on pikemminkin edellisen vaihtoehdon mukainen. 

En tarkoita sitä, että velvoitetyöllistäminen olisi ainoa 

legitiimi keino pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden 

hoitamiseen monien työllisyyspoliittisten keinojen joukossa. 

Tarkoitan sitä, että tietyssä historiallisessa tilanteessa sen 

säätminen on tulkittu HM 6.2 §:n vaatimaksi. Jos sen kumoamista 

harkitaan ja jos HM 6.2 §:ää pidetään edelleen sitovana, on selvästi 

osoitettava, että velvoitetyöllistämisen tilalle samanaikaisesti 

säädetään keinoja, joiden vaikutus on vähintään samantehoinen kuin 

velvoitetyöllistäminen. Hallituksen esitys ei välttämättä sisällä 

viitteitä tästä. 

Saattaa tietenkin olla, että taloudellisen laman mukana HM 6.2 

§:n tulkinta on todella tullut käännekohtaan - mikä ei tietenkään 

merkitse, että tämän perustuslainkohdan sitovuudesta olisi kokonaan 

luovuttava (vrt. esim. tasapainottava vaikutus, toimeentuloturva 

työttömyyden aikana jne). Mutta käännekohta olisi vähintäänkin 

siinä, että heikennyskiellon konstruktiosta aivan selvästi 

luovuttaisiin: talouden tosiasiat ajavat normin yli. Niin kuin 

hallitus toteaa: velvoitteita ei ole pystytty täyttämään. 

Tietenkin voidaan todeta, että työllisyyslaki - vaikka vel-

voitetyöllistäminen poistetaan - edelleen säilyy täystyöllisyysta-

voitteen mukaisena ja että poistaminen ei siksi ole ristiriidassa HM 

6.2 §:n kanssa. Omasta puolestani olisin kuitenkin vielä valmis 

pitämään kiinni vuoden 1987 tulkinnasta, mistä johtuisi, että 



 

velvoitetyöllistämisen poistaminen vaatii VJ 67 §:n mukaisen 

käsittelyjärjestyksen. 

* * * 

Lopuksi on lyhyesti mainittava PeV:n todenneen lausunnossaan 10/1992 

vp, ettei nuoren oikeus velvoitetyöni sietämispaikkaan kuulu 

toimeentulon lakisääteiseen perusturvaan. Tulkinta on esitetty 

väliaikaisen VJ 66a §:n voimassa ollessa, mutta VJ 66 §:n pysyvästä 

muutoksesta ei aiheutune siihen muutoksia. Samansuuntaisesti 

täytynee katsoa, ettei toimeentulon lakisääteisen perusturvan piiri 

kuulu myöskään pitkäaikaistyöttömän oikeus 

velvoitetyöllistämispaikkaan. 

Mikael Hidén 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 24.11.1992 KELLO 10. HE 305/92 vp laiksi 

työllisyyslain muuttamisesta 

 

Ehdotuksen ongelmallisena piirteenä säätämisjärjestyksen kannalta voidaan pitää, kuten esityksen 

perusteluistakin ilmenee, sen suhdetta HM 6,2 §n säännöksessä säädettyyn valtiovallan velvollisuuteen 

järjestää kansalaiselle mahdollisuus tehdä työtä. Kuten perustelujen säätämisjärjestys- jaksossa todetaan 

perustuslakivaliokunta on useaan otteeseen käsitellyt HM 6,2 §:n säännöksen tulkintaa. Tuoreimpia 

tällaisia kannanottoja ovat valiokunnan noin vuosi sitten työllisyyslain 18 §:n muuttamisesta antama, 

suhteellisen seikkaperäinen lausunto {pv/l 6/HE 147/91 vp) sekä valiokunnan viime kesäkuussa 

työllisyyslain väliaikaisesta muuttamisesta antama suppeampi lausunto (prvl 10/HE 77/92 vp). 

 

Kertaamatta näissä lausunnoissa esitettyä enemmälti voidaan todeta, että vuoden 1991 lausunnossa 

valiokunta piti tarkastelunsa lähtökohtana sitä, että "hallitusmuodon 6 §:n 2 momentti ilmaisee yleisen 

tavoitteen täystyöllisyydestä eli valtion tehtävästä turvata työnteon mahdollisuus työtä tarvitseville 

kansalaisille". Vähää myöhempänä valiokunta totesi käsiteltävänä olevaan lakiehdotukseen nähden 

keskeiseksi valtiosääntöoikeudelliseksi seikaksi sen, "säilyykö työllisyyslaki tavoitteiltaan 

täystyöllisyystavoitteen mukaisena, vaikka lakia muutettaisiin ehdotetulla tavalla". Käsiteltyään tuolloin 

esillä ollutta lainmuutosta tältä kannalta valiokunta totesi, että "ehdotetunlainen julkisen vallan 

työllistamis-velvoitteiden vähentäminen ei muuta työllisyyslain luonnetta. Työllisyyslaki on ehdotetulla 

tavalla muutettunakin aiemmin mainitun täystyöllisyystavoitteen mukainen". Tällä perusteella 

valiokunta katsoi, että laki voitiin käsitellä tavallisena lakina. - Vuoden 1992 lausunnossa valiokunta 

viittasi vuoden 1991 lausunnossa esitettyihin näkökohtiin ja jokseenkin samansanaisin perusteluin päätyi 

katsomaan, että tuolloin esillä ollut työllisyyslain väliaikainen muutos oli käsiteltävä tavallisena lakina. 

 



 

Kun valiokunta on kahdessa tuoreessa kannanotossa nimenomaisesti käsitellyt HM 6,2 §:n säännöksen 

merkitystä tilanteessa, jossa heikennetään työllisyyslakiin sisältyvien järjestelyjen välitöntä 

työllistämismerkitystä, on nähdäkseni perusteltua lähteä myös nyt käsiteltävänä olevan ehdotuksen 

tarkastelussa samasta tulkintakäsityksestä. Valiokunnan sanontoja käyttäen kysymys olisi siis siitä, 

muuttavatko nyt ehdotetut muutokset työllisyyslain luonnetta ja voidaanko työllisyyslakia näiden 

muutosten jälkeenkin pitää täystyöllisyystavoitteen mukaisena. 

 

On helposti nähtävissä, että näin kuvatut kriteerit ovat hyvin väljät elleivät jopa arveluttavan väljät. Mikä 

on se työllisyyslain luonne , joka ei saisi muuttua? Onko siinäkin itse asiassa kysymys 

täystyöllisyystavoitteen mukaisuudesta? Mikä on kriteeriksi asetetun täystyöllisyystavoitteen 

mukaisuuden merkitys aikana, jolloin suuren työttömyyden jatkuminen lähitulevaisuudessa on ilmeistä? 

Vai riittääkö täystyöllisyystavoitteen mukaisuuden säilyttämiseen se, että työllisyyslain 2 §:ssä säilytetään 

nykyoloissa ehkä vähän julkisivunomaisilta vaikuttavat lausumat valtion velvollisuudesta pyrkiä 

täystyöllisyyteen? Jos ajatellaan, että HM 6,2 §:n säännös todella asettaa joitakin sisällöllisiä vaatimuksia 

valtion työllistämistoiminnalle tai erityisesti julkisen vallan työllistämistoimia koskevalle lainsäädännölle, 

vakuuttavana tuskin voidaan pitää sitä, että tässä suhteessa riittäväksi katsottaisiin jo se, että laissa on 

tavoitejulkilausumia. Toinen asia on, että sisällöllisten vaatimusten asettaminen on tavattoman vaikeaa, 

jos kuitenkin lähdetään siitä, mielestäni perustellusta käsityksestä, että HM 6,2 §:n säännös ei sisällä 

julkisen vallan taloudellisista mahdollisuuksista riippumatonta heikentämiskieltoa ja jos samalla 

lähdetään siitä, mielestäni myös perustellusta käsityksestä, että julkisen vallan ryölhstämisvelvot-tetta 

täytyy voida tarkastella myös työllisyyspolitiikan pitkän tähtäyksen kysymyksenä eikä yksinomaisesti 

vain kysymyksenä välittömistä työllistämisvaikutuksista. 

 

Jos valiokunnan edellämainittujen lausuntojen valossa tarkastelee nyt käsiteltävänä olevaa ehdotusta, on 

vaikea päätyä muuhun kuin että myös tämä laki on HM 6 §:stä johtuvien vaatimusten mukainen ja siis 

käsiteltävä tavallisena lakina. On ts. vaikea osoittaa sellaisia kriteerejä, joiden mukaisesti aikaisemmissa 

lausunnossa käsitellyt lait vielä olivat HM 6,2 §:n mukaisia, mutta tämä ehdotus ei enää ole. Tässäkin on 

kysymys työllisyyslain säännösten sellaisista muutoksista, jotka eräissä kohdin heikentävät laissa 

tarkoitettujen järjestelyjen työllistävää vaikutusta, ja toisaalta siitä, että lainsäätäjä ilmoittaa muulla 

tavoin pyrkivänsä työttömyyden ehkäisemiseen ja työttömyyden lieventämiseen. 

 

 

Toisaalta voidaan kyllä kysyä, kuinka vakuuttavia ovat ne, lähinnä 16 §:ään sisältyvät uudet säätelyt, 

joiden tavoitteena on pyrkiä ennalta ehkäisemään pitkäaikaistyöttömyyttä ja edistää työttömien 

työllistämistä. Vaikka voidaankin suhtautua epäilevästi lain 16 §:n säännökseen otettujen pitkän 

tähtäyksen vaikutuksiin tähtäävien lausumien merkitykseen, näyttää toisaalta ilmeiseltä, että välittömästi 

nähtävissä olevat, konkreettiset työllistämisvaikutukset ja pitkän tähtäyksen oletetut vaikutukset, jotka 

liittyvät työllistämisjärjestelmien (rakenteelliseen) kehittämiseen, eivät välttämättä ole yhteismitallisia. 

Mm. tästä syystä olisi luultavasti vaikeaa vakuuttavasti toteuttaa sellaista tulkintatapaa, jossa todettaisiin, 



 

että tietyt konkreettiset heikennykset voidaan säätää VJ 66 §:n mukaisesti, mutta vain jos niitä samalla 

"kompensoivat" samanveroiseksi katsotut, pitkäaikaisiin vaikutuksiin tähtäävät työllisyyden 

edistämis/työttömyyden ehkäisemistoimet. Vaikea voi myös olla kehittää sellaista tulkintaa, jossa 

konkreettisen työllistämisvaikutuksen heikentämisen luvallisuus tavallisessa laissa sidottaisiin siihen, 

kuinka välttämättömänä työllistämiskustannusten vähentämistä pidetään valtiontalouden kannalta. 

Yhtenä rajana heikentämismahdollisuudelle tavallisessa laissa voisi ehkä olla se, että hyvin tuntuviksi 

katsottuja heikennyksiä, joita vastaamaan ei samalla luoda mitään heikennystä tasapainottavia 

järjestelyjä, pidettäisiin lain luonnetta muuttavina/täystyöllisyystavoitteen kanssa ristiriitaisina. Saattaa 

olla, että tämän tyyppinen arviointi on ainoa mahdollinen käytännössä jotenkin toimiva rajanvetotapa, 

jos halutaan HM 6,2 §:n tulkinnassa asettaa jonkinlaisia reaalisia rajoja sille, kuinka pitkälle työllisyyslain 

työllistävää vaikutusta heikentävissä muutoksissa voidaan mennä tavallisella lailla. 
 

Tässä suhteessa tutkintatilannetta voidaan pitää jonkin verran avoimena. Jos käytetään valiokunnan 

käyttämiä sanontoja, on tuskin kuitenkaan aihetta sanoa, että työllisyyslain luonne tässä muuttuu tai että 

laista nyt tehdään oleellisesti aikaisempaa vähemmän täystyöllisyystavoitteen mukainen. Valiokunnalla 

on siten ainakin täysi mahdollisuus alussa mainittujen ratkaisujen linjaa seuraten katsoa, että käsillä oleva 

ehdotus on käsiteltävä tavallisena lakina. 


