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Perustuslakivaliokunnalle 
 

Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä laiksi työllisyyslain muuttami-

sesta (HE 305/1992 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa. 

 

1. Hallitusmuodon 6 §:n 2 momentin nykyinen sanamuoto on säädetty vuonna 

1970 tehtyjen kahden samansisältöisen lakialoitteen (LA 1 ja 2/1970 vp) 

pohjalta eduskunnan vuoden 1972 valtiopäivillä lopullisesti hyväksymässä 

laissa (592/72). Ainakin aloitteiden laatijoiden nimenomaisena tarkoituksena oli 

aikaansaada perustuslaintasoinen velvoite täystyöllisyyden toteuttamiseksi ja 

sisällyttää tämän yleisen tavoitteen keinovalikoimaan myös julkisen vallan 

varsinainen työllistämisvelvoite. Aloitteiden lopussa nimittäin viitattiin tuolloin 

voimassa olleisiin kuntien ja työnantajan velvoitteisiin ja todettiin niiden 

täydennykseksi tarvittavan "valtion työllistämisvelvoite". Se olisi ulotettava 

koskemaan (vain) "niitä henkilöryhmiä, joiden työllistämisestä eivät muut joko 

voimassa olevien säädösten tai vastaisuudessa laadittavien lakien perusteella 

vastaa". Ajatus ehdotetun säännöksen velvoittavasta merkityksestä nimenomaan 

muutoin vaikeasti työllistettävien ryhmien työllistämisessä esiintyi selkeästi 



 

myös aloitteiden ensimmäisessä kappaleessa: "Samanaikaisesti kun kuljemme 

kansantaloudessamme yhä laaja-alaisempaa kansainvälistä yhdentymistä kohti, 

kasvavat myös vaikeudet työllisyyden turvaamisessa ellei ryhdytä perusteellisiin 

muutoksiin sellaisen järjestelmän luomiseksi, jonka avulla voidaan työttömyys 

torjua vaihtelevissa kansainvälisissä suhdanteissa ja taloudellisten kriisien 

aikana. On myös ilmeistä, että työttömyydestä joutuvat eniten kärsimään 

työikään tuleva nuoriso, kausiluonteisissa tehtävissä työskentelevät tai muuten 

yhteiskunnan taholta erityistä tukea tarvitsevat väestöryhmät, jotka nykyisen 

kaltaisessa kilpailuyhteiskunnassa eivät eri syistä voi asemaansa alityöllisyyden 

vallitessa turvata." 

2. Hallitusmuodon 6 §:n 2 momentin uusi muotoilu ei välittömästi johtanut 

aloitteessa tunnistettujen erityisryhmien työllistämiseen tai yleisemminkään 

täystyöllisyystavoitteen turvaavaan lainsäädäntöön. Uuden perustuslainsään-

nöksen ei katsottu "välittömästi" luovan yksityiselle kansalaiselle oikeudellisin 

toimenpitein toteutettavissa olevaa vaadetta valtioon nähden, vaan konkreettis-

ten keinojen ja toimenpiteiden perusoikeussäännöksen asettamien velvoitteiden 

toteuttamiseksi tulkittiin jäävän tavallisella lailla asetettaviksi (PeVM 10/1980 

vp). 

 

HM 6 §:n 2 momentti oli kuitenkin lähtökohtana 1980-luvun kuluessa tapah-

tuneelle kehitykselle, jonka kuluessa eduskunnan perustuslakivaliokunta arvioi 

silloisen työllisyyslain (946/71) perustuslainvastaiseksi ja edellytti oikeutta 

työhön koskevan perustuslainsäannöksen toteuttavan uuden työllisyyslain 

säätämistä. Valiokunta muun ohessa totesi HM 6 §:n 2 momentin edellyttävän 

"laintasoista yksilöintiä niistä tavoitteista ja keinoista, joilla sen asettamat 

velvoitteet toteutetaan" (PeVM 10/1980 vp; ks. myös PeVL 4/1984 vp ja PeVM 

9/1985 vp). 

3. Nykyistä työllisyyslakia (275/87) säädettäessä hallitusmuodon 6 §:n 2 

momentin säännöksellä oli merkittävä vaikutus, ja perustuslainsäannöksen 

sisältöä tulkittiin lakialoitteiden laatijoiden hengessä: perustuslainsäannöksestä 

katsottiin seuraavan velvollisuus erityisin lakisääteisin keinoin huolehtia 

vaikeasti työllistyvien erityisryhmien työnsaannista. Hallituksen esitys (HE 



 

94/1986 vp) sisälsi erillisen jakson HM 6 §:n 2 momentin merkityksestä. Siinä 

viitattiin perustuslakivaliokunnan kannanottoihin säännöksen tulkinnasta ja 

jatkettiin niihin tukeutuen: "Edellä selostetut kannanotot merkitsevät sitä, että 

uuteen työllisyyslakiin on sisällytettävä säännökset keinoista, joilla toteutetaan 

konkreettisesti kansalaisten oikeus työhön." Lisäksi pitkäaikaistyöttömien 

velvoitetyöllistämistä koskevan 18 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todet-

tiin: "Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseen velvoittaa jo hallitusmuodon 6 

§:n 2 momentin säännökset työntekomahdollisuuden järjestämisestä." 

 

Esityksen syntytausta huomioon ottaen oli luonnollista, että työllisyyslakiehdo-

tuksesta pyydettiin perustuslakivaliokunnan lausunto (PeVL 14/1986 vp). Sen 

hallitusmuodon 6 §:n 2 momentin säännöstä koskeva jakso on valitettavan 

niukkasanainen, mutta ei silti jätä mitään epäselvyyttä siitä, että uuteen 

työllisyyslakiehdotukseen sisällytetyt erityisryhmien työllistämisvelvoitteet 

vaikuttivat valiokunnan arvioon HM 6 §:n 2 momentin asettamien vaatimusten 

täyttymisestä. Valiokunta totesi talouspoliittisten toimenpiteiden olevan esityk-

sen mukaan ensisijaisia keinoja pyrittäessä täystyöllisyyteen. Tämän jälkeen 

lausunnossa todettiin lakiehdotuksen edellyttävän lisäksi "erityisiä julkisen 

vallan toimenpiteitä työtilaisuuksien järjestämiseksi työttömiksi joutuneille" ja 

heti seuraavaksi esitettiin valiokunnan johtopäätös hallitusmuodon 6 §:n 2 

momentin asettaman vaatimustason täyttymisestä. 

 

4. Työllisyyslain voimaantulon porrastusta koskeneessa lausunnossaan perus-

tuslakivaliokunta meni askeleen pitemmälle hallitusmuodon 6 §:n 2 momentin 

velvoittavuuden tulkinnassa. Valiokunnan voi sanoa johtaneen säännöksestä 

myös niin sanotun heikentämiskiellon eli perustuslainsuojan tavallisen lain kautta 

saavutetulle HM 6 §:n 2 momentissa säädetyn perusoikeuden toteutta-

mistasolle. Jo säädetyn työllisyyslain voimaantulon osittainen lykkääminen 

saattoi tapahtua tavallisella lailla vain, koska laki ei ollut vielä ehtinyt tulla 

voimaan (PeVL 2/1987 vp). 

Valiokunnan uusimmissa HM 6 §:n 2 momentin tulkintaa koskeneissa lau-

sunnoissa voi sanoa peräännytyn hieman vuoden 1987 lausunnon edustamasta 

tulkinnasta. Silti tuostakaan lausunnosta ei ole nimenomaisesti irtauduttu, saati 

vuonna 1980 aloitetusta ja vuonna 1972 muutetun perustuslainsäännöksen 



 

tulkintalinjasta. Kun niin sanotut toistuvaistyöttömät (lailla 1732/91) poistettiin 

velvoitetyöllistämisen piiristä, perustuslakivaliokunta katsoi, ettei tämä muutta-

nut työllisyyslain luonnetta ja tavoitetta. Valiokunnan mukaan työllisyyslaki oli 

muutettunakin tavoitteeltaan täystyöllisyystavoitteen mukainen (PeVL 6/1991). 

Kun kuluvana vuonna säädetyllä väliaikaisella lailla (595/92) muutaman 

kuukauden ajaksi heikennettiin nuorten työllistämisvelvoitetta, valiokunta 

jälleen katsoi, ettei tällä muutettu työllisyyslain luonnetta HM 6 §:n 2 momentin 

kannalta (PeVL 10/1992 vp). 

 

Arvioitaessa nykyisen työllisyyslain voimaantulon lykkäystä ja muutoksia 

koskeneita perustuslakivaliokunnan lausuntoja (PeVL 2/1987 vp, 6/1991 vp ja 

10/1992 vp), yhteisenä piirteenä on ollut sen arviointi, säilyykö työllisyyslaki 

tavoitteiltaan HM 6 §:n 2 momentissa asetetun täystyöllisyystavoitteen mu-

kaisena. Tällainen kysymyksenasettelu ei olisi lainkaan mielekäs, ellei kyseessä 

olisi objektiivinen arviointi laissa säädettyjen velvoitteiden kokonaisuudesta. 

Tämän arvioinnin kannalta ei ole riittävää, että laki sisältää yleisen tavoi-

tesäännöksen täystyöllisyyden tavoittelemisesta, vaan lain on konkretisoitava 

HM 6 §:n 2 momentin säännöstä asettamalla riittävät keinot tavoitteen toteutta-

miseksi. 

 

Toinen yhteinen piirre kolmessa uusimmassakin lausunnossa on lakisääteisten 

keinojen erityisasema HM 6 §:n 2 momentin velvoitteiden toteuttamisessa. 

Tällainen tulkinta perustuu perustuslainsäännöksen sanamuotoon, perustuslaki-

valiokunnan kannanottoihin uuden työllisyyslain tarpeellisuudesta ja myös 

nykyisen työllisyyslain syntyhistoriaan. 

 

Valiokunnan uusimmissa kannanotoissa on sen sijaan ehkä nähtävissä tulkinnan 

muutosta suhtautumisessa niin sanottuun heikentämiskieltoon. Tällainen kielto 

johdettiin lausunnossa PeVL 2/1987 vp "lainsäädännön kehittämisvelvoitteen" 

nimellä, mihin valiokunnan vähemmistö jätti eriävän mielipiteensä. Tuoreimpia 

lausuntoja (PeVL 6/1991 vp ja 10/1992 vp) on tässä suhteessa mahdollista 

lukea kahdella eri tavalla, (a) Kyseessä saattaisi olla tulkinnan muutos, jonka 

kautta valiokunta olisi kokonaan irrottautunut ns. kehittämisvelvoitteesta tai 

heikentämiskiellosta. Kulloistakin työllisyyslakia olisi tällöin arvioitava vain 



 

HM 6 §:n 2 momenttia vasten, riippumatta tavallisella lailla jo saavutetusta 

perusoikeuden toteutumistasosta. (b) Toisaalta uusimmatkaan lausunnot eivät 

sulje pois tulkintavaihtoehtoa, jonka mukaan heikentämiskiellolla on jokin 

itsenäinen (rajoitettu) merkitys, mutta se ei ole aktualisoitunut lausuntojen 

PeVL 6/1991 vp ja 10/1992 vp edustamissa tapauksissa. Perusteena eron 

tekemiselle lausuntoon PeVL 2/1987 vp saattaisi olla esimerkiksi jonkinlaisen 

olennaisuuskriteeri: koko lain voimaantulon lykkääminen on olennaisempi 

heikennys kuin lain sisältämän keinovalikoiman yksittäinen muutos. 

 

5. Valittiinpa kumpi tahansa näistä kahdesta vaihtoehdosta sen arvioinnissa, 

miltä osin valiokunnan kaksi uusinta lausuntoa edustavat tulkinnan muutosta 

vuoden 1987 lausuntoon verrattuina, johtopäätökseni nyt käsiteltävän lakiehdo-

tuksen suhteen on sama. Lausunnot PeVL 6/1991 vp ja 10/1992 vp eivät 

merkitse, että valiokunta olisi irrottautunut mietinnöstä PeVM 10/1980 vp 

alkaen johdonmukaisesti seuratusta linjasta HM 6 §:n 2 momentin sisällön ja 

velvoittavuuden suhteen. Valiokunnan kannanotot, perustuslainsäännöksen 

sanamuoto ja laatijoiden sille esittämät perustelut, samoin kuin nykyisen 

työllisyyslain säätämishistoria osoittavat yhdenmukaisesti, että nykyisen 

työllisyyslain sisäköillä työllistämisvelvoitteilla on olennainen merkitys sen arvioinnissa, 

vastaako laki HM 6 §:n 2 momentissa asetettua täystyöllisyysta-voitetta. 

 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että työllisyyslain sisältämät työllistämis-

velvoitteet kumottaisiin kokonaan. Niiden tilalle tulisi lain 16 §:n 2 momenttiin 

otettava luonteeltaan tavoitteellinen säännös työllisyysmäärärahojen 

ohjaamisesta siten, että etusija annetaan niille työnhakijoille, joiden työnsaannin 

tarve on suurin, ja määrärahojen kohdentamisesta erityisesti nuorten ja 

pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Ehdotettu muutos on mielestäni 

ristiriidassa hallitusmuodon 6 §;w 2 momentin kanssa seuraavista syistä. 

5.1. Työllistämistoimet tulisivat täysin riippuvaisiksi niihin valtion talousar-

viossa kulloinkin varatuista määrärahoista, jotka ovat pysyvyydeltään ja vel-

voittavuudeltaan olennaisesti heikompia kuin nykyiset lakisääteiset työllistä-

misvelvoitteet. 



 

5.2. Ehdotetut muutokset murtaisivat sen keskeisen aseman, joka eduskunnan 

säätämällä lailla on hallitusmuodon 6 §:n 2 momentissa säädetyn perusoikeuden 

toteuttamisessa. Lakisääteisten keinojen korostaminen HM 6 §:n 2 momentin 

tulkinnassa on johdonmukaista muiden perusoikeuksien tulkinnassa 

omaksuttujen periaatteiden kanssa. Nyt kyseessä olevan perusoikeuden erityis-

luonne niin sanottuna positiivisena statusoikeutena epäilemättä vaikuttaa siihen, 

millaisia nuo konkreettiset keinot ovat. Sen sijaan se ei, säännöksen sanamuo-

tokin huomioon ottaen, poista laintasoisen sääntelyn vaatimusta perusoikeuden 

toteuttamisessa. 

5.3. Ehdotetut muutokset poistaisivat hallitusmuodon 6 §:n 2 momentissa 

säädetyltä perusoikeudelta sen yksilöllisen oikeuden luonteen. Valiokunta on 

muun muassa mietinnössään PeVM 10/1980 vp korostanut kansalaisten 

oikeusturvaa myös HM 6 §:n 2 momentissa säädetyn perusoikeuden osana ja 

siksi tähdentänyt, että kaikki säännökseen liittyvät kansalaisten perustavaa 

laatua olevat oikeudet tuli määritellä laissa. Soveltamisalaltaan rajoitetun niin 

sanotun subjektiivisen oikeuden sisällyttäminen nykyiseen työllisyyslakiin oli 

keskeinen periaateratkaisu, jonka vuoksi laki voitiin katsoa hallitusmuodon 6 

§:n 2 momentin vaatimukset täyttäväksi. 

5.4. Muutokset johtaisivat julkisen vallan velvoitteiden poistamiseen sieltä, 

missä ne hallitusmuodon 6 §:n 2 momentissa ilmaistun täystyöllisyystavoitteen 

kannalta ovat kaikkein tärkeimmät: muutoin vaikeasti työllistyvien erityisryh-

mien työllistämisestä. Julkisuudessa onkin arvosteltu lakiehdotusta siitä, että se 

tulisi johtamaan pysyvästi työtä vailla olevien ryhmän kasvuun ja vakaviin 

 

syrjäytymisongelmiin. Hallituksen esityksen perusteluissa on esitetty eräitä 

numerotietoja lakiehdotuksen vaikutuksista. Niiden arviointi on vaikeaa, 

erityisesti sen vuoksi ettei nykyistä lakia ole noudatettu eteläisimmissä työvoi-

mapiireissä. Hallituksen esityksessä näyttää verratun keskenään sitä tilannetta, 

että nykyisen lain velvoitteita ei noudateta ja sitä, että muutettua työllisyyslakia 

noudatettaisiin. Nähdäkseni ehdotetun muutoksen vaikutukset vaikeasti työllis-

tyvien erityisryhmien kannalta tulevat silti selkeästi esiin kahdesta esityksen 

perusteluihin sisältyvästä tiedosta. Nykyisen lain mukaan velvoitetyöllistettä-



 

vien määrä olisi ensi vuonna "keskimäärin 57 000". Ehdotettujen muutosten 

jälkeen julkisella sektorilla ilmoitetaan työllistettävän vain puolet tästä määrästä 

eli 11 000 valtion ja 17 500 kuntien tehtävissä. Pidän selvänä, että työllistä-

misen painopisteen siirtäminen yksityiselle sektorille tulisi jättämään kymmeniä 

tuhansia vaikeasti työllistettäviin erityisryhmiin kuuluvia ihmisiä ilman sitä 

väliaikaista työntekomahdollisuutta, jonka työllisyyslaki nykyisin HM 6 §:n 2 

momentissa asetetun täystyöllisyystavoitteen toteuttamiseksi sisältää. Tältä 

kannalta on toissijaista, tulisiko erilaisten työllistämistoimien piirissä kaikkiaan 

olemaan enemmän vai vähemmän ihmisiä, ja käytettäisiinkö näihin toimiin 

enemmän vai vähemmän rahaa kuin ilman lainmuutosta. Huomionarvoista on 

silti, että lakiehdotuksen ilmoitetaan johtavan työllistämiseen käytettävien 

määrärahojen vähenemiseen 100 miljoonalla vuonna 1993 ja vuonna 1994 

peräti 550 miljoonalla markalla. 

 

6. Kommentoin vielä lyhyesti hallituksen esityksen perusteluja. Muun muassa 

heti nykyisen työllisyyslain "ongelmia" käsittelevän jakson alussa todetaan, että 

työllistämisvelvoitteet ja julkishallinnon henkilöstön supistamisvaatimukset 

ovat "ristiriidassa keskenään". Eri kohdissa tuodaan myös esiin, etteivät kaikki 

valtion ja kuntien viranomaiset - lähinnä Uudenmaan läänin ja Hämeen 

työvoimapiirin alueella - ole käytännössä noudattaneet nykyisen lain mukaisia 

velvoitteitaan. Ensiksi mainitussa asiassa on kysymys perustuslain toteuttami-

seksi säädetyn työllisyyslain ja valtioneuvoston periaatepäätöksen välisestä 

ristiriidasta, jälkimmäisessä taas työllisyyslain rikkomisesta. Näiden seikkojen 

merkitys perusteluna työllisyyslain muuttamiseksi on kyseenalainen. Mutta 

vielä oudompaa on, että samoihin seikkoihin viitataan myös hallituksen 
r 

esityksen säätämisjärjestyspemsteluissa (s. 11). 

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1992 

 

oikeustieteen tohtori, valtiosääntöoikeuden dosentti 

(Helsingin yliopisto) 


