
 

Perustuslakivaliokunnan kokous n;o 101 torstaina 19.11.1992 

kello 8.30 

1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) HE 274 laiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun 

lain muuttamisesta 
 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 
 

- Professori Antero Jyränki 

- OTT Martin Scheinin 

(- Ylitarkastaja Tuija Leminen, TM) 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

4) HE 202 vuoden 1993 veroasteikkolaiksi 

- I käsittely. Asiantuntijoiden 

kuuleminen: 

- Vanhempi hallitussihteeri Marja-Liisa Lindström 

Valtiovarainministeriö 

- Professori Mikael Hidén 

- Professori Antero Jyränki 

- Professori Ilkka Saraviita 

- Professori Kaarlo Tuori 

- Professori Edward Andersson 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

5) HE 250 laiksi asumistukilain muuttamisesta 

- I käsittely jatkuu. 

Lausuntoluonnos ja sen vaihtoehto 18.11.1992: yleiskeskustelu - 

yksityiskohtainen käsittely. 

6) Muut mahdolliset asiat 

- Kuultavat asiantuntijat uusista asioista: 

- HE 269 (Posti- ja telelaitoslaki) 

- HE 303 (TEL 9 §) 

- Yhtiöittämislait 

-- HE 289 (työttömyysturva) 

- HE 305 (työllisyyslaki) 

7) Seuraava kokous on perjantaina 20.11.1992 klo 8.30. 
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Perustuslakivaliokunnalle 

 

 

 

Valiokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä laiksi 

työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 

274/1992 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa: 

Syyskuun 1 päivänä 1992 on tullut voimaan valtiopäivä-

järjestyksen 66 §:n 7 momentin muutos (laissa 818/92), jonka mukaan 

vähintään kolmasosa kaikista kansanedustajista voi nykyisin äänestää 

lepäämään vain sellaisen 66 §:n mukaisessa järjestyksessä käsiteltävän 

lakiehdotuksen, joka "heikentää toimeentulon lakisääteistä perusturvaa" 

(eräin poikkeuksin, joista nyt ei ole kyse). 

Ymmärtääkseni minulta on toivottu lausuntoa mahdollisuudesta 

äänestää hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus lepäämään. Rajoitun 

jäljempänä tarkastelemaan pääasiassa tätä kysymystä. 

1. Lakiehdotuksessa tarkoitettua koulutustukea ei mainita niissä 

etuuksien luetteloissa, joita lainvalmisteluasiakirjoissa on esitetty 

toimeentulon lakisääteisen perusturvan käsitettä koskevissa perusteluissa. 

Tällainen luettelo on lailla 818/9 2 toteutettua valtiopäiväjärjestyksen 

muutosta koskevassa hallituksen esityksessä (HE 234/1991 vp s. 19-20), 

samoin kuin lepäämäänjättämissäännöstön uudistamistoimikunnan 

osamietinnössä (komiteanmietintö 1990:55 s. 48). Kummassakin yhteydessä on 

korostettu, ettei luettelo ole tarkoitettu tyhjentäväksi. Samalla   on   

esitetty   useita   toimeentulon   lakisääteisen perusturvan 



 

käsitettä luonnehtivia yleisiä tunnusmerkkejä, joita on käsitelty myös 

perustuslakivaliokunnan mietinnössä 7/1991 vp. 

Koulutustuki on lakisääteinen luonnolliselle henkilölle 

maksettava rahamääräinen toistuvaissuoritus, jolla pyritään takaamaan 

toimeentulolle välttämätön elintaso. Jo näiden seikkojen vuoksi se 

käsittääkseni kuuluu toimeentulon lakisääteisen perusturvan piiriin 

täyttäessään tästä käsitteestä valmisteluasiakirjoissa esitettyjen 

luonnehdintojen ehdot. Lisäksi koulutustuki on monella tavoin sidottu 

työttömyysturvalain (602/84) mukaisiin etuuksiin, joista "peruspäiväraha 

lapsi-korotuksineen sekä ansioon suhteutetun päivärahan perusosa" on 

samasanaisesti mainittu kummassakin edellä mainitussa etuuksien 

luettelossa. Koulutustuki sisältää sitä koskevan lain mukaan perustuen ja 

ansiotuen (15 §). Täysimääräinen perustuki on sidottu työttömyysturvalain 

mukaisen peruspäivärahan suuruuteen ja ansiotuki vastaavasti 

työttömyysturvalain mukaisen ansioon suhteutetun päivärahan suuruuteen (16 

§). Työttömyysturvalain mukaisen lapsikorotuksen vastineena koulutustukeen 

kuuluu erityistuki (17 §). Koulutustuen liittää saumattomasti työttömyys-

turvalain mukaisiin etuuksiin se työttömyysturvalain ehto, jonka mukaan 

toimeentulon kohtuullisesti turvaavasta koulutuksesta kieltäytyminen 

johtaa työttömyyspäivärahan menettämiseen (8 §). 

Johtopäätökseni on, että työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen 

koulutustuki kuuluu valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n 7 momentissa 

tarkoitetun toimeentulon lakisääteisen perusturvan piiriin ainakin 

perustuen, ansiotuen perusosan ja erityistuen osalta. 

Hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan jättää 

lepäämään ainakin kahden siihen sisältyvän muutoksen vuoksi: (a) 

Hallituksen esityksen mukaan koulutustukea ei maksettaisi koulutuksen niin 

sanottujen lomajaksojen aikana (19 §)-Työttömyysturvalain mukaan 

päätoimiselle opiskelijalle ei makseta työttömyyspäivärahaa opiskelun 

loma-aikana (5 §:n 1 momentin 10 kohta laissa 620/91 ja 6 momentti laissa 

1367/90). Siten lakiehdotus merkitsee toimeentulon lakisääteisen 

perusturvan heikentämistä tällaisten ajanjaksojen osalta, (b) Hallituksen 

esityksen mukaan erityistuki lakkautettaisiin (17 §). Myös tältä 

 

osin lakiehdotus heikentää toimeentulon lakisääteistä perusturvaa. 

2. Eräiltä osin lakiehdotus merkitsee puuttumista jo nykyisen 

lain aikana aloitettuun koulutukseen liittyviin etuuksiin. Erityistuki ja 

lomajaksojen aikainen koulutustuki lakkaisivat myös ennen lain 

voimaantuloa koulutuksensa aloittaneilta. Laissa tarkoitettu koulutus voi 

kestää vuosiakin. Sen aloittaminen perustuu siten useissa tapauksissa 

varsin pitkäjänteiseen henkilön oman ja hänen perheensä tulevaisuuden 

suunnitteluun, jossa etuuksien lakisääteisyys ja läheinen yhteys 

työttömyysturvaan ovat olleet tärkeitä vaikuttimia. Koulutukseen voi 

liittyä useiden kuukausien ns. lomajaksoja, joiden ajaksi henkilö joutuisi 

nyt suurtyöttömyyden aikana sekä koulutustuen että työttömyysturvan 

ulkopuolelle. Koulutuksen keskeyttäminen taas johtaisi työttömyysturvan 

määräaikaiseen menettämiseen. 

Näiden seikkojen vuoksi on mielestäni oikeuttua tehdä 

johtopäätös, jonka mukaan nykyinen lainsäädäntö antaa sen voimassa ollessa 

aloitettuun koulutukseen liittyville etuuksille sellaisen pysyvyyden, että 

lakiehdotus merkitsee hallitusmuodon 6 §:n vastaista puuttumista henkilön 

asemaan. Tällainen kanta on perusteltavissa tiettyyn koulutukseen 

myönnetyn tuen muodostumisella sen saajan "sosiaaliseksi omaisuudeksi" (HM 
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6-1 §), lakiehdotuksen asiallisesti taannehtivalla vaikutuksella (HM 6.1 

ja 5 j) tai työttömyysturvan merkitykseen toissijaisena tapana toteuttaa 

pykälän 2 momentin velvoitteet. Viittaan myös asumistukilain muuttamisesta 

valiokunnalle 5.11.1992 antamaani lausuntoon . 

 

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1992 

dosentti (Helsingin yliopisto) 



 

 

 

 

 

 

 

Antero Jyränki/19.11.1992 PeV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.M. 

HE 274/1992 vp 

(työvoimapoliittisesta aikuiskoulutukssta annetun lain 

muuttaminen) 

 

 

 

1. Kysymys toimeentulon lakisääteisen perusturvan heikennyksestä 

 

Tulkinnan lähtökohtana on HE:ssä 234/1991 vp esitetty ja PeV:n sittemmin 

mietinnössään 7/1992 vp hyväksymä luettelo toimeentulon lakisääteiseen 

perusturvaan ainakin luettavista etuuksista. Niiden joukossa on kylläkin 

esimerkiksi "opintotukilaissa tarkoitettu opintoraha" mutta ei 

työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista 

koulutustukea. Luettelo ei kuitenkaan ole tyhjentävä. 

 

Viimeksi mainitun lain tarkoituksena on aikuisväestölle koulutusta 

hankkimalla edistää ja ylläpitää työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainoa 

työmarkkinoilla sekä torjua työttömyyttä ja poistaa työvoimapulaa. 

Koulutus, jota lain mukaisesti hankitaan, on pääasiassa ammatillista 

koulutusta. Opiskelijaksi koulutukseen valittavan tulee pääsääntöisesti 

olla 20 vuotta täyttänyt. Opiskelijoiden valitsemisesta koulutukseen 

päättää työvoimaviranomainen. 

 

Opiskelijaksi valitulle maksetaan koulutustukea joko perustukena tai 

ansiotukena. Täysimääräinen perustuki on työttömyysturvalaissa 

tarkoitetun peruspäivärahan suuruinen. Opiskelijalla on oikeus ansiotukeen, 

jos hän on työttömyysturvalain mukaan oikeutettu ansioon suhteutettuun 

päivärahaan. Ansiotuki määräytyy samoin perustein kuin ansioon suhteutettu 

päiväraha työttömyysturvalaissa. - Koulutustukea korotetaan 

lapsikorotuksella siten kuin työt- 

J 
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tömyysturvalaissa on säädetty. 

 

Jo hallituksen esityksessä 234/1991 vp tähdennettiin, ettei siinä esitetty 

luettelo ole tyhjentävä vaan sisältää ne etuudet, jotka ainakin ovat 

suojattuja. Siinä mielessä on "lakisääteisen toimeentulon perusturvan" 

käsite avoin. Mutta toisaalta on otettava huomioon, että PeV lausui 

mietinnössään 7/1992 vp seuraavaa: 

 

"Suomalainen sosiaaliturva perustuu huomattavalta osalta pohjoismaiseen 

kansanvakuutusj ärj estelmään, j ossa kaikki vakuutetut saavat etuuksia 

pääosin riippumatta aikaisemmasta työhistoriasta, perhesuhteista, muista 

ansioista tai vastaavista seikoista. Sosiaaliturvamme tämän osan 

ydinsisältöön säästölaeilla ei tule puuttua (kurs. tässä)." 

 

Tästä ja muualta PeV:n mietinnöstä, kuten myös HE:sta 234/1991 vp, käy ilmi 

tavoite sulkea lepäämäänjättämismahdollisuuden ulkopuolelle 

ansioperusteisten etuuksien heikennys - ellei ole kysymys 

vähimmäisetuuksia vastaavista ansioon suhteutetuista etuuksista 

sellaiselta osaltaan, joka yhdessä vähimmäisetuuden kanssa vastaa täyden 

kansaneläkkeen suuruista toimeentulotasoa. 

 

Jos koulutustuki luetaan toimeentulon lakisääteiseen perusturvaan, se 

kuuluu siihen vain perustuen ja ansiotuen perusosan osalta. Mutta kuuluuko 

se edes tältä osin? 

 

Työvoimapoliitisesta aikuiskoulutuksesta annettua lakia tarkastellessa saa 

vaikutelman , että laki säätää koulutustuen muodossa työttömyysturvalain 

mukaiselle turvajärjestelmälle ainakin osittain vaihtoehtoisen 

toimeentuloturvan järjestelmän, vaikkei perustuen maksaminen nimenomaisesti 

edellytäkään, että koulutukseen hyväksytty olisi hyväksymuistilanteessa 

työtön. Siihen nähden ja ottaen huomioon sen, että laki kohdistuu 

nimenomaan aikuuisväes-töön, koulutustukea ja sen kavennuksia voidaan VJ 66 

§:n kannalta arvioida samaan tapaan kuin työttömän peruspäivärahaa ja sen 

kavennuksia. Ilmeisesti on siis lähdettävä siitä, että koulutuksessa 

oleville maksettava perustuki ja ansiotuen perusosa takaavat näille 

toimeentulon perusturvan. 

 
1» 
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Lakiehdotus toteuttaisi mm. seuraavat muutokset perustukeen : 

1. tukea ei maksettaisi koulutusaikaisilta lomajaksoilta, ellei jakson aikana 

tapahdu työharjoittelua; 

2. lasten lukumäärän perusteella opiskelijalle maksettava erityistuki 

poistettaisiin. 

 

Lakiehdotus jättää auki, miten koulutettavat hankkivat toimeentulonsa itselleen 

ja perheilleen lomajaksojen aikana, ellei työharjoittelua ole. Päätoiminen 

opiskelija ei saa työttömyyspäivärahaa lomajakson aikana. Tuen poistaminen 

lomajaksoilta näyttäisi perusturvan heikennykseltä, joka ei ole vähäinen; 

rinnastus opintorahaan ei lain tarkoittaman erityisen henkilöpiirin takia tunnu 

luontevalta. 

 



 

Entä johtaako toiseen päätelmään säännös, jolla erityistuki poistetaan? Tässä on 

yhtäältä otettava huomioon, että erityistuen maksaminen perustuen lisäksi 

tuottaa suuremman edun kuin työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha 

lapsikorotuksineen; erityistuen määrä on neljännes työttömän suurimman korotetun 

peruspäivärahan määrästä. Toisaalta erityistuki maksetaan kolmi- tai 

nelilapsiselle perheelle, jollaiselle se voi olla hyvin välttämätön. Kyseessä ei 

näyttäisi olevan sellainen vain vähäinen tarkistus, jollaiseen viitatiin 

PeVM:ssä 7/92 vp. Tässäkin on siis käsillä sellainen toimeentulon lakisääteisen 

perusturvan heikennys, jota tarkoitetaan VJ 66 §:ssä. 

 

Lakiehdotus voitaneen   siten   VJ 66 §:n nojalla jättää lepäämään. 

 

 

 

2. Kysymys jo   myönnetyn koulutustuen perustuslainturvasta 

 

 

 

Perustuen ja siihen liittyvät muut etuudet myöntää koulutukseen hyväksytyn 

hakemuksesta yksilökohtaisella päätöksellä kansaeläke-laitoksen asianomaisen 

vakuutuspiirin paikallistoimisto. Lakitekstistä ei käy suoranaisesti selville, 

miksi ajaksi perustuki ja siihen liittyvät etuudet myönnetään. Sekin on 

mahdollista, että tuki yhdellä ja samalla päätöksellä myönnetään koko koulu-

tusaj aksi.   Päätös  on  valituskelpoinen.   Laki   ei   edellytä, että 

myönnetyn tuen määrää voitaisiin lailla vähentää. 

 

Koulutustuki maksetaan henkilölle, joka vapaaehtoisesti hakeutuu työvoimapoliittiseen 

aikuiskoulutukseen. On mahdollista, että pitempiaikaisen koulutuksen ollessa kyseessä 

asianomainen luopuu työpaikastaan koulutuksen hyväksi. Päätöstä tehdessään koulutukseen 

hakeutuva ottaa taloudellista tilannettaan arvioidessaan huomioon hänelle 

tukipäätöksessä myönnetyt edut ja ennakoi niiden jatkuvan koulutuksen loppuun saakka. 

 

Esillä olevan lakiehdotuksen mukaan erityistuki ja lomajaksojen aikainen koulutustuki 

lakkaisivat myös niiltä opiskelijoilta jotka ovat aloittaneet koulutuksen ennen lain 

voimaantuloa, ts. joita koskeva etuuden myöntävä yksilökohtainen päätös on annettu ennen 

lain voimaantuloa. Laki siis kajoaisi huonontavasti tuollaisiin päätöksiin. 

 

Suojaako perustuslaki sellaisia varallisuusoikeudellisia etuuksia, jotka edellä kuvatuin 

tavoin yksilöityvät ja konkretisoituvat viranomaisen valituskelpoisin päätöksin? 

Perustuslakivaliokunnan eri yhteyksissä antamia, sinänsä harvoja lausuntoja voidaan nyt 

käsillä olevan asian yhteydessä lukea hieman eri suuntiin. Tässä tapauksessa pitäisi 

vähintäänkin olla täsmällinen tieto siitä, mikä sisältö tukipäätöksillä on, onko niissä 

heikennysvarauksia ja kuinka pitkäkestoisesta koulutuksesta voi olla kysymys. 

 

Periaatteellisesti voi kuitenkin todeta seuraavaa: Julkisperus-teinen sosiaalinen etuus 

ei vakiintuneen tulkinnan mukaan pääsääntöisesti tule osalliseksi varallisuudelle HM 6 

§:n mukaan kuuluvasta sosiaaliturvasta. Sosiaalista avustusta voidaan tavallisella 

lailla rajoittaa, edellyttäen, että asianomainen voimaansaattaminen tapahtuu niin, ettei 

sillä kajota voimassa olleen lain aikana maksettaviksi tulleisiin avustuksiin. On siis 

edellytetty tiettyä konkretisoitumisen astetta, jotta sosiaalietuus pääsisi osalliseksi 

varallisuuden perustuslainturvasta. Sellainen aste voi olla tuen myöntämispäätös. 

 

Jos on olemassa tukipäätöksiä, jotka ilman tarkistusvarauksia koskevat myös tämän 

lakiehdotuksen voimaantulon jälkeistä aikaa, tulee lähelle sellainen tulkinta,  että 

lakiehdotuksen voimaantu- 
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losäännös kajotessaan heikentävästi jo myönnettyyn perustukeen loukkaa tuen 

saajien varallisuudensuojaa. 

 


