
 

6 )  

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 88 tiistaina 27.10.1992 

klo 10.00 

1) Nimenhuuto 

2) Täysilukuisuus 

3) Ed. Jaakonsaaren ja neljän muun edustajan allekirjoittama kirjelmä, 

joka sisältää muistutuksen entisen kauppa- 1a teollisuusministeri 

Juhantalon virkatoimen lainvastaisuudesta 
 

- Ilmoitetaan saapuneeksi. 

- I käsittely. 

Päätettäneen varata ent. ministeri Juhantalolle tilaisuus antaa 

määräajan kuluessa kirjallinen tai suullinen selitys. 

4 )  HE 250 laiksi asumistukilain muuttamisesta 

- Ilmoitetaan saapuneeksi. Eduskunnan päätöksen mukaisesti valiokunnan 

on annettava asiasta lausuntonsa ympäristövaliokunnalle. 

- I käsittely. Asiantuntijoiden 

kuuleminen: 

- Ylijohtaja Martti Lujanen 

Ympäristöministeriö 

- Ylitarkastaja Liisa Linna-Angelvuo 

Ympäristöministeriö 

- Professori Mikael Hidén 

- Professori Antero Jyränki 

- OTT, lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo 

- Professori Ilkka Saraviita 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

5) HE 139 laiksi kunnan ja kuntainliiton viranhaltijoiden virantoimituksen 

ja työntekijöiden työnteon palkattomasta keskeyttämisestä määräajaksi 

- II käsittely. 

I käsittelyssä 23.10. hyväksytty lausunto. 
 

HE 155 laiksi lapsilisälain muuttamisesta 

- I käsittely jatkuu. 

Lausuntoluonnos: yleiskeskustelu - yksityiskohtainen käsittely. 
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7) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 1991 ( K  

101 

- I käsittely jatkuu. 

Mietintöluonnos: yleiskeskustelu - yksityiskohtainen 

käsittely. 

8 )  

9 )  

10

) 

 

Muut mahdolliset asiat 
 

Seuraava kokous on keskiviikkona 28.10.1992 klo 9.15. 
 

Kokouksen päättäminen 



 

 

Mikael Hidén 
 
 
 

Perustuslakivaliokunta 27.10.1992   kello 10. 

HE 250/92 vp laiksi asumistukilain muuttamisesta 
 
 
 

Valtiosääntöoikeudellisesti  kiintoisia kysymyksiä lakiehdotuksessa yhtäältä    

lepäämäänjättämismahdollisuus ja    toisaalta    jotkin lain taannehtivaan 

soveltamiseen   liittyvät kysymykset. 
 

Lepäämäänjättämismahdollisuuden kannalta ratkaisevaa on, onko tässä 

kyseessä laki, joka viime syyskuun alusta voimaantulleen VJ 66,7 

§:n (818/92 vp) säännöksen  mielessä "heikentää   toimeentulon laki- 

sääteistä   perusturvaa."    Hallituksen esityksen perusteluissa 

viitataan siihen, että äskenmainittuun perustuslain muutokseen 

johtaneen   hallituksen esityksen perusteluissa todettiin asumistuen 

kuuluvan säännöksessä tarkoitettuun perusturvaan. Edelleen viitataan 

nyt   käsiteltävänä olevan lain perusteluissa kuitenkin siihen, että 

äsken   mainittua perustuslainmuutosta perustuslakivaliokunnassa 

käsiteltäessä ialiukuiiljj oli säännöksen   tulkintaan ^Tietxy joustoafe 

mahdollisuus. Valiokunta oli katsonut, että ilman 

lepäämäänjättämismahdollisuutta    voitiin kuitenkin tarkistaa jonkin suojan   

piiriin sinänsä   kuuluvan etuuden saamisedellytyksiä ja vähäisesti suuruuttakin,    

kunhan    etuuden edelleenkin säaisivat riit tävän suurina ne,    joillZe se    

kokonaisuutena arvioiden on välttämätön toimeentulon perusturvan   kannalta (ks. 

prvl 7/HE 234- (91 vp)/ 92 vp). 
 

Olen   lapsilisälain   muuttamista valiokunnassa viime syyskuun lopull 

käsiteltäessä    tarkastellut edellä    mainita!*** VJ 66,7 §:n säännöksen   

tulkintaa ja   päätynyt    perustuslainmuutoksen sanonnan ja sitä   koskevien 

säätämisasiakirjojen valossa siihen, että lainkohdassa on    kysymys tietynfe 

toimeentulotason    turvaamisesta eikä etuus etuudelta tarkasteltavien erilaisten 

etuuksien saamasta institutionaalisesta suojasta.   (Prvk 25-9-1992).    En   

käy tässä toistamaan tuolloin esittämääni.    Tätä    lausuntoa   laatiessani 

rainul la   ei ole ollut käytettävissäni valiokunnan tuossa asiassa antamaa 

lausuntoa. 

Lähdettiinpä   VJ 66,7 §:n   tulkinnassa kokonaisarvioinnista, 

jossa pyritään "takaamaan   yksilön   toimneentulolle välttämätön 



 

 

elintaso"^ tai    suojan institutionaalista   puolta painottavasta 

yksittäisten   etuuksien suojan korostamisesta^sallien ku/itftftkin 

vähäiset     raj oituks voidaan nähdäksaes.    joka tapauksessa 

päätyä    siihen,  että tässä ei ole kyseessä sellainen]/ perusturvan 

hi£kennys^_ehdotus  ,  joka olisi jätettävissä lepäämään. Asumistukilain 2 

§:n muutos, jolla säännökseen lisätään viittaus tänä vuonna miui b-ma 

korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain   mukaiseen asusmislisään 

ja jonka tarkoituksena on sulkea pois    mahdollisuus saada   asumistukea   

ko. kahden lain kautta samanaikaisesti,    ei nähdäkseni voi merkitä 

toimeentulon lakisääteisen perusjgjfirvan heikentämistä VJ 66,7 §:n    

säännöksessä tarkoitetuli; tavalla.    Saraa   pitää nähdäkseni paikkansa 15 

§:n 2   momentin 3) kohtaan lisät*fryyn viitaukse Ŝî jr^^u^Ts^kila^n^l 5 § 

3 momeri^iin ehdotetaan lisättäväksi   uusi 1    a)    kohtay^aTftäa uuden 

mahdollisui den   asumistuen tarkistamiseen.    Kun tämä 

tarkistamismahdollisuus kuitakin on sidottu ruokakunnan^kuukausitulojen 

huomattavaan nou-suun, ei uusi säännös    nahdäksiMä. voi merkitä   toimeentulon 

perus- 

turvan      selfeiista heikentämistä,  jota VJ 66,7 §:n säännöksen voidaan 

penustellusti katsoa tarkoittavan. 
 

Ongelmallisempi tässä suhteessa on ehdotettu uusi 15 a §, joka antaa 

valtioneuvostolle   mahgdollisuuden asumistuen yleisiin tarkistuksiin 

"erityisistä    sylistä".    J0s    lähdetään siitä valiokunnan lausunnossa 

(7/92 vp) näkyvästä kannasta,    jonka mukaan kysymys    tässä on    tietyille 

yksittäisille etuuksille annettavasta suhteellisesta suojastaT^Dtetaan toisaalta 

huomioon,  kuinka väl-jäliMi k\\\ 11 11 11 ui l i i n ..-Jtarkistamisvalta on  -*mmfe*&. 

säännöksessä ^̂ tSŜ "̂̂
11
    hyvin ajateltavissa,  että valtuus sisältää 

mahdollisuu- 

den   niin pitkälle meneviin ja    taloudella^»» tuntuviin] ko.    etuuden   

heikennyksiin, että ehdotus tulaät VJ 66,7 §sn lepäämään 

^_jättämismahdollisuuden piiriin. 
 

Lakiehdotukseen sisältyy pari    kohtaa, joiden yhteydessä voidaan puhua    

taannehtivuudesta.    Ehdotettu 15 a § antaa mahdollisuuden määrätä 

tarkistuksesta ja     myöskin siitä,    mistä ^aggkohd^asta lukien tarkistus    

tapahtuu.    Sanamuoto ei ainakaan sulje pois sitä   mahdollisuutta, että 

tuoksi ajanakondaksi määrätään jokin jo mennyt ajankohta.    Toisaalta    

tämän taannehtivuusmahdollisuuden 



 

 

näyttäisi sulkevan   pois voimanatulosäännöksen   toteamus siitä, et1 mm.  15 a 

§:ää sovelletaan lain voimaantulon jälkeisestä ajankohdasta lukiöa   

myönnettäviin tai tarkistettaviin asumistukiin. 
 

Voimaantulosäännöksen alun mukaan sovelletaisiin lain 2 §:n 1  ja 2 kohtaa    

ja 15 ^:n   ^nomentin 3)    kohtaa heinäkuun 1 päivästä tai se jälkeisestä   

ajankohdasta myönnettäviin asumistukiin ^ Perusteluista ilmenee,  että varmuutta 

ei^ole siitä,  omcopieinäkuun 1 päive jälkeen tapahtunut   ko. asumistukepa^ 

päällekkäistä   myöntämistä. 

Kun  varmuutta ei asiasta ole, merkitsee tämä sitä, että viranomaisille annetaan 

valta ""^uttuajn-^myönnettyihin asumistukiin. 

Esityksen perusteluissa viitataan tässä kohden siihen, että kun kyseessä oljsi   

tilanne, jossa on saatu   päällekkäisesti asumistuke^ olisi kyseessä   kohtuton 

etu ja näin ollen taannehtivakaan puuttuma nen    myönnettyyn etuun ei vaatisi 

perustuslainsäätämisjärjestystä. 
 

Viittaus edun  kohtuuttomuuteen liittynee siihen, että perustus- 

lakivaliokunta on käytännössään lähtenyt siitä, että kohtuuttomikE 

katsotut oikeustoimet tai  sopimuksen osat eivät   nauti samaa suo je 

kuin sopimukset   yleensä (ks.    esim. oikeustoimien kohtuullistamie 

ta   koskenut prvl 3/HE 2^7/82 vp). kohtuullisuudessa ja 

kohtuullistamisessa ensi sijassa on ollut kysymys yksitysoikeudellisen    

sopimussuhteen ja sopijapuolten keskinäisen aseman arvioinnist 

Mielestäni kohtuullisuudesta ja kohtuuttomuudesta ei voida vakuuttavasti ulottaa 

tilanteisiin, joissa on 

kysymys julkisen vallan 

.selle. 

Julkinen valta ei ole sopijapuoli,  jolle ei saisi asettaa 

kohtuuttomia suorittamisvelvoitteita esim. asumistuen järjestämisessä.    

^ai±HkMH±axEHx±H±saa:l±axiäk±MM3c±xszi±ä^:xE±iäxx    Vali o -kunnan käytännössä 

on toisaalta   merkkejä siitä (ns. Ulappasaaren tapaus ?),    että 

shikaaninluontoisten tai hyvän tavan vastaisten järjestelyjen ei ole katsottu 

nauttivan    perustuslsinsuojaa. Tässä tapauksessa ei ehkä   ole aihetta puhua 

shikaaninluontoisesta menet-telsytä, mutta   ilmeise/sti   voidaan kuitenkin 

sanoa,  että asumistu nostQöjinen samanaikaisesti   kahden eri lainsäädännön 

nojalla on ollut selvästi vastoin lainsäätäjän tarkoitusta ja että tämän 

voidaan olettaa   ■olovaa myös    asianosaisten tiedossa tai ainakiru 

Käytännössä   voi olla problemaattista, milloin yhden ja saman henkilön   

mahdollisuus nauttia samanaikaisesti erilaisia tukimuotoja on lainsäätäjän   

tarkoittamaa ja hyväksymää. Erilaisten tukien samanaikaisuus ei sinänsä    

tukitoimenpiteiden sisällöstä ja merkityksestä kansalais 

 



 

 

tietysti ole epätavallista. Silloinkin kun samanaikaisten tukien   mahdollisuus 

johtuu lainsäätäjän   huolimattomuudesta tai hitaudesta,    voi olla perustee-

tonta   moittia tuen hakijoita tukimahdollisuuksien käyttämisestä.    Sen sijaan 

voidaan mielestäni perustuslakivaliokunnan käytännönkin valossa lähteä siitä, 

että silloin kun kahden päällekkäisen tuen samanaikainen nauttimismahdollisuus 

perustuu lainsäätäjän   ilmeiseen huolimattomuuteen tai vastaavaan seikkaan 

silloin eijjcahden tuen nauttiminen tai nauttimisen jatkaminen voi nauttia mitään 

erityistä    suojaa lainsäätäjää vastaan. Tämä minusta  merkitsee myös sitä 

lähtökohtaa,  että puuttuminen jo myönnettyihin "tuplatukiin" ei    

automaattisesti ole perustuslain omaisuudensuojasäännöksen (siitä', johdetun 

laillisesti    jo saatuj erien   koskemattomuuden )    vastaista.    Kuinka 

pitkälle tällaisess taannehtivassa    puuttumisessa jo saatuihin tai 

päätettyihin eri/h voidaan   mennä,    kuinka   ilmeistä lainsäätäjän 

huolimattomuuden tietoista   hyväksikäyttämistä on syytä edellyttää,    on 

harkinta-kysymys,    joka viime kädessä jää perustuslakivaliokunnan ratkais-

tavaksi.    Minusta vaikuttaa siltä, että valiokunta voi tässä 

asiassa aikaisemmasta käytännöstään/merkittävästi poikkeamatta katsoa, että laki 

on näin vähäisessä määrin takautuvia vaikutuksia mahdollisesti synnyttävien 

järjestelyjen estämättä käsiteltävä tavallisena lakina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herra puheenjohtaja. 
 

Käsillä olevaan hallituksen esitykseen näyttäisi sisältyvän kolme val-
tiosääntöoikeudellista probleemaa: 

1.Perustuslakivaliokunnan lausunnossa kiinnitettiin huomiota siihen, 
että valtioneuvoston päätösten tasolle suoritettavalla delegoinnilla on tietyt 
rajat. Mahtuuko asumistukien yleistarkistusvalta kesken tukikauden tämän 
valtuutuksen puitteisiin? 

2. Merkitseekö hallitukselle säädettävä valta tarkistaa asumistukien 
määriä kesken sopimuskauden sellaista puuttumista lakisääteiseen 
perusturvaan, että laki voitaisiin säätää vain lepäämään jättämismahdollisuutta 
soveltaen sekä 

3. Kuinka on arvioitava sitä, että lain korkeakouluopiskelijoiden 
opintotukea ja opintorahaa koskeva säännös tulee voimaan taannehtivasti 
1.7.1992 lukien. 

 
 
 
 

1.Delegoinnin laajuus. 
 

Lausunnossa 14/1992 perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota siihen, 
että lakiehdotukseen sisältyi arveluttavan avoin säädösvallan siirto val-
tioneuvostolle. Se sai oikeuden rajoittaa lakisääteisten etuuksien saajien 
määrää. Valiokunta piti välttämättömänä, että valtuutusta täsmennettiin esim. 
mainitsemalla, millaisessa tarkoituksessa ja millä keinoin aikuisopintorahan 
saajien määrää voidaan rajoittaa valtioneuvoston päätöksin. Valiokunnan 
vähemmistö piti valtuutta suorastaan perustuslain vastaisena. 

Keväinen lausunto antanee aiheen arvioida, onko valtioneuvostolle 
tuleva valta tarkistuksiin, erityisesti tuen alentamiseen kesken kauden, liian 
avoin. Lakitekstissä ei mainita tarkistuksen syitä tai edellytyksiä.Ne mainitaan 
kylläkin hallituksen esityksen perusteluissa: "työllisyystilanteen muutos" ja 
"asumiskustannusten olennainen muutos". Jos korostetaan lausuntoa 14/1992 
voisi olla paikallaan ottaa muutosperusteet lakitekstiin. 

Valta muuttaa asumistukiperusteita kesken voimassaolokauden tukea 
alentavaan suuntaan lienee sosiaalipoliittisesti varsin merkittävä toimenpide. 
Toisaalta siteerattujen yleisluontoisten lausumien kirjoittaminen säädöstekstin 
sisään tuskin merkittävästi vaikuttaisi siihen tapaan jolla tätä toimivaltuutta 
käytetään. 

Kun valtioneuvostolle vuoden 1975 laissa annettiin vuotuinen tukipe-
rusteiden vahvistamisvalta,ei tämän toimivaltuuden valtiosäännönmukai-suutta 
muistaakseni arvioitu perustuslakivaliokunnassa.Valtaa muuttaa päätöstä 
kesken vuoden ei voida mielestäni pitää kovinkaan merkittävänä laajennuksena 
alkuperäiseen toimivaltuuteen.Toisaalta,nyt esitettävällä lainmuutoksella 
arviointiperusteita melkoisesti höllennetään. 

Valtioneuvoston harkintavalta laajenee entisestään.Tätä luonnehditaan 
hallituksen esityksen perusteluissa (s.l palsta 2) siten,että muutos "tekisi 
järjestelmän nykyistä joustavammaksi ja hallinnollisesti yksinkertaisem-

maksi
w
.Samalla se myös laajentaa hallituksen harkintavaltaa siltä tasolta, jonne 



 

 

se alkuperäisessä laissa säädettiin.Asumistukiperusteita voitaneen tu-
levaisuudessa vahvistaa silmälläpitäen myös säästötavoitteita ja siten so-

siaalituen saajien vahingoksi. 

Olisikin mielenkiintoista kuulla lainvalmistelijoiden kanta siihen, voiko 

väliennvs merkitä sitä.että valtioneuvosto voi nykyistä vapaammin -niin 

halutessaan ja esim.säästösyistä - leikata asumistuen tasoa uusitun 7§:n 

sanamuodon perusteella.Voi näet olla,että se ei ole tarkoitus eikä mahdollis- 

takaan.Toisaalta voi olla niin,että tämän muutoksen kautta valtioneuvosto saa 
entistä laajemmat valtuudet puuttua toimeentulon perusturvaan luettavaksi 
kuuluvaan asumistukeen.Voimassa olevan lain nojalla asumistuen 
laskemisperusteet ovat oikeudellisesti velvoittavia,muutoksen jälkeen 
vapaaharkintaisia ("voidaan ottaa huomioon"). 

* * * 

Se,että veronalaisten etuuksien saattaminen etuoikeutetuksi tuloksi 
toteutetaan asetuksin,mahtuu mielestäni asetuksenantovallan puitteisiin. 

 

2.Puututaanko toimeentulon lakisääteiseen perusturvaan tavalla,joka 
johtaa soveltamaan lepäämäänjättämissäännöstöä VJ 66,7§:ssä? 

 

Hallituksen esityksessä perustellaan lepäämään jättämismahdollisuu-den 
soveltumattomuutta viittaamalla perustuslakivaliokunnan mietintöön 
7/1992.Tuossa mietinnössähän perustuslakivaliokunta totesi,että lepäämään 
jättämismahdollisuudetta voidaan suojan piiriin kuuluvan etuuden saamis-
edellytyksiä tarkistaa ja vähäisesti suuruuttakin.jos etuuden edelleen saavat 
riittävän suurena ne joille se kokonaisuutena arvioiden on välttämätön toi-
meentulon perusturvan kannalta. 

 

Käsiteltäessä ns.vaippalisää esitin,että perustuslakivaliokunnan mie-
tinnössä esitetyt tarkistusmahdollisuudet lepäämään jättämismahdollisuudetta 
eivät ole luettavissa suoraan VJ 66§:n tekstistä.Tämä käsitys todettiin kylläkin 
kiistanalaiseksi.Asetin harkittavaksi, onko perustuslakivaliokunnalla todellakin 
tällainen toimivalta.Sitähän ei mainittu lakitekstin lisäksi myöskään hallituksen 
esityksen perusteluissa. Tietääkseni lapsilisälain muu-toslausuntoa ei ole vielä 
annettu tai ainakaan minulla ei ole tietoa tuon lakiehdotuksen 
säätämisjärjestykseen muodostetusta kannasta. 

Jos lähdetään siitä,että perusturvan saantiedellytyksiä voidaan tarkistaa 
kunhan kokonaisuutena arvioiden välttämätön perusturva taataan,halli-tuksen 
esitys on mielestäni tältä osin moitteeton.Perusturvan tasoon puuttumisen 
kannalta olennaisesti merkittävämpi seikka on edellä kohdassa 1.käsittelemäni 
mlkmtamahdollisuus.Harkintavallan laajennus 7§:n mukaan saatetaan tulkita 
merkittävämmäksi asumistuen tasoon puuttumistoimival- 

Iäksi kuin se,että puuttuminen on mahdollista myös kesken vahvistuskau-den. 
 
 
 

Lain taannehtiva vaikutus 
 



 

 

Sosiaaliturvan tasoon voidaan puuttua taannehtivasti.Sen tasoa voidaan 
perusturvaa lukuunottamatta alentaa,kunhan ei puututa jo maksettaviksi 
langenneisiin sosiaaliturvaetuuksiin (mm.lapsilisälausunto 1950-luvul-ta). 

Lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen mukaan lain 2§:n 1 ja 2 kohtaa 
sekä 15§:n 2 momentin 3 kohtaa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1992 
lukien,eli siis taannehtivasti.Hallituksen esityksen perusteluissa kirjoi-
tetaan,että kysymyksessä on lainsäädännöllisen puutteen tai erehdyksen 
korjaaminen. Teoriassa opiskelijat ovat voineet saada sekä asumistukea että 
asumislisää.Esityksen perustelujen mukaan tällaisia tapauksia ei hallituksen 
tiedossa ole. 

Hallitus pitää kohtuuttomana sitä,että joku opiskelija olisi saanut tai 
voinut saada molemmat tukimuodot.On vaikea sanoa,onko lainsäätäjän huo-
limattomuudesta johtuva mahdollisuus korkeaan asumistuen tasoon kohtuu-
tonta.Ehkä on,ehkä ei.Tukien myöntäminen on joka tapauksessa perustunut 
voimassaolevaan - joskin huolimattomasti kirjoitettuun - lainsäädäntöön. Tästä 
syystä en pidä kohtuuttomuusargumenttia tällä kohden kovinkaan merkittävänä 
lainsäätämisjärjestykseen vaikuttavana tekijänä. 

Taannehtiva puuttuminen sopimussuhteisiin silloin,kun sopimus on 
osoittautunut kohtuuttomaksi on eri asia kuin se,että lainsäätäjä on antanut 
mahdollisuuden kaksinkertaiseen etuuteen (vert.kuit.lausunto 10/1991 vpjossa 
selvennettiin lakia maatilatalouden tuloverolain muuttamiseksi annetun lain 
voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Laki oli pelkkä selvennys jolla estettiin 
tiettyjen etuuksien saaminen, vaikka toisenlainenkin tulkinta oli jäänyt 
mahdolliseksi). 

Mielestäni käsittelyjärjestyksen kannalta ongelmallinen tilanne syntyy 

vain edellytyksellä, että kaksinkertaisen tuen saajia sittenkin olisi olemassa. Jos 

lakia tulkittaisiin niin, että asumistuki voitaisiin lakkauttaa ja periä tuki takaisin 

takautuvasti 1.7.1992 lähtien.ollaan lähellä HM 6§:ssä säädettyä 

omaisuudensuojaa. Asumistuki on lainmukaisesti langennut maksettavaksi. Sen 

takaisinperiminen taannehtivan lain nojalla saattaa täyttää ne kriteerit, joiden 

mukaisesti maksettavaksi langenneiden lapsilisien takautuva alentaminen ja 

maksulykkäykset aikanaan katsottiin perustuslain vastaisiksi puutumisiksi 

omaisuudensuojaan. 
Mielestäni taannehtivuus voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjär-

jestyksessä vain sillä edellytyksellä, että kaksoisavustustapauksia ei ole täiset-
tä taannehtiva vaikutus merkitsee vain asumistuen maksamisen keskeyttämistä 
ilman,että jo maksettuja tai maksettavaksi langenneita eriä peritään takaisin. 

Samat edellytykset tavalliselle lainsäätämisjärjestykselle voidaan 
mielestäni asettaa myös taannehtivalle 15§:n 2 momentin 3 kohdalle (taan-
nehtiva takaisinperiminen ei voi tulla kysymykseen). 



 

 

 
 

I. Saraviita 
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1. "Toimeentulon lakisääteinen perusturva" 
 
 
 

VJ 66 §:n muutoksella, joka on tullut voimaan 1.9.1992, on mahdollisuus jättää lakiehdotus 

lepäämään pääsääntöisesti poistettu. Tämä mahdollisuus on kuitenkin pysytetty sellaisten 

lakiehdotusten osalta, jotka heikentävät "toimeentulon lakisääteistä perusturvaa". 

 

Säätämisjärjestyksen kannalta on selvitettävä, heikentääkö käsillä oleva lakiehdotus toimeentulon 

lakisääteistä perusturvaa siten, kuin uudessa VJ 66 §:ssä tarkoitetaan. 

 

Samantyyppinen sääntely, kuin uuteen VJ 66 §:ään on sisällytettynä, mutta ei identtinen sen 

kanssa, oli otettuna jo määräaikaiseksi säädettyyn VJ 66a §:ään, joka tuli voimaan 1.3.1992. 

Tärkeimmät ohjeet uuden VJ 66 §:n käyttämiseen kuitenkin löytyvät kuitenkin sen omista 

säätämisasiakirjoista. On myös otettava huomioon, etteivät PeV:n keväiset lausunnot erinäisistä 

syistä sellaisinaan ole pantavissa uuden VJ 66 §:n käyttöalaa koskevien tulkintaratkaisujen 

pohjaksi. 

 



 

 

Käsillä olevan lakiehdotuksen tarkoituksena on jossain määrin muuttaa asumistukijärjestelmää. 

Ehdotuksessa on pari kohtaa, jotka ansaitsevat huomiota edellä kosketellussa mielessä. 

Ensin on kuitenkin yleisellä tasolla selvitettävä saadaanko ja kuinka paljon asumistukeen puuttua 

joutumatta tekemisiin lepäämäänjättämismahdollisuuden kanssa? 

 

Olennainen kysymys, jota VI 66 §:n pysyvää muutosta koskenut PeVM 7/1992 vp käsitteli, oli se, 

pyrittiinkö muutoksella varaamaan tietyille etuuksille institutionaalinen suoja vai turvaamaan 

määrätyn tasoinen vähimmäistoimeentulo. Valiokunta asettui ensi sijassa institutionaalisen suojan 

kannalle - kuitenkin erinäisin lievennyksin. Tärkeä passus ao. mietinnössä oli seuraava: 

 

"(...)valiokunta hyväksyy uudistuksen lähtökohdaksi (...) ajatuksen institututionaalisen suojan 

antamisesta tietyille etuuksille. Suojan institutionaalisen luonteen estämättä voitaisiin valiokunnan 

käsityksen mukaan kuitenkin ilman lepäämäänjättämismahdollisuutta esimerkiksi tarkistaa jonkin 

verran 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." 

 

Tulkinnan lähtökohdaksi on siis otettava HE:ssä 234/1991 vp esitetty luettelo toimeentulon 

lakisääteiseen perusturvaan ainakin luettavista etuuksista. Niiden joukossa on asumistukilain 

mukainen asumistuki. 

 

PeV:n kannanoton (PeVM 7/1992 vp) mukaan vähäiset tarkistukset lakisääteiseen etuuteen eivät olisi 

luettavissa toimeentuloturvan heikennyksiksi, "jos etuuden edelleen saisivat riittävän suurena ne, 

joille se kokonaisuutena arvioiden on välttämätön toimeentulon perusturvan kannalta". Tässä 

lausumassa leikkaavat toisensa ideat instututionaalisesta suojasta ja vähimmäis-toimcentulon 

suojasta. Mitä on "riittävän suuri'"? Valiokunta ei käytä ilmaisua "entisen suuri". Mitä on 

"kokonaisuutena arvioiden'"? Tarkoitetaanko asumistukijärjestelmää kokonaisuutena vai 

lakisääteisen toimeentuloturvan kaikkien muotojen yhteisvaikutusta? 

 

Minusta PcV:n kannanottoa tulee lukea siten, että itse etuus on suojattu - tietyin modifikaatioin: 

vähäinen puuttuminen itse etuuteenkin on tietyin edellytyksin mahdollista ilman lepäämään-

jättämismahdollisuutta. 

 
 
 
 



 

 

Mitä se merkitsee tässä tapauksessa? 

Ensiksi meillä on asumistuessa hyväksyttävien enimmäisasumismenojen perusteiden vahvistamista 

koskeva säännös (7 §). Pykälän uusi sisältö ei helposti aukea. Ulkopuolisen arvion mukaan se näyttäisi 

merkitsevän asumistuen saamisedellytysten tarkistamista heikentämis-mielessä joko jonkin verran tai 

ei ollenkaan. Näissä oloissa heikentamisongelman jatkoselvitte-lyihin 

lepäämäänjäUänusmahdoIHsuutta silmällä pitäen ei ehkä ole aihetta. 

 

Sitä vastoin valtioneuvostolle 15 a §:ssä annettu valtuus on ongelmallisempi. Valtioneuvosto saa siinä 

oikeuden "erityisistä syistä" tehdä yleisen tarkistuksen asumistukiin kesken tukikaudenkin. HE:n 

perustelujen mukaan tällainen tarkistus voi tapahtua joko ylös- tai alaspäin. 

 

Asian täsmälliseksi arvioimiseksi olisi tiedettävä, millainen sisältö ja tehtävä 15 a §:lle on tarkoitettu. 

Uudessa pykälässä viitataan 15 §:ään ("sen estämättä mitä 15 §:ssä on säädetty") mutta ei 5-8 §:ään. 

Viittauksen tarkoituksena näyttäisi olevan osoittaa, että jo myönnettyjen asumistukien suuruutta 

voidaan kesken tukikauden lakkauttaa tai vähentää. Kun myönnetyn tuen suuruus määräytyy 5-8 

§:ssä annetuissa rajoissa, uusi 15 a § saattaa toisaalta sisältää paljon laajemman valtuuden puuttua 

asumistuen määrään kuin asumistukilain 5.2 § nykymuodossaan. "Erityiset syyt" on aika väljästi 

annettu rajoitusperuste. Tämä peruste saattaa oikeuttaa muunlaiseenkin kuin "vähäiseen" puuttumiseen 

asumistukeen. Jos ja kun näin on laita, ei tarvitse pohtia "riittävää suuruutta" ja "kokonaisuuden 

arviointia" (vrt. PeVM 7/1992 vp). 

 

Jos edellä esitetty arviointi 15 a §:n luonteesta vastaa osapuilleen todellisuutta, 15 a § saattanee antaa 

perustaa sellaiseen "lakisääteisen perusturvan heikentämiseen", jota tarkoitetaan VJ 66 §:ssä ja jota 

koskeva lakiehdotus voidaan jättää lepäämään. 

 
 
 
 
 

2. Lakiehdotuksen taannehtivuus 
 
 
 

Kaksi kohtaa lakimuutoksessa, nimittäin 1. korkeakouluopiskelijaan opintotukilain mukaisen 

asumislisän ja asumistukilain mukaisen asumistuen yhteensovittaminen, ja 2. 15 a §:n yleinen 

tarkistamisvaltuus, on tarkoitettu siinä mielessä taannehtiviksi, että niitä sovelletaan tai voidaan 

soveltaa myös kuluvaksi tukikaudeksi myönnettyihin tai tarkistettuihin tukiin. 



 

 

Asumistuki on saajalleen eittämättä varallisuusarvoinen etuus ja siinä mielessä hyvin rinnastettavissa 

yksityisoikeudellisista sopimussuhteista johtuviin etuuksiin. Sen perusta ei kuitenkaan ole 

yksityisoikeudellinen vaan julkisoikeudellinen. Julkisperusteinen sosiaalinen etuus ei vakiintuneen 

tulkinnan mukaan pääsääntöisesti tule osalliseksi varallisuudelle HM 6 §:n nojalla kuuluvasta 

perustuslainturvasta (vrt. tosin hieman eriävät tulkinnat HM 6.2 §:n vaikutusalasta). PeV on 

erinäisissä 1950-luvun lausunnoissaan (ks. esim. PeVL:t 5/1950 vp, 2/1957 vp, 10/1957 vp) katsonut, 

että sosiaalista avustusta voidaan tavallisella lailla rajoittaa ja se voidaan tässä järjestyksessä 

poistaakin, edellyttäen että asianomaisen voimaansaattaminen tapahtuu niin, ettei sillä kajota 

muutosta säädettäessä voimassa olleen lain aikana maksettavaksi tulleisiin avustuksiin. 

 

Asumistuen myöntää hakemuksesta asunnon sijaintikunnan sosiaalilautakunta. Tuki myönnetään 

toistaiseksi sen kuukauden alusta, jona hakemus on jätetty sosiaalilautakunnalle. Lautakunnan on 

kerran vuodessa tarkistettava myönnetyn asumistuen saamisen edellytysten voimassaolo. 

 

Asumistuen konkreetti määrä ei näin ole samalla tavoin suoraan lain sanamuodon varassa kuin 

esimerkiksi lapsilisän. Sen määrä vahvistetaan vuodeksi kerrallaan mutta lain mukaan se voidaan 

lakkauttaa tai tarkistaa kesken kaudenkin laissa luetelluissa tapauksissa. Muutos tulee voimaan aina 

muutospäätöstä seuraavan kuukauden alusta. Siten ei voida lähteä siitä, että tuen saaja lain mukaan 

saisi jotenkin pysyvän oikeuden tietynsuuruiseen asumistukeen vuodeksi kerrallaan. 

 

Jos seurataan PeV:n vanhaa doktriinia, uusia keskenkautisia tarkistuksia asumistukeen voidaan 

säätää tavallisessa järjestyksessä, kun vain otetaan huomioon, ettei puututa niihin asumistuen 

kuukausieriin, jotka ovat tulleet maksettaviksi nykyisen asumistukilainsäädännön voimassa ollessa, 

 
 

Sama koskee mutatis mutandis puuttumista korkeakoulupiskelijoiden asumislisään. 
 

Kun juuri sanotut edellytykset näyttävät täyttyvän, ei HM 6 §:n omaisuudenturvasäännöksistä tule 

estettä lakiehdotuksen hyväksymiselle tavallisessa järjestyksessä. 


