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2) Päätösvaltaisuus 
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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumistukilain muuttamisesta 

( HE 250/ 1992 vp. ) 

 

 

 

P e r u s t u s l a k i v a l  i o k u n t a  

 

 

 

Käsittelen ensin lakiesityksen taannehtivuutta,  jqka minusta on 

helpompi juridinen ongelma kuin kysymys siitä, voidaanko ehdotus 

käsitellä ilman lepäämäänjättämismahdollisuutta. 

Taannehtivuus. Hallituksen esityksen voimaantulosäännöksen mukaan 

lain 2 § 1 ja 2 kohtaa   sekä 15 §:n 2 momentin 3 kohtaa on 

sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 1992 tai sen jälkeisestä 

ajankohdosta myönnettyihin asumistukiin. Näiden säännösten 

taannehtivuutta on perusteltu sillä,  että heinäkuun ensimmäisenä 

päivänä tänä vuohna voimaantulleen korkeakouluopiskelijoiden 

opintotuesta annetun lain mukaan korkeakouluopiskelijoille on alettu 

myöntää n.s. asumilisää. Lainsäätämisvaiheessa ei huomattu, että 

samassa yhteydessä olisi pitänyt muuttaa myös asumistukilakia siten, 

että korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain mukainen 

asumislisä estäisi yleisen asumistuen myöntämisen. Syntyi t.s.  

tilanne,  jossa korkeakouluopiskelija saattaa saada sekä yleistä 

asumistukea että asumislisää. 

Tämän selvän epäkohdan poistamiseksi hallitus ehdottaa, että 

asumistukilain tuen epäämistä ja tuen lakkauttamista koskevat 

säännökset ( 2 § sekä 15 § ) sovelletaan taanehtivasti. Käsit-

tääkseni tämä tarkoittaa, että jos asumislisään oikeutettu 

korkeakouluopiseklija on saanut ( myös ) asumistukea, asumistu-

kipäätös joka puretaan tai korjataan itsekorjaamismenettelyssä 

hallintomenettelylain 27 §:n mukaisesti. En ole täysin vakuuttunut 

siitä, että nämä päätökset voidaan purkaa tai korjata suoraan nyt 

käsiteltävissä olevan lain nojalla. 

 



 

Valtiosääntöoikeudellinen ongelma tässä on tietenkin seuraava: 

voidaanko tavallisessa lainsäätämismenettelyssä säätää laki,  joka 

taannehtivasti mahdollisesti mitätöi sosiaalilautakunnan jo myöntämät 

asumistukipäätökset ja joka samalla oikeuttaa sosiaalilautakunnan 

ryhtymään toimenpiteisiin tuen takaisin perimiseksi. Periaatteessa 

asia on selvä. Perustuslakivaliokunta otti jo 50-luvulla kantaa 

vastaavanlaiseen tapaukseen kahdessa eri lausunnossa ( lausunto 

5/1950 ja lausunto 8/1957 ); kummassakin tapauksessa oli kysymys 

lapsilisien nauttimasta perustuslainturvasta. Perustuslakivaliokunnan 

kanta oli molemmissa tapauksissa sama: jo erääntyneet tai suoritetut 

lisät nauttivat omaisuudensuojaa, mutta muilta osin ne eivät nauti 

perustuslainsuojaa. Nämä lausunnot eivät tietenkään enää ole kaikilta 

osilta todistusvoimaisia, koska valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n 

äskettäisen muutoksen jälkeen lakisääteinen perusturva ( johon 

kuuluvat sekä lapsilisät että asumistuet ja asumislisät ) nauttivat 

n.s. institutionaalista perustuslainsuojaa. Oikeutta lapsilisään tai 

asumistukeen tahi asumislisään ei saa heikentää ilman 

lepäämäänjättämismahdollisuutta! 

Perustuslakivaliokunnan kanta sosiaalietuuksien nauttimaan 

peruslainsuojaan on tietääkseni ollut johdonmukainen 50-luvusta 

lähtien:  jo erääntyneisiin tai suoritettuihin etuuksiin ei voi 

taannehtivasti puuttua. On kuitenkin muistettava, ettei taan-

nehtivuuskielto ole ehdoton sääntö, ei ainakaan rikosoikeuden 

ulkopuolella. Käsiteltävänä olevan lakiesityksen taannehtivat 

säännökset eivät minun mielestäni vaadi lakiesityksen käsittelemistä 

perustuslainsäätmisjärjestyksessä, koska olisi ilmeisen kohtuutonta, 

jos joku korkeakouluopiskelija saisi sekä asumistuen että asumislisän 

vain sen takia, että lainsäätäjä on " unohtanut " sovittaa toisiinsa 

kytkeytyviä lakeja yhteen lainsäätämisvaiheessa. Taannehtivuuskiellon 

perimmäisenä tehtävänä ön sen lisäksi ennustettavuuden turvaaminen. 

Tässä tapauksessa mikään varsinainen ennustettavuusongelma ei ole 

syntynytkään, koska on vaikea kuvitella, että joku tuentarvit-sija 

edes on voinut otaksua, että hän on oikeutettu kahteen samanlaiseen 

etuuteen. 

Toisaalta lakiesityksen taannehtivat säännökset ovat tarpeettomia. 

Ongelmat voitaisiin mielestäni nimittäin hoitaa voimassa olevan 

asumistukilain oikaisumenettelyä koskevia säännöksiä noudattaen. Jos 

joku on saanut sekä asumistukea että asumislisää, kyseessä on 

tietenkin perusteettoman edun saannista,  ja asumistukilain 

oikaisumenettelysäännökset koskevat nimenomaan perusteettoman edun 

palautusta. Siksi lain taannehtivuutta koskevat säännökset voitaisiin 
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minusta huoletta poistaa esityksestä, mikä kuitenkin ehkä edellyttää 

sitä, että perustuslakivaliokunta lausunnossaan viittaa 

oikaisumenettelymahdol1isuuteen. 

 

Lepäämäänjättämismahdollisuus ja toimeentulon lakisääteisen 

perusturvan mahdollinen heikentyminen. Myönnän avoimesti, että minun 

on ollut vaikea ottaa kantaa siihen, merkitseekö lakiesitys sellaista 

lakisääteisen perusturvan heikentymistä, jota perustuslakivaliokunta 

mietinnössään 7/1991   piti hyväksyttävänä, vai eikö. Mainitussa 

mietinnössä perustuslakivaliokunta lausui, että toimeentulon 

lakisääteisen perusturvan institutionaalinen suoja ei sulje pois 

sitä, että esim.  " tarkistetaan jonkin verran jonkin suojan piiriin 

sinänsä luettavan etuuden saamisedellytyksiä ja vähäisesti sen 

suuruuttakin, kunhan etuudet edelleen saisivat riittävän suurena ne,  

joille se konkonaisuutena arvioiden on välttämätön toimeentulon 

perusturvan kannalta. " 

Minun vaikeuteni eivät kyllä johdu vain minun puutteellisista 

kyvyistäni. Väitän,  että se myös johtuu sekä voimassaolevan 

asumistukilain ja lakiesityksen sotkuisuudesta että esityksen varsin 

niukoista perusteluista. Hallitus itse -viisaasti kyllä - ei lausu 

juuri mitään lakiesityksen mahdollisista perusturvaa heikentävistä 

vaikutuksista. Se jättää armeliaasti sen asian setvimisen 

perustuslakivaliokunnalle. Käsitykseni mukaan hallituksen tehtävänä 

olisi ollut kartoittaa esityksen perusteluissa ainakin 

pääpiirteissään ne tilanteet, joissa lakiesitys mahdollistaa 

perusturvan heikentymistä. Nyt perustuslakivaliokunta joutuu ottamaan 

kantaa asiaan varsin niukkojen,  jopa olemattomien perusteluiden 

pohjalta. Oma kantani on, että eduskunnassa sosiaali- ja 

terveysvaliokunta 

olisi sopivampi elin arvioimaan esityksen mahdollisia vaikutuksia 

kuin perustuslakivaliokunta. T.s. vasta sosiaali- ja 

terveysvaliokunnan kannanoton jälkeen perustuslakivaliokunnan olisi 

omalta osaltaan otettava kantaa lakiesityksen valtiosään-

töoikeudellisiin ongelmiin. 

Minun on siksi omalta osaltani pakko tyytyä melko yleisluon-

teisiin huomautuksiin. Keskityn vain lakiesityksen 15 § 3 momentin 1 

a) kohtaan ja 15 a) §:ään,  jotka minusta ovat ongelmal1i simmat. 

15 § 3 momentti, kohta 1 a. Ehdotetun uuden 1 a) kohdan sisältö 

on seuraava: jos asumistukea saavan ruokakunnan pysyvissä 

kuukausituloissa on tapahtunut huomattava nousu voi 



 

sosiaalilautakunta, riippumatta aiemmista tarkistamisista, suorittaa 

eräänlaisen erityistarkistamisen asetuksen määräämien kriteereiden 

mukaan. Voimassaolevan lain mukaan tällainen tarkistus voi tapahtua 

vain kahdessa tapauksessa: 1) jos ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden 

lukumäärä pysyvästi muuttuu tai 2) jos ruokakunta ottaa 

alivuokralaisen taikka luopuu alivuokralaisen pitämisestä. 

Tietenkin tämä on asumistukiturvan heikentymistä niiden osalta,  

jotka kuukausitulojen nousun takia nyt ehkä yllättäen joutuvat 

tyytymään leikattuun tukeen. On kuitenkin mahdoton sanoa,  onko 

heikennys vain vähäinen ennen kuin tiedetään miten asetus määrittelee 

" tulojen huomattavaa nousua.  " Voin kuvitella 

valtiovarainministeriön käsityksen " huomattavasta noususta " 

poikkeavan esim. sisäasiainministeriön tai sosiaaliministeriön 

käsityksistä. T.s. niin kauan kuin ei tiedetä mitä 11 huomattavalla 

nousulla " tarkoitetaan, on äärimmäisen vaikea ottaa kantaa siihen, 

onko nyt kyseessä vähäinen heikennys vai vähäistä suurempi heikennys. 

15 a) §. Tämä säännös on lakiesityksen ongelmallisin. Siinä 

valtuutetaan valtioneuvosto " erityisistä syistä " tehdä yleinen 

tarkistus asumistukiin. Tällainen yleinen tarkistus ei ole voimassa 

olevan lain mukaan mahdollinen. Säännös antaa valtioneuvostolle 

erittäin pitkälle menevät valtuudet esim. leikata jo myönnettyjä 

asumistukia. On erityisesti korostettava tässä yhteydessä, että 

lakiesityksen perusteluista ei riittä- 

 

väliä selkeydellä selviä, mitä " erityisillä syillä " oikeastaan 

tarkoitetaan eikä myöskään kuinka syvälle tällä ylimääräisellä 

tarkistuksella saa puuttua myönnettyihin tukiin. Säännös antaa t.s. 

valtioneuvostolle in blanco-valtuuden. Nämä leikkaussoperaatiot 

voitaisiin suorittaa ilman että eduskunnalla olisi mitään tehokkaita 

keinoja jälkikäteen puuttua asiaan. Tuensaajien oikeusturva olisi 

samalla käytännöllisesti katsoen olematon. 

Voi olla, että olen käsittänyt asian väärin, mutta lakiesityksen 

perusteluissa todetaan, että tämä yleinen tarkistus voitaisiin 

suorittaa sosiaalilautakunnan yksilöllisen tarkistuksen lisäksi sekä 

että " hallinnollisen sujuvuuden vuoksi tukien tarkistus tehtäisiin 

keskitetysti maksatuksen atk-rekisteriä hyväksi käyttäen.  11 Minä 

olen lukenut tämän niin, että asumistuet tarkistettaisiin 

automaattisesti koko maassa samanaikaisesti ja riippumatta 

sosiaalilautakuntien jo antamista asumistukipäätöksistä. Toivon, 



 

että olen ymmärtänyt asian väärin, koska näin ei tietenkään voi 

tehdä. Valtioneuvoston tarkistuspäätöksillä purettaisiin nimittäin 

tosiasiallisesti lain voiman saaneita hallintopäätöksiä. Tämä ei 

tietenkään ole lain mukaan mahdollista; joko sosiaalilautakunnat 

voivat tehdä uusia tukipäätöksiä valtioneuvoston tarkistuspäätöksen 

jälkeen tai sitten noudatetaan yleistä purkutietä,  t.s. korkein 

hallinto-oikeus purkaa lainvoimaiset päätökset. Tämä viimeksi 

mainittu mahdollisuus on kuitenkin poissuljettu, koska valtio-

neuvoston tarkistuspäätös ei voi olla laillinen perust* tukipä-

ätösten purkamiselle. Sen lisäksi näin ymmärretty yleinen 

tarkistuspäätös olisi ristiriidassa kunnallisen itsehallinnon kanssa 

ja jo sen takia oikeudellisesti kyseenalainen. 

Mielestäni lakiesityksen 15 a ) § voisi niin tuntuvasti heikentää 

asumistuen saajien oikeudellista asemaa, ettei enää voi puhua " 

vähäisestä heikentämisestä." Tämän takia olen päättynyt siihen, että 

lakiesitys ( jos siihen ei tehdä muutoksia ) voidaan jättää 

lepäämään.  15 a) §:n delegointijärjestelyt synnyttävät omalta 

osaltaan myös päätösvallan siirtämistä koskevia 

valtiosääntöoikeudellisia ongelmia,  joista en kuitenkaan lausu 

enempää. 5.11.1992 

L n te K *5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Perustuslakivaliokunnalle 
 

 

 

Valiokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä asumistukilain 

muuttamisesta (HE 250/1992 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa: 

 

 

1. Kysymys toimeentulon lakisääteisestä perusturvasta 
 

Syyskuun 1 päivänä 1992 on tullut voimaan valtiopäiväjärjestyksen 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 pyydetty lausuntoa muista seikoista kuin 

mahdollisuudesta äänestää hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus lepäämään. Tyydyn 

siksi vain toteamaan kantani, jonka mukaan asumistuki kuuluu toimeentulon lakisääteisen 

perusturvan piiriin ja lakiehdotus merkitsee kajoamista sekä asumistuen saamisedellytyksiin 

että määrään. Valtioneuvosto saisi aiempaa suuremman harkintavallan muuttaa asumistuen 

määräytymisperusteita ja tasoa (lakiehdotuksen 7 §, 15.3 §:n 1 a kohta ja 15 a §). Valtioneu-

voston oikeudellisesti sääntelemätön harkintavalta koskisi myös asumistuen 

saamisedellytyksiä, kun tuen määräytymisperusteiden rinnalle tuotaisiin niistäriippumaton 

mahdollisuus leikata jo myönnettyjä etuuksia (15 a §). 2. Euroopan sosiaalisen peruskirjan 

13 (1) artikla 

Suomi on runsas vuosi sitten liittynyt Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan (SopS 43-44/91), 

jonka 13 artikla turvaa oikeuden sosiaali- ja lääkintäapuun. Määräyksen 1 kohdan mukaan 

sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan, että turvataan "riittävä apu" jokaiselle henkilölle, 

jolta puuttuvat riittävät varat ja joka ei pysty hankkimaan tällaisia varoja omin avuin tai 

muista lähteistä, mukaan lukien sosiaaliturvajärjestelmät. 

 

Peruskirjan noudattamista valvova asiantuntijakomitea on johdonmukaisesti korostanut 13 (1) 

artiklan yksilöllisiä oikeuksia edellyttävää luonnetta. Tuoreimmissa (1991) 12. 

raportointikautta koskevissa komitean johtopäätöksissä asia ilmaistaan seuraavasti: Komitea 

muistutti, että se on oikeuskäytännössään (case-law) johdonmukaisesti katsonut, että 13 



 

artiklan 1 kappaleen turvaama sosiaaliapu on turvattava sitä trarvitseville "oikeutena" (as of 

right) eikä hallintoviranomaisten pelkistä harkinnanvaraisista päätöksistä riippuvana ja että 

tämä on turvattava oikeudella hakea muutosta riippumattomassa elimessä.
1 

Vaikka peruskirjan 

toinen valvontaelin, hallitusten edustajien komitea on monissa suhteissa edustanut hallituksille 

suopeampaa tulkintalinjaa kuin riippumaton asiantuntijakomitea, tässä kysymyksessä sen 

kanta on sama. Myös hallitusten edustajien komitea on tähdentänyt oikeusharkinnan ja 

valitusoikeuden merkitystä 13 (1) artiklan toteuttamisessa.
2 

 

 

Käsillä olevan lainsäädäntöhankkeen kannalta tärkeä esimerkkitapaus on 

Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 1986 sosiaaliturvalain (Social Security Act) käsittely 

sosiaalisen peruskirjan asiantuntijakomiteassa. Laki muun muassa muutti eräät aiemmin 

oikeuksina turvatut etuudet harkinnanvaraisiksi ja rajoitti niihin liittyvää valitusoikeutta. 

Asumistuki (housing benefit) muutettiin budjettimäärärahoista riippuvaksi. Vuoden 1989 

johtopäätöksissään asiantuntijakomitea tyytyi esittämään Yhdistyneen kuningaskunnan 

hallitukselle joukon kysymyksiä uuden lain sisällöstä ja vaikutuksista.
3
 Vuoden 1991 

johtopäätöksissä asiantuntijakomitea arvioi Yhdistyneen kuningaskunnan 

sosiaaliturvajärjestelmää peruskirjan 13 (1) artiklassa edellytetyn sosiaaliavun kannalta mm. 

seuraavasti: 

- Komitea totesi, että sosiaaliapua annetaan kolmen järjestelmän kautta 

(toimeentulotuki, perhe-etuus ja asumistuki), joiden ohella sosiaalirahastosta 

maksetaan harkinnanvaraista ylimääräistä apua. 

- Toimeentulotuki antoi vähimmäistoimeentulon sellaisilla työttömille, joilla ei 

ollut muita tuloja. Perhe-etuus oli täydentävä tulo pienipalkkaisille 

perheenhuoltajille. Asumistukea annettiin toi- 

• meentulotuen tai perhe-etuuden saajille asumiskustannusten (vuokran) ja 

kunnallisveron kattamiseen. 

- Sekä asumistuen saajien lukumäärää että tuen suuruutta oli alennettu. 

                     
1
 Committee of Independent Experts of the European Social Charter, Conclusions XII-1 

(monistettu laitos,) s. 157. Sama asia on komitean edellisissä johtopäätöksissä (Conclusions 

XI-2, s. 119) ilmaistu seuraavasti: "social assistance should be a statutory right and should be 

supported by a right of appeal to an independent body, such as a court". 
2
 Ks. Governmental Committee of the European Social Charter, 11th Report (I), 1986-1987, 

Strasbourg 1990 s. 82. 
3
 Esimerkiksi: "Mihin suunniteltu asumistukimenojen 450 miljoonan punnan leikkaus tulee 

kohdistumaan?" (Conclusions XI-1, Strasbourg 1989, s. 130). 



 

- Sosiaalirahastosta maksettavat harkinnanvaraiset etuudet olivat merkittävä 

muutos aiempaan järjestelmään. Suurelta osin etuudet annettiin lainan 

muodossa. Ne olivat hallinnollisten viranomaisten harkinnasta ja budjetin 

määrärahoista riippuvia. Päätöksistä ei ollut valitusoikeutta riippumattomalle 

elimelle. 

- Asiantuntijakomitean johtopäätös oli, että Yhdistynyt kuningaskunta ei ollut 

noudattanut peruskirjan 13 (1) artiklan velvoitteita.
4
 

Esimerkkitapauksesta ei ole tehtävissä suoria johtopäätöksiä hallituksen 

esityksen hyväksyttävyydestä Euroopan sosiaalisen peruskirjan 13 (1) artiklan kannalta. 

Yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa oli nähtävästi ratkaisevaa, että kaikkein 

viimekätisin sosiaaliavun muoto (sosiaalirahasto) oli muutettu luonteeltaan 

harkinnanvaraiseksi ja oikeusturvajärjestelyiltään puutteelliseksi. Tätä ajattelutapaa seuraten 

asumistuen heikennys ja muuttaminen aiempaa harkinnanvaraisemmaksi sekä siihen liittyvän 

oikeussuojan heikentäminen eivät olisi peruskirjan vastaisia, jos sosiaaliavun viimekätinen 

muoto perustuu oikeusharkintaan ja sisältää valitusoikeuden. 

Yhdistyneen kuningaskunnan esimerkki kuitenkin osoittaa, että 

asiantuntijakomitean kiinnostus kohdistuu muihinkin sosiaaliturvajärjestelmiin kuin 

viimekätiseen sosiaaliapuun ja että niitä koskevat muutokset saattavat vaikuttaa komitean 

johtopäätöksiin. Pidän selvänä, että perustuslakiin otettu käsite "toimeentulon lakisääteinen 

perusturva" ohjaa peruskirjaa valvovan asiantuntijakomitean suuntaamaan huomionsa 13 (1) 

artiklan valvonnassa kaikkiin niihin etuuksiin, jotka Suomessa luetaan tuon VJ 66 §:n 7 

momentissa käytetyn käsitteen alaan. Lisäksi toimeentulotukea koskevat säännökset eivät ole 

riittävät turvaamaan asumistuen heikennysten kompensoimisen kaikille peruskirjan 13 (1) 

artiklassa tarkoitetun sosiaaliavun tarpeessa oleville. Vaikka sosiaalihuoltolaki (710/82) 

sisältää valitusoikeuden lääninoikeuteen saakka toimeentulotukipäätöksistä, toimeentulotuen 

määrä kuitenkin 32 §:n mukaan riippuu viranomaisten harkinnasta ja valtioneuvoston 

vahvistamista yleisistä perusteista.
5
 Nykyisen valtioneuvoston päätöksen 3 §:n mukaan 

toimeentulotukea myönnettäessä otetaan "tarpeellisen suuruisina" huomioon muun muassa 

asumismenot. On tiedossa, että kunnissa on toimeentulotukikustannusten rajoittamiseksi jo 

                     
4
 "the United Kingdom is not in conformity with its obligations under this provision of the 

Charter" (Conclusions XII-1, monistettu laitos, s. 157). 
5
 Ks. VNp toimeentulotuen yleisistä perusteista (1349/88). 



 

nyt pyritty kohdistamaan tarveharkintaa myös asumismenojen huomioon ottamisessa.
6
 Kun 

suuri osa toimeentulotuen saajista saa myös asumistukea, on erittäin todennäköistä että 

asumistukea leikattaessa kasvavien asumismenojen korvaamista toimeentulotuen kautta 

tultaisiin käytännössä kuntatasolla rajoittamaan. 

Päädyn seuraavaan johtopäätökseen hallituksen esityksen suhteesta Euroopan 

sosiaalisen peruskirjan 13 (1) artiklaan: Ehdotettu asumistukilain muutos aiheuttaisi merkittävän 

riskin siitä, että peruskirjan noudattamista valvova asiantuntijakomitea toteaisi, ettei Suomi täytä 

sopimusmääräyksen velvoitteita. 

Lisäksi kiinnitän huomiota myös edellä käsiteltyyn 13 (1) artiklaan nähden 

ensisijaiseen peruskirjan 12 artiklaan, jossa Suomi on sitoutunut luomaan 

sosiaaliturvajärjestelmän ja pitämään sitä yllä (1 kohta), pitämään sosiaaliturvajärjestelmänsä 

tyydyttävällä ja vähintään Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen nro 102 edellyttämällä 

tasolla (2 kohta) sekä pyrkimään asteittain nostamaan sosiaaliturvajärjestelmänsä 

korkeammalle tasolle (3 kohta). 

 

 

 

3. TSS-sopimus ja ns. heikentämiskielto 
 

Äsken mainittu Euroopan sosiaalisen peruskirjan 12 artikla ilmaisee taloudellisia 

ja sosiaalisia ihmisoikeuksia koskevista sopimusmääräyksistä johdetun niin sanotun 

heikentämiskiellon aineksia. Tällainen kielto on johdettu myös taloudellisia, sosiaalisia ja 

sivistyksellisiä oikeuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 6/76) määräyksistä. 

Heikentämiskielto edustaa tulkintaa, jonka mukaan vaikka sopimuksesta ei voitaisi johtaa 

mitään nimenomaista vähimmäistasoa sopimuksen tarkoittamien oikeuksien toteuttamista 

palveleville etuuksille, valtion kerran saavuttamaa etuuksien tasoa ei voitaisi leikata, tai sitä 

voitaisiin leikata vain pakottavissa tapauksissa. 

Käsillä olevan lakiehdotuksen kannalta heikentämiskiellon kiinnekohdat TSS-

sopimuksessa ovat yhtäältä 11 (1) artiklassa ja toisaalta 2 artiklassa. Ensiksi mainitussa 

sopimuskohdassa Suomi on sitoutunut tunnustamaan jokaiselle oikeuden saada itselleen ja 

perheelleen "tyydyttävä elintaso", joka nimenomaisesti käsittää muun muassa "sopivan 

asunnon". Sopimuksen 2 (1) artiklassa Suomi on sitoutunut ryhtymään "kaikin soveltuvin 

                     
6
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toimeentulotukiluukulla. Sosiaali-ja terveyshallitus, Raportteja 75. Helsinki 1992. 



 

keinoin ja varsinkin lainsäädäntötoimenpitein" toimenpiteisiin sopimuksen turvaamien 

oikeuksien toteuttamiseksi "asteittain kokonaisuudessaan" ja "täysimääräisesti käytettävissä 

olevien voimavarojensa mukaan". 

En sinänsä pidä poissuljettuna, että Suomen nykyinen, kansainvälisestikin 

arvioiden poikkeuksellisen syvä taloudellinen taantuma voitaisiin hyväksyä sellaiseksi 

pakottavaksi olosuhteiden muutokseksi, joka oikeuttaisi jotkin, tarkoin rajatut ja sopimuksen 

asettamia velvoitteita priorisoivat kajoamiset TSS-sopimuksen turvaamia oikeuksia 

toteuttaviin etuuksiin. Etuuksien uusi taso olisi kuitenkin osoitettava "täysimääräiseksi" 

suhteessa kansantalouden kaventuneisiin voimavaroihin, ja esimerkiksi kajoamisten 

määräaikaisuuden avulla olisi osoitettava, ettei tarkoitus ole tinkiä oikeuksien asteittaisesta 

toteuttamisesta "kokonaisuudessaan". Hallituksen esitys ei kuitenkaan ole missään nimessä 

riittävä pohja tällaisen arvion tekemiselle. Ehdotettu muutos antaisi valtioneuvostolle vapaan 

vallan kajota myönnettyihin etuuksiin ilman eduskunnan harjoittamaa kontrollia, eikä esitys 

sisällä mitään arviota edes säästötoimien suuruusluokasta. Lainmuutos on lisäksi ehdotettu 

pysyväksi. 

Johtopäätökseni on, ettei lakiehdotus täytä niitä ehtoja, jotka TSS-oikeuksia koskevista 

ihmiscikeusmääräyksistä on niin sanotun heikentämis-kiellon avulla johdettavissa sosiaalisten ja 

taloudellisten etuuksien leikkauksille, vaikka sinänsä hyväksyttäisiin leikkausten oikeutus pakottavissa 

tilanteissa. 

 

 

 

4. Omaisuudensuoja (HM 6 §:n 1 momentti) 
 

Lakiehdotuksen 15 a § mahdollistaisi kajoamisen jo myönnettyihin 

asumistukiin. Perustelujen mukaan tarkistus tehtäisiin kesken vuoden valtioneuvoston 

määräämästä ajankohdasta ja suoraan maksatuksen atk-rekiste-riä hyväksi käyttäen. Kun 

nykyisen lain (15 §) mukaan asumistuen alentaminen kesken myöntämiskauden on 

mahdollista vain tarkoin rajatuissa ja yksilöllisin perustein oikeusharkinnalla ratkaistavissa 

tilanteissa, herää kysymys nauttiiko myönnetty asumistuki sinä aikana, joksi se on myönnetty, 

hallitusmuodon 6 §:n 1 momentin nojalla omaisuuden perustuslainsuojaa. Ongelma liittyy 

keskusteluun niin sanotusta "uudesta" tai "sosiaalisesta" omaisuudesta. 

Vastausta voidaan hakea kahden perustuslakivaliokunnassa aiemmin esillä 

olleen asiaryhmän avulla. Kun lapsilisiin vuonna 1950 ehdotettiin tarveharkintaa, 



 

perustuslakivaliokunta totesi lain käsittelyjärjestyksen riippuvan siitä, onko kyseessä niin 

sanottu saavutettu oikeus, joka olisi hallitusmuodon 6 §:n 1 momentin suojaama. Valiokunnan 

mukaan vastaus riippui siitä, "miten pysyväksi kysymyksessä oleva etuus on katsottava tarkoi-

tetun". Kuten eräiden muiden sosiaalisten etujen, lapsilisän suorittaminen perustui lakiin, 

mutta sitä ei ollut taattu niin, ettei sitä voisi milloin tahansa lakkauttaa tavallisella lailla taikka 

supistaa sen saajien piiriä (PeVL 5/1950 vp). Lausuntoon liittyy professori V. Merikosken 

asiantuntijalausunto, jossa todetaan rajan perustuslainvoimaisten ja tavallisen lain varassa 

olevien oi-keushyvien välillä olevan epämääräinen. Merikosken johtopäätös oli, ettei oikeus 

vastaisuudessa maksettaviin lapsilisiin ollut ainakaan kaikille turvattu niin, ettei sen 

lakkauttamisesta voitaisi säätää lailla. Jo erääntyneet lapsilisäerät olisivat olleet toinen asia. 

Myös kahdessa vuoden 1957 valtiopäivillä antamassaan lausunnossa 

perustuslakivaliokunta pohti lapsilisien mahdollista perustuslainsuojaa. Vuoden 1950 

lausuntoonsa viitaten valiokunta totesi, ettei lapsilisäetuudella ole sellaista pysyvyyttä, ettei 

siihen voitaisi tavallisella lailla kajota. Valiokunta kuitenkin jatkoi korostaen, "että se 

käsittelyjärjestys, johon edellä on päädytty, edellyttää lain saattamista voimaan niin, ettei sillä 

kajota nykyisen lain voimassaolon aikana maksettaviksi tulleisiin lapsilisäeriin" (PeVL 2/1957 

vp). Toisessa lausunnossaan valiokunta täsmensi tämän kannan perustuneen ajatukseen, "että 

maksettaviksi erääntyneet lapsilisät ovat tulleet niiden nostamiseen oikeutettujen henkilöiden 

omaisuudeksi ja siten hallitusmuodon 6 §:ssä taatun omaisuuden perustuslainsuojan 

turvaamiksi" (PeVL 8/1957 vp). 

Toinen teemamme kannalta kiinnostava tapausryhmä liittyy eläkkeisiin. Kun 

työeläkkeiden määräytymistason niin sanottua "kaksi parasta viimeisestä neljästä vuodesta" -

laskusääntöä ehdotettiin muutettavaksi eläkkeelle siirtymistä edeltänyttä vakiintunutta 

tulotasoa paremmin vastaavaksi, muutos johti useissa tapauksissa eläkkeen lievään 

pienenemiseen verrattuna siihen hypoteettiseen tasoon, miksi ne olisivat tulevaisuudessa 

saattaneet muodostua. Perustuslakivaliokunta totesi, ettei muutos koskenut erääntyneitä eläke-

eriä eikä sillä ollut muutoinkaan takautuvia vaikutuksia, kun erityissäännöksin turvattiin, ettei 

lähimpien kolmen vuoden aikana eläkkeelle siirtyvien eläketaso alentunut (PeVL 5 ja 6/1977 

vp). Melko tuoreessa lesken perhe-eläkettä koskeneessa lausunnossaan perustuslakivaliokunta 

katsoi, ettei pelkällä odotusoikeu-della ollut varallisuusarvoa, kun se ei ollut edes itse ansaittu 

(PeVL 21/1989 vp). 

Kun edellä mainittujen perustuslakivaliokunnan lausuntojen valossa arvioidaan 

sosiaalietuuksien mahdollista omaisuudensuojaa, olisi liian pitkälle menevä yksinkertaistus 



 

asettaa erääntyminen ainoaksi kriteeriksi. Vuoden 1950 lausunnossa lähdettiin yleisemmin 

arvioimaan lapsilisän pysyvyyttä, ja erääntymiskysymys tuli jonkinlaisena lapsilisien 

tapauksessa sovellettavana täsmentävänä kriteerinä mukaan vuoden 1957 lausunnoissa. 

Vuoden 1977 eläkeratkaisuissa perustuslakivaliokunta taas nimenomaisesti kiinnitti huomiota 

seuraavien kolmen vuoden aikana eläkkeelle siirtyvien asemaan. Käsillä olevan hallituksen 

esityksen arviointi edellyttää eräänlaista palaamista vuoden 1950 lausunnon lähtökohtaan: 

merkitseekö nykyinen asumistukilaki jotakin "erityistä pysyvyyttä" lain nojalla myönnetyille 

etuuksille? 

Mielestäni täysin perusteltavissa on kanta, jonka mukaan asumistukilaki johtaa 

sellaisiin määräajaksi annettuihin yksilöllisiin ja vain laissa säädetyin rajoitetuin edellytyksin 

poistettaviin etuuksiin, että myönnetty tuki on vuotuisen tarkistusjakson ajan hallitusmuodon 6 

§:n suojaama. Laki itsessään voitaisiin silti ehgkä kokonaan kumotakin tavallisella lailla 

hallitusmuodon 6 §:n estämättä, kunhan tähän liittyisi "erityisen pysyvyyden" saavuttaneet 

etuudet suojaava siirtymäkausi. Asumiseen liittyy sellaisia pitkän tähtäimen ratkaisuja, 

esimerkiksi perheen tarpeiden kannalta riittävän suureen vuokra-asuntoon muuttaminen, jotka 

tarvitsevat edes siirtymäkauden muodossa annettua pysyvyyden suojaa. 

Lisäargumentteja tällaiselle johtopäätökselle käsillä olevan lakiehdotuksen 

tapauksessa on kaksi: (1) Ehdotettu 15 a § merkitsisi olennaista heikennystä asumistuen 

saajien oikeusturvassa. (2) Eräältä osin lakiehdotus näyttää kajoavan jo erääntyneisiin ja 

suoritettuihin asumistukieriin. Ehdotetun voimaantulosäännöksen mukaan 2 §:n 1 kohdan 

muutosta sovellettaisiin 1.7.1992 lukien tai sen jälkeisestä ajankohdasta myönnettyihin 

asumistukiin. 

 

Suppeat perustelut eivät ole kovin selkeät, mutta niiden kirjoittaja näyttää 

kuvittelevan, että aikanaan laillisesti maksetut asumistukierät voitaisiin jopa 

periä takaisin. 

Pidän selvänä, että lepäämäänjättämismenettelyn käyttöalan 

olennainen kaventaminen (laki 818/92) samanaikaisesti syvän taloudellisen 

taantuman kanssa aiheuttavat paineita suojata jotkin luonteeltaan sosiaaliset 

etuudet hallitusmuodon 6.1 §:ssä tarkoitettuna omaisuutena, varsinkin jos 

eduskunnan puoltama TSS-oikeuksien kattava kirjaaminen perustuslakiin 

viivästyy. Tällainen tulkintalinja on täysin mahdollinen ja oikeudellisesti 
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perusteltavissa. Esimerkkinä toisesta sosiaalisesta etuudesta, jolle omaisuuden-

suoja on perusteltavissa, haluan mainita lakisääteisen äitiys- ja vanhempainra-

hakauden ajaksi myönnetyn sairausvakuutuslain päivärahan. Hallitusmuodon 6 

§:n 1 momentista voidaan mielestäni johtaa kielto alentaa tavallisella lailla jo 

myönnettyä äitiys- tai vanhempainrahaa. 

 

 

 

5. Toimivallanjako 
 

Mielestäni lakiehdotus voidaan hyväksyä vain valtiopäiväjärjes-

tyksen 67 §:ssä säädetyssä järjestyksessä. Kantani perustuu yhtäältä eräiden 

erityistä pysyvyyttä tarvitsevien sosiaalisten etuuksien hallitusmuodon 6 §:n 1 

momentin nojalla nauttimaan suojaan ja toisaalta siihen, että lakiehdotus kajoaa 

valtioelinten toimivaltasuhteisiin niin perustavalla tavalla, ettei se ole sopusoin-

nussa hallitusmuodon 2 §:n kanssa. 

Lakiehdotus antaisi valtioneuvostolle vapaat kädet kajota tietyn 

lakisääteisen järjestelmän kautta määräytyviin, yksilölliseen tarveharkintaan 

perustuviin, oikeusharkinnalla ratkaistaviin ja valitusmahdollisuuden tuomiois-

tuimelle sisältäviin asumistukipäätöksiin. Ehdotettu 15 a § johtaisi lopputulok-

seen, jossa valtioneuvosto voisi lähes mielivaltaisesti kajota sellaisiinkin 

oikeusvoimaisiin asumistukipäätöksiin, jotka lääninoikeus on valitusteitse 

ratkaissut. Säännösehdotus on kirjoitettu siten, ettei valtioneuvoston edes 

tarvitsisi muuttaa asumistuen varsinaisia määräytymisperusteita, vaan voimassa 

olevien perusteiden mukaan määräytyviä tukia voitaisiin suoraan leikata 

esimerkiksi tietyllä markkamäärällä tai prosentuaalisella osuudella. Tällainen 

järjestely johtaa valtioelinten toimivallanjaon kannalta useisiin hankaliin 

klysymyksiin: Olisiko lääninoikeuksien asumistuen määrästä päättäessään 

noudatettava lain muita säännöksiä vai uuteen 15 a §:ään perustuvia, ehkä 

kesken valitusprosessin annettuja valtioneuvoston leikkauspäätöksiä? Entä 

olisiko jokaisella 15 a §:ssä tarkoitetun ylimääräisen tarkistuksen kohteeksi 

joutuneella asumistuen saajalla oikeus valittaa atk-järjestelmän avulla toteute-

tusta valtioneuvoston leikkauspäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen? Ja 

mikä olisi 15 a §:n ja sen nojalla annettujen valtioneuvoston päätösten merkitys 



 

KHO:ssa, kun laki toisaalta sisältäisi asumistuen määrää koskevat rinnakkaiset 

säännökset valittajan oikeudesta tietyn suuruiseen asumistukeen? 

Lakiehdotuksen 15 a § kajoaa hallitusmuodon 2 §:n vastaisesti 

sekä lainsäädäntövaltaan että tuomiovaltaan. Se antaisi valtioneuvostolle vallan 

tehdä vaikutuksettomiksi asumistukilain muut säännökset. Lisäksi se antaisi 

valtioneuvostolle vallan kajota tuomioistuinten päätöksiin ja päätösvaltaan. 

 

 

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1992 

oikeustieteen tohtori, valtiosääntöoikeuden dosentti 

(Helsingin yliopisto) 

f /
      Martin Scheinin 


