
 

/ Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 26 tiistaina 20.4.1993 

kello 10.00 

1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) HE 26 laeiksi joustavaa eläkeikälärlestelmää koskevan 

lainsäädännön tarkistamiseksi 

- Ilmoitetaan saapuneeksi. Eduskunnan päätöksen mukaan 

valiokunnan on annettava asiasta lausunto sosiaali- ja 

terveysvaliokunnalle. 

4) HE 22 laiksi eräistä poikkeuksista papiston erikoikeuk-siin 
 

- I käsittely. Asiantuntijoiden 

kuuleminen: 
 

- Vanhempi hallitussihteeri Marjatta Lehtinen 

Opetusministeriö 

- Kirkkoneuvos Matti Halttunen 

Kirkkohallitus 

5)  HE 23 kirkkolaiksi 

- I käsittely. Asiantuntijoiden 

kuuleminen: 

- Vanhempi hallitussihteeri Marjatta Lehtinen 

Opetusministeriö 

- Kirkkoneuvos Matti Halttunen 

Kirkkohallitus 

6) HE 28 sotilasavustuslaiksi 

- I käsittely. Asiantuntijoiden 

kuuleminen: 

- Nuorempi hallitussihteeri Maini Kosonen Sosiaali- 

ja terveysministeriö 

- Professori Mikael Hidén 

- Professori Antero Jyränki 

- OTL Heikki Karapuu 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

7)  HE 192/1992 vp laiksi poronhoitolain 4 §:n muuttamisesta 

- I käsittely jatkuu. Päätetään 

jatkokäsittelystä. 

 

8) Muut mahdolliset asiat 

- Mahdollinen matka Tukholmaan keväällä (kyselyinstituu-tio - EY-

jäsenyyttä koskeva kansanäänestys - sikäläiselle PeV:lle kuuluva 

hallituksen kontrollitehtävä). 

- Hakemukset syysistuntokauden valiokuntamatkoista 7.5.1993 mennessä 

(esim. perusoikeudet/ihmisoikeudet ja lakien perustuslainmukaisuuden 

tutkiminen). 

9) 

10) 

 

Seuraava kokous on torstaina 22.4.1993 klo 10.00 

 

Kokouksen päättäminen 
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Mikael Hidén 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 20.4.1993 KELLO 10.30 HE 28/93 vp 

sotilasavustuslaiksi 

 

Esityksen perustelujen mukaan voi lakiehdotukseen liittyä säätämisjärjestysongelmia lähinnä 

vain VJ 66,7 §:n lepäämäänjättämissäännöksen soveltumisen osalta. 

 

Saannoksen mukaan on mahdollista jättää lepäämään lakiehdotus, joka "heikentää 

toimeentulon lakisääteistä perusturvaa". Mainitun lainkohdan säätämiseen johtaneen 

hallituksen esityksen (HE 234/91 vp) perusteluissa todettiin toimeentulon perusturvalla 

tarkoitettavan "vain sitä osaa sosiaaliturvasta, jolla pyritään takaamaan yksilön toimeentulolle 

välttämätön elintaso". Perusteluissa myös luetetuin sellaisia lainsäädännössä turvattuja 

etuuksia, joiden "ainakin" katsottiin kuuluvan toimeentulon lakisääteiseen perusturvaan. 

Luettelossa ei mainita sotilasavustusta. Toisaalta perusteluista käy selvästi ilmi, että luetteloa ei 

ollut tarkoitettu tyhjentäväksi. Esityksestä annetussa perustuslakivaliokunnan mietinnössä 

(prvm 7/92 vp) valiokunta luonnehti esitykseen sisältyvää etuusluetteloa "mahdollisimman 

kattavaksi tarkoitetuksi vähimmäisluettetoksi" ja totesi siinä mainittujen etuuksien saavan " 

eräänlaista institutionaalista suojaa" lepäämäänjättämismahdollisuuden muodossa. 

 

Vaikka valiokunta lähtikin, lähinnä kai perustuslainkohdan tulkitsemiseen liittyvistä 

käytännöllisistä syistä, luetelluille etuuksille annettavasta institutionaalisesta suojasta, ei 

valiokunta kuitenkaan täysin irroittautunut ajatuksesta, että kyseessä oli (myös) tietyn 

toimeentulotason lepäämäänjättämismahdollisuuden kautta saama suoja. Valiokunta totesi 

lausunnossaan institutionaaliseen suojaan liittyvästä joustomahdollisuudesta seuraavasti: 

"Edellä mainitusta syystä valiokunta hyväksyy uudistuksen lähtökohdaksi esityksen 

taustalla olevan ajatuksen institutionaalisen suojan antamisesta tietyille etuuksille. Suojan 

institutionaalisen luonteen estämättä voitaisiin valiokunnan käsityksen mukaan kuitenkin 

ilman lepäämäänjättämismahdollisuutta esimerkiksi tarkistaa jonkin verran jonkin suojan 

piiriin sinänsä luettavan edun saamisedellytyksiä ja vähäisesti sen suuruuttakin, kunhan 

etuuden edelleenkin saisivat riittävän suurena ne, joille se kokonaisuutena arvioiden on 

välttämätön toimeentulon perusturvan kannalta." 

Valiokunnan voidaan toisin sanoen katsoa pitäneen silmällä tietyn tason ("riittävän 

suurena") turvaamista lähtökohdaltaan institutionaaliseksi katsotun suojan sisällä. Se, että 

valiokunta kiinnitti institutionaalisen suojan ohessa huomiota myös tietylle 

toimeentulotasolle muodostuvaan suojaan, ilmenee mietinnöstä myös siinä, millä tavoin 

valiokunta eri kohdissa puhui täyden kansaneläkkeen suuruisesta toimeentulotasosta. 

 

Ehdotettu sotilasavustuslaki näyttäisi heikentävän nyt voimassaolevan lain mukaan 

maksettavia tai maksettavissa olevia avustuksia vain nykyisen lain 2 §:n 2 kohdassa 

tarkoitettujen omaisten osalta, joita ehdotuksen perusteluissa kutsutaan toissijaisiksi 

omaisiksi. Näitä omaisia ovat asevelvollisen vanhemmat, ottovanhemmat, isä- ja äitipuoli, 

isovanhemmat ja sellaiset kasvatusvanhemmat, jotka ovat huoltaneet asevelvollista 

vähintään kymmenen vuoden ajan, sekä täysi- ja puolisisarukset. Nykyisen lain 3 §:n 2 

momentin mukaan tällaiselle omaiselle voidaan avustusta antaa vain, jos hänen 



 

toimeentulonsa oli ennen asevelvollisen sotapalvelukseen joutumista ollut riippuvainen 

asevelvollisen antamasta avusta. Kaikkien asevelvollisen omaisten osalta avustus on 

tarveharkintainen - nykyisen lain 3 §:n 2 momentin mukaan avustuksen saamisen yleisenä 

edellytyksenä on, että sotapalvelus on heikentänyt avustukseen oikeutetun 

toimeentulomahdollisuuksia sekä että hän on avustuksen tarpeessa. Esityksen perustelujen 

mukaan sosiaaliturva- ja sosiaalivakuutusjärjestelmät ovat kehittyneet niin, että toissijaisten 

omaisten toimeentuloturvan taso tosiasiassa säilyy valtaosassa tapauksista asevelvollisen 

palvelukseen joutumisesta huolimatta. Edelleen perusteluissa todetaan, että tilanteet, joissa 

toissijaisen omaisen toimeentulo olisi ollut lain tarkoittamalla tavalla riippuvainen 

asevelvollisen antamasta avusta, ovat harvinaisia. Perusteluissa viitataan myös siihen, että 

asevelvollisella ei ole yksityisoikeudellista huolenpitovelvollisuutta näihin toissijaisiin 

omaisiin nähden. 

 

Sotilasavustus ei kuulu niihin etuuksiin, jotka on mainittu VJ 66,7 §:n nykyisen säännöksen 

säätämiseen johtaneen esityksen perusteluissa ja jotka myös perustuslakivaliokunta on 

lukenut säännöksen tarkoittaman institutionaalisen suojan piiriin kuuluviksi. Vaikka 

lähdettäisiinkin siitä, ettei näin lueteltujen, institutionaalista suojaa saavien etuuksien lista 

ole tyhjentävä, näyttäisi toissijaisille omaisille tarveharkintaisesti annettava tuki , jonka kai 

on ajateltu korvaavan asevelvollisen näille omaisille tosiasiallisesti antamaa taloudellista 

apua, huonosti soveltuvan   siihen, miten em. 
 

perustuslakivaliokunnan mietinnössä on yhtäältä kuvattu institutionaalista suojaa ja toisaalta 

otettu etäisyyttä siihen, että "suojaa lepäämäänjättämismahdollisuuden muodossa annettaisiin 

määrätylle materiaaliselle vähimmäistoimeentulotasolle eikä tietyille etuuksille sinänsä." 

Voidaan myös kysyä, onko perusteltua pitää tässä kyseessä olevaa tarveharkintaista avustusta 

sellaisena lakisääteisenä toistuvaissuorituksena, jota edellä tarkoitetun hallituksen esityksen 

perusteluissa on pidetty silmällä. 

 

Edellä toteamaani viitaten lähtisin siitä, että tässä ei ole kyseessä sellainen etujen 

heikentäminen, jota VJ 66,7 §:n säännöksessä on tarkoitettu. 

 

Ehdotuksessa on hieman kiinnittänyt huomiotani myös 27 §, joka koskee menettelyä 

poikkeusoloissa. Perustelujen mukaan säännös asiallisesti vastaa voimassa olevan lain 16 §:ää. 

Näyttää siltä, että uudessa säännöksessä on vanhan säännöksen viittaus julistetun sotatilan 

aikaan vain korvattu viittauksella nykyisen sotilasavustuslain säätämisen jälkeen säädettyihin 

valmiuslakiin ja puolustustilalakiin. Saman viittaustavan säilyttäminen ei puolustustilalain 

kohdalla aiheuta ongelmia, koska sanotun lain mukainen puolustustila saatetaan voimaan 

asetuksella ja siten on aina selvää, milloin nyt ehdotetun 27 §:n mukainen valtuus voi 

valtioneuvostolle syntyä. Sen sijaan valmiuslaissa tarkoitetut poikkeusolot eivät ole jostakin 

virallisesta toteavasta päätöksestä alkava tila, vaan laissa kuvatut edellytykset, joiden vallitessa 

valtioneuvosto voidaan asetuksella oikeuttaa käyttämään tiettyjä valtuuksia. 
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Ehdotetun 27 §:n muotoilu näyttäisi nyt viittaavan siihen, että valtioneuvosto voisi omalla 

päätöksellään katsoa tämän lain osalta, että valmiuslain mukaiset poikkeusolot vallitsevat, ja 

antaa sitten sotilasavustuslaista poikkeavia määräyksiä. Tällainen valtioneuvoston valta ei olisi 

oikein sopusoinnussa sen kanssa, että valmiuslain mukaan valtioneuvostolle voi tulla siinä 

laissa tarkoitettuja poikkeuksellisia valtuuksia vain asiasta annettavan asetuksen nojalla ja sen 

osoittamin rajoituksin. Yleisemminkään voidaan tuskin pitää asianmukaisena, että 

valmiuslaissa tarkoitettujen poikkeusolojen vallitseminen voisi tulla erikseen virallisesti 

todettavaksi jonkin verraten kapea-alaisen lain soveltamisen yhteydessä. Minusta näytäää 

kaikkiaankin vähän kysymyksenalaiselta, tarvitaanko 27 §:n kaltaista säännöstä tai 

tarvitaanko sitä ainakaan valmiuslain osalta. 



4 

Jos 27 §:n säännöstä kuitenkin pidetään tarpeellisena, olisi ehkä syytä harkita myös 

säännöksen lopussa annetun valtuuden väljyyttä. Se väljä kirjoittamistapa, jota pidettiin 

sopivana vuonna 1948 ,ei ehkä enää vastaa käytäntöjä. Säännösehdotuksen sanamuoto 

merkitsee nyt valtioneuvostolle täysin vapaata valtaa antaa ehdotetusta laista poikkeavia 

normeja. Tällainen vapaa valta, jota ei ohjata edes millään perustelulausumilla ja jota ei ole 

sidottu puolustustilalain tai valmiuslain järjestelmään, ei vaikuta asianmukaiselta. 
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Antero Jyränki/20.4.1993 PeV 

 

 

 

 

P.M. 

HE 28/1993 vp 

(sotilasavustuslaki) 

 

 

 

 

 

 

 

Sitä, mitä "toimeentulon lakisääteisellä perusturvalla" 

ymmärrettäisiin,    selvitetiin___VJ_-_66_ __________ 5.:n.. pysyvän

 _____________________________________ muutoksen osalta^ 

asianomaisessa hallituksen esityksessä   (HE 234/1991 vp) ja perus- 

V 

tuslakivaliokunnan mietinnössä (PeVM 7/1992 vp). 

Hallituksen esitykseen sisältyi luettelo niistä esityksen 

antamisaikaan voimassa olevassa lainsäädännössä turvatuista etuuksista, 

jotka ainakin kuuluisivat toimeentulon lakisääteiseen perusturvaan. 

Luetteloa ei kuitenkaan ollut pidettävä tyhjentävänä. 

Esityksessä korostettiin, että toimeentulon perusturvalla 

tarkoitetaan "vain luonnolliselle henkilölle maksettavia rahamääräisiä 

toistuvaissuorituksia". 

Tämän   yleisen   lähtökohdan   hyväksyi perustuslakivaliokunta 

mietinnössään. 

Valiokunta on sittemmin useankin lainsäädäntöhankkeen yhteydessä 

tulkinnut ensin uutta VJ 66 a §:ää ja sitten VJ 66 §:n pysyvää muutosta 

ja selvittänyt, onko käsillä mainituissa perustuslainkohdissa 

tarkoitettu toimeentulon lakisääteisen perusturvan 



 

heikentäminen. 

* * * 

Kun nyt esillä olevalla lakiehdotuksella on tarkoitus korvata vuoden 

1948 sotilasavustuslaki, on jälkimmäisen lain mukaisen avustuksen 

osalta selvitettävä, kuuluuko avustus VJ 66.7 §:ssä tarkoitettuun 

toimeentulon lakisääteiseen perusturvaan. 

Jos vastaus on myöntävä, on selvitettävä, muuttuuko soti-

lasavustusta koskeva sääntely niin, että ehdotuksen voi katsoa 

heikentävän toimeentulon lakisääteistä perusturvaa VJ 66.7 §: n 

tarkoittamassa mielessä. 

Heikennys voi sisältyä, paitsi muuta, esimerkiksi: 

- avustuksen määrän vähentämiseen 

- avustuksen saajien piirin muuttamiseen 

- avustuksen maksamisedellytysten muuttamiseen. 

* * * 

Alussa tarkoitetussa luettelossa ei mainita vuoden 1948 soti-

lasavustuslain mukaista sotilasavustusta. Se ei ole kuitenkaan 

ratkaiseva, koska luetteloa ei ollut tarkoitettu tyhjentäviksi. 

HE:ssä kirjoitetaan: "Sotilasavustuksen tarkoituksena on 

asevelvollisen omaisen kohdalla asevelvollisen palveluksessaolon 

aikaisen toimeentulon tukeminen. Avustus on tarveharkintainen etuus. 

Avustuksen saamisen yleisten edellytysten tulee siten täyttyä kunkin 

palvelusajan kuukautena. (...) Sotilasavustuksen ei luonteensa puolesta 

voidakaan katsoa olevan suoranaisesti valtiopäiväjärjestyksen 

muuttamista koskevan lakiehdotuksen perusteluissa tarkoitetun 

toistuvaissuorituksen kaltainen etuus," 

Asiaa voidaan arvioida toisinkin voimassa olevan sotilasavus-

tuslain ja erityisesti sen 5 §:n valossa. Laki ei ymmärtääkseni 

nimenomaisesti edellytä, että avustusta haettaisiin jokaisen 

palveluksessaolokuukauden osalta erikseen. 

Sotilasavustuslain 4.1 § viittaa kyllä tarveharkintaisuuteen. 

Toiselta puolen 4.2 §:n nojalla annettu sosiaali- ja terveysministeriön 

päätös sotilasavustuksen suuruuden määrittelemistä koskevien yleisten 

perusteiden vahvistamisesta on tässä suhteessa jotenkin ristiriitainen. 

Päätöksen 1 § määrää sotilasavustuksen oikeutetulle kuukausittain 

ravintoon, puhtauteen ja käyttövaroihin maksettavasta 

perusavustuksesta, jonka määräksi yksiselitteisesti vahvistetaan 

"yksinäiselle henkilölle paikkakunnalla maksettavan kansaneläkkeen 

pohjaosan ja täyden lisäosan" määrä. Päätöksen 2 § täsmentää 

asumiskorvauksen perusteet ja 3 § henkilökohtaisista tai paikallisista 



 

oloista johtuvan lisäkorvauksen perusteet. Päätöksen 4 §.n mukaan 

avustusta myönnettäessä otetaan huomioon palvelusaikana saadut tulot. 

Päätöksen 5 § kuuluu: "Sotilasavustusta suoritetaan 1-4 pykälissä 

tarkoitettujen menojen ja tulojen välinen erotus, ellei hakijan 

varallisuudesta muuta johdu." Tämäkin voisi viitata tarveharkintaan, 

ellei päätöksen 1 § olisi suhteellisen jäykkä ja yksiselitteinen. 

Toisaalta saatamme kysyä, estääkö tarveharkintaisuus pitämästä 

sotilasavustusta, joka toistuvasti kuukausittain maksetaan 

palveluksensaloaikana, VJ 66.7 §:n alaan kuuluvanaa rahamääräisenä 

toistuvaissuorituksena. Minusta tähän ei ole estettä. Esimerkiksi 

sosiaalihuoltolaissa tarkoitettu toimeentulotukikin on tarvehar-

kintainen ja tämä tuki sisältyy alussa mainittuun luetteloon. 

Hallitus toteaa itse esityksensä perusteluissa (s.4): "Soti-

lasavustus järjestelmä on keskeisiltä tuen määrääntymis- ja myön-

tämisperusteiltaan sekä menettelyiltään toimeentulotuen kaltainen." Se 

on vain "ensisijainen etuusjärjestelmä suhteessa toimeentulotukeen". 

Toisaalta se ei ole ns. ansioon suhteutettu tukijärjestelmä (vrt. 

avustuslain 4.1 §). 

Minusta  on   perusteltua   lukea   sotilasavustuslain mukainen avustus 

niihin etuuksiin, jotka kuuluvat "toimeentulon lakisääteiseen 

perustusturvaan". 

* * * 

Onko sotilasavustuksen tuomaa toimeentulon turvaa tarkoitus heikentää 

uudella lailla? 

Avustuksen määrää ja myöntämisedellytyksiä koskevat säännökset 

eivät näytä muuttuvan siten, että niihin sisältyisi perusturvan 

heikennystä. 

Ainoa sääntely, johon on tässä kiinnitettävä huomiota koskee 

sitä, että avustuksen saajien joukosta leikattaisiin esillä olevan 

lakiehdotuksen mukaan pois toissijaiset etuudensaajat, ts. ase-

velvollisen vanhemmat, ottovanhemmat, isä- ja äitipuoli, isovanhemmat 

ja sellaiset kasvatusvanhemmat, jotka ovat huoltaneet asevelvollista 

vähintään kymmenen vuoden aj an, sekä täysi- ja puolisisarukset (vrt. 

sotilasavustuslain 2 §:n 2 k. ). Nämä ovat nykyisin oikeutettuja 

avustukseen, jos heidän toimeentulonsa "oli ennen asevelvollisen 

sotapalvelukseen joutumista ollut riippuvainen asevelvollisen antamasta 

avusta"  (ks.  sotilasavustuslain 3.2 

§ ) .  

HE: n mukaan asevelvollisella ei ole yksityisoikeudellista 

elatus-, huolto- tai muuta huolenpitovelvollisuutta toissijaisten 



 

etuudensaajien piiriin kuuluviin henkilöihin nähden. Nykyisin 

sosiaaliturva- ja sosiaalivakuutusjärjestelmät turvaavat joka 

tapauksessa näiden henkilöiden välttämättömän elintason asevelvollisen 

palveluksessaoloaikana. 

HE:n mukaan sotilasavustustilastoista ei ole saatavissa tietoa, 

kuinka monille toissijaisille etuudensaajille sotilasavustusta 

maksetaan. Jos sitä ylipäätään maksetaan, se tietenkin saattaa tapahtua 

vain sellaisissa tapauksissa, joissa asianomaisen toimentulo on 

katsottu riippuvaksi asevelvollisen antamasta avusta 
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- vaikkei asevelvollisella olisikaan yksityisoikeudellista huolen-

pitovelvollisuutta ja vaikka yleinen sosiaaliturvajärjestelmä 

turvaisikin asianomaisen välttämättömän elintason. 

Ilman tietoa sotilasavustuslain toimeenpanosta on vaikea muodostaa 

täsmällistä kantaa siihen, puuttuuko lakiuudistus toissijaisten 

etuudensaajien toimeentulon lakisääteiseen perusturvaan. Olen kuitenkin 

taipuvainen vähintäänkin arvelemaan, että nykyisen 

sotilasavustusjärjestelmän toimeenpanijoiden käsityksen mukaan on 

tapauksia, joissa asianomaisten toimeentulo riippuu asevelvollisen 

antamasta avusta tai sen sijaan tulevasta sotilasavustuksesta. Tämä 

viittaisi VJ 67.7 §:n soveltamisen suuntaan. 



 

Perustuslakivaliokunnalle 20.4.1993 
 

 

Heikki Karapuu 
 

SOTILASAVUSTUSLAKIA KOSKEVA 

HALLITUKSEN ESITYS 28/1993 VP 
 

 

 

1. Kuuluuko sotilasavustus valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n 7 momentissa suojattuun 

toimeentulon lakisääteiseen perusturvaan? 

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan sotilasavustuksen "ei luonteensa 

puolesta voidakaan katsoa olevan suoranaisesti valtiopäiväjärjestyksen 

muuttamista koskevan lakiehdotuksen perusteluissa tarkoitetun toistuvais-

suorituksen kaltainen etuus." Asian tulkinnanvaraisuuden vuoksi hallitus pitää 

kuitenkin suotavana, että asiasta pyydetään perustuslakivaliokunnan lausunto. 

Valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n 7 momentin ja sitä edeltäneen VJ 66 a §:n 

säätämisaineistossa (KM 1990:55, KM 1991:35, HE 321/1990 vp, HE 234/1991 

vp, PeVM 16/1990, PeVM 7/1992, molemmat mietinnöt muiden valiokuntien 

lausuntoineen) ei sotilasavustuslain etuuksia mainita suojattujen etuuksien 

luetteloissa. Toisaalta lähes kaikissa säätämisasiakirjoissa (poikkeuksena KM 

1991:35, jossa ei ehdotettu suojasäännöstä) tuodaan hieman eri muodoissa 

esille, että kyseinen suojattujen etuuksien "luettelo ei ole tyhjentävä, vaan 

sisältää ne etuudet, jotka ainakin ovat suojattuja." 

Komiteamietintöä 1990:55 valmisteltaessa lähdettiin työn alkuvaiheessa siitä, 

että suojattuja olisivat vain keskeisimmät perusturvaan kuuluvat etuudet. Työn 

edistyessä nimenomaisesti suojatuksi mainittujen etuuksien määrä kasvoi ja 

luettelon loppuun lisättiin lause siitä, että luettelo ei ole tyhjentävä. Säästölakien 

säätämisjärjestystä koskevassa hallituksen esityksessä 321/1990 vp luetteloa 

edelleen pidennettiin ja korostettiin entistä voimakkaammin, että kyseessä on 

vähimmäisluettelo. Nimenomaisesti suojattujen etuuksien määrää lisättiin 

myöhemmissäkin vaiheissa. 

Voimassaolevaa VJ 66 §:n 7 momenttia koskevassa mietinnössään (7/1992 vp) 

perustuslakivaliokunta saattoikin jo hieman kaksimielisesti todeta, että 

kysymyksessä on "mahdollisimman kattavaksi tarkoitettu 

vähimmäisluettelo'
1
. Toisessa kohtaa mietintöä valiokunta lausui, että luettelo 

on "kattava, muttei tyhjentävä". Nämä lauseet kuvastavat sitä, että luettelo oli 

itse asiassa tullut aika kattavaksi, mutta toisaalta haluttiin kuitenkin edelleen 

korostaa luettelon olevan vain vähimmäisluettelon. 

Perustuslakivaliokunnan kantaa luettelon merkityksestä on edelleen tarkentanut 

erityisesti kaksi valiokunnan lausuntoa. Lausunnossa 14/1992 vp valiokunta 

totesi, että aikuisopintotuki ei ole perusturvasuojaan kuuluva etuus. Tätä 

perusteltiin sillä, että suojattujen etujen luettelossa oli mainittu 

korkeakouluopiskelijoiden opintoraha, muttei aikuisopintotukea. Tästä 

pääteltiin, että "aikuisopintotukea ei ole tarkoitettu kuulumaan toimeentulon 

lakisääteiseen perusturvaan". Tapausta käsiteltiin VJ 66 a §:n mukaisen 

suojalausekkeen perusteella, mutta sillä ei tässä tapauksessa ole merkitystä. 

Lausunnossa 27/1992 vp valiokunta käsitteli (uuden VJ 66 §:n 7 momentin 

valossa) kysymystä siitä, voitiinko työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 

annetussa laissa tarkoitettua koulutustukea pitää suojattuna etuutena. Tämäkin 

etuus puuttui suojattujen etuuksien luettelosta. Tästä huolimatta valiokunta 



 

katsoi, että etuuden heikentäminen hallituksen tarkoittamalla jyrkällä tavalla 

laukaisisi suojamekanismin. Hallituksen esityksen mukaan henkilö olisi 

saattanut jäädä opintojen loma-ajaksi kokonaan toimeentuloturvaa vaille, koska 

kyseiseltä ajalta ei myöskään maksettaisi työttömyysturvaa. Asiaan vaikutti 

olennaisesti myös se, että työttömällä on työttömyyspäivärahan menettämisen 

uhalla velvollisuus ottaa vastaan tarjottu koulutuspaikka. Valiokunta korosti 

nimenomaisesti, että juuri "Sääntelyn tällaista kokonaisvaikutusta on . . .  

pidettävä sellaisena toimeentulon lakisääteisen perusturvan heikennyksenä 

kuin valtiopäiväjärjestyksen 66 §.*n 7 momentissa tarkoitetaan." 

Tapausten olennainen ero on mielestäni seuraava: aikuisopintojen harjoit-

taminen perustuu vapaaehtoisuuteen; työttömille tarkoitettu koulutustuki 

perustuu koulutuksen vastaanottovelvollisuuteen ja lisätekijänä oli, ettei 

koulutustuen poistamista korvattu työttömyysturvalla vaan työtön olisi jäänyt 

sosiaalihuoltolain mukaisen toimeentulotuen varaan. 

Jos tässä valossa tarkastellaan sotilasavustuslain etuuksia, voidaan nähdä vahvat 

perusteet katsoa ainakin osa niistä perusturvalausekkeen suojaamiksi, vaikka 

kyseiset etuudet eivät sisälly suojattujen etujen luetteloon: 

1. Kysymyksessä on maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen 

aiheuttama tilanne eikä siitä, että henkilö olisi omasta halustaan 

hakeutunut tilanteeseen, jossa on syntynyt tarve toimeentuloturvaan; 

2. Eräissä tapauksissa mikään muu sosiaaliturvan muoto - sosiaali-

huoltolain toimeentulotukea lukuunottamatta - ei korvaisi soti-

lasavustuksen poistamista. 

Tulen siten siihen tulokseen, että sotilasavustuslakiin sisältyy etuuksia, joista 

ainakin osa olisi mahdollista katsoa perusturvan suojan piiriin kuuluviksi 

perustuslakivaliokunnan käytännön valossa. Hallituksen esityksen kanta siitä, 

että sotilasavustus ei "suoranaisesti" kuulu suojattujen etuuksien piiriin perustuu 

ilmeisesti siihen, että sotilasavustus perustuu yksilökohtaiseen tarveharkintaan 

ja rinnastuu siten pikemminkin sosiaalihuoltolain toimeentulotukeen kuin 

varsinaiseen perusturvaan. On kuitenkin selvää, että tämä piirre ei ole 

valtiopäiväjärjestyksen kannalta merkityksellinen. Sosiaalihuollollinen 

toimeentulotuki kuuluu suojalausekkeen piiriin. Se esiintyy tosin suojattujen 

etuuksien luettelossa hieman varauksellisesti ("tuen saamisedellytysten osalta"). 

Tämä johtuu pelkästään siitä, että tuen suuruus ei riipu laista vaan 

valtioneuvoston päätöksestä. Sotilasavustuslain suuruus sen sijaan on 

lakimääräinen. Yksilökohtainen tarveharkinta ei missään tapauksessa poista 

lepäämäänjättämissuojaa vaan pikemminkin vaikuttaa päinvastaiseen suuntaan. 

Esillä olevaa kysymystä ei siten voida ratkaista vain toteamalla, että kyseinen 

etuus ei kuulu suojalausekkeen piiriin, vaan on tarkasteltava yksityiskohtaisesta, 

mitä heikennyksiä sotilasavustuslakiin esitetään. 
 

2. Hallituksen esittämät heikennykset 
 

2.1. Eräitä vähäiseksi katsottavia heikennyksiä 

Perustuslakivaliokunta katsoi VJ 66 §:n 7 momenttia koskevassa mietinnössään 

(7/1992 vp), että suojalausekkeen estämättä voitaisiin "jonkin verran heikentää 

jonkin etuuden saamisedellytyksiä ja vähäisesti sen suuruuttakin, kunhan 

etuuden edelleenkin saisivat riittävän suurena ne, joille se kokonaisuutena 

arvioiden on välttämätön toimeentulon perusturvan kannalta." Tätä periaatetta 

on kehitetty valiokunnan myöhemmissä 



 

kannanotoissa, ehkä laajimmaksi juuri annetussa lausunnossa 6/1993 vp). 

Niiden valossa näyttää siltä, etteivät suojalauseketta laukaise seuraavat 

hallituksen esittämät heikennykset aikaisempaan lakiin verrattuna: 

1. Maksettavan määrän pyöristäminen 50 pennin tarkkuudella (16 § 3 

momentti); 

2. Pienimmän maksettavan määrän asettaminen l/30:ksi ns ensim-

mäisen perheenjäsenen täysimääräisen perusavustuksen määrästä eli 

vuoden 1993 tasossa runsas 80 mk (16 §:n 4 momentti); 

3. Avustusajan minimipituuden rajaaminen 14 vuorokaudeksi (17 §:n 1 

momentti). 

Kohdan 2 osalta on kuitenkin huomattava, että runsaan 80 markan menetys voi 

koskea jokaista kuukautta. Sen sijaan kohdassa 3 tarkoitettu 14 vuorokauden 

raja koskenee vain niitä ilmeisen harvinaisia tilanteita, joissa etuuden 

saamisedellytykset ovat koko asevelvollisuuden ajasta täyttyneenä vain kahden 

viikon ajan. Se lienee siten lievempi tapaus kuin perustuslakivaliokunnan 

lausunnossa 6/1993 vp tarkoitettu työttömyysturvalain 9 §:n muutosehdotus, 

jossa ns rangaistuskarenssia pidennettiin 2 viikolla (valiokunnan enemmistö 

katsoi senkin vielä vähäiseksi heikennykseksi). 

Edellä mainittujen selväpiirteisten kohtien lisäksi sotilasavustuslain 

kokonaisuudistukseen liittyy eräitä muita muutoksia, jotka voidaan etuuden 

saajan kannalta katsoa heikennyksiksi. Esimerkiksi väärinkäyttötilanteita 

koskevat takaisinperintäsäännöt (18 §) näyttävät jonkin verran tiukentuneen. 

Kokonaisuudistuksen luonteeseen kuuluu, että sanontoja ehdotetaan useissa 

kohdin muutettaviksi. Lienee lähdettävä siitä, että sanontojen hienohionta 

toisinaan heikennykseltä toisinaan parannukselta näyttävään suuntaan ei voi 

laukaista suojamekanismia, jos kysymys on vaikeasti eriteltävistä vivahde-

eroista. 

Hieman ongelmalliselta perusturvan kannalta näyttää kuitenkin se, että 

hallituksen esityksessä mahdollistettaisiin perustelujen mukaan toimeentulotuen 

takaisinperintä sotilasavustuksesta. Lakitekstissä sanotaan kuitenkin mielestäni 

päinvastoin (24 §:n 1 momentti, voimassa olevassa laissa tämä on 15 §:n 1 

momentti). 
 

2.2. Ns toissijaisten etuudensaajien aseman heikentäminen 

Lakiehdotuksen merkittävin heikennys koskee ns toissijaisia etuudensaajia. 

Tähän ryhmään kuuluvat voimassaolevan lain 2 ja 3 §:n mukaan mm 

asevelvollisen vanhemmat, isovanhemmat ja sisarrukset. Toissijaisia 

etuudensaajia ovat Heiltä poistuu kokonaan oikeus saada etuus, jonka suuruus 

voi olla useita tuhansia markkoja kuukaudessa. Heidän osaltaan kysymys ei 

siten voi olla vähäiseksi luokiteltavasta heikennyksestä. Hallituksen esityksessä 

tosin todetaan tämän edunsaajaryhmän pienentyneen, mutta kysymyksessä 

lienee kuitenkin yksi tyypillinen edunsaajaryh-mä. Myöskään kokonaisuuden 

kannalta ei tätä heikennystä siten voitane pitää vähäisenä. 

Edellä on tultu siihen tulokseen, että sotilasavustuslain eräät etuudet voidaan 

hyvin rinnastaa suojattujen etuuksien luettelossa nimenomaisesti mainittuihin 

etuuksiin. Ongelmaksi nousee, onko nimenomaisesti toissijaisten edunsaajien 

oikeutta etuuteen sittenkään pidettävä suojattuna perusturvaetuutena. Tätä 

puoltavat seuraavat argumentit: 

1. Etuus annetaan yksilökohtaisen tarveharkinnan perusteella, mikä 

varmistaa itse asiassa paremmin kuin perusturvaetuuksissa yleensä, että 



 

etuus maksetaan vain todelliseen tarpeeseen. Yleensähän 

perusturvaetuudet myönnetään tyypitetyissä tarvetilanteissa (vanhuus, 

sairaus) ilman, että tuen tarve olisi todistettava yksilökohtaisella 

tarveselvityksellä. 

2. Etuuden suuruuden määräytymisperusteena on täyden kansan-

eläkkeen määrä, joka tosin eräissä tapauksissa voi ylittyä. Myös etuuden 

suuruuden osalta kysymyksessä voisi siten olla suojattu perusturvaetuus, 

ainakin täyden kansaneläkkeen määrään asti. 

3. Etuuden saamistilanne aiheutuu valtion määräämästä asevelvol-

lisuudesta, ei henkilön omasta tahdosta. Tässä suhteessa ei ole 

merkittävää, että henkilö voi itse käytännössä vaikuttaa ainakin jonkin 

verran siihen, minä vuonna hän asevelvollisuutensa suorittaa. 

Toisaalta on myös päinvastaiseen suuntaan vaikuttavia tekijöitä. Suojalau-

sekkeen ulkopuolelle jättämistä puoltavat seuraavat seikat: 

1. Vaikka etuustilanne sinänsä aiheutuu valtion asettamasta asevel-

vollisuudesta, kysymyksessä on asevelvollisen itsensä vapaaehtoisesti 

suorittamasta avustustoiminnasta. Toissijaisilla etuudensaajilla ei ole 

laista johtuvaa oikeutta saada toimeentuloaan asevelvolliselta. 

2. Kun sotilasavustus on sosiaalihuoltolain toimeentulotukeen 

rinnastuva viimesijainen tukimuoto ja siihen liittyy yksilökohtainen 

tarveharkinta, toissijaiset etuudensaajat voivat saada etuutta vain, jos he 

eivät saa varsinaista ensisijaista perusturvaa tai saavat sitä vähemmän, 

kuin mihin heillä olisi oikeus voimassa-olevan sotilasavustuslain 

nojalla. 

Hallituksen esityksessä on viitattu sosiaaliturvajärjestelmissä tapahtuneeseen 

kehitykseen perusteena toissijaisten etuudensaajien etuuksien lak-

kauttamisehdotukselle. Lainsäädäntöhistoriaa olisi ehkä voitu selvittää hieman 

laajemmin, koska se on merkityksellistä säätämisjärjestyksen kannalta. 

Voimassaoleva sotilasavustuslaki säädettiin vuonna 1948 (566/48). Lain 

säätämishetkellä ja vielä vuoteen 1970 asti (275/70) ns yksityisoikeudellinen 

huoltovelvollisuus oli nykyistä laajempi. Vuoden 1922 köyhäinhoitolain 3 §:n 

ja vuoden 1956 huoltoapukin (116/56) 4 §:n 1 ja 3 momentin mukaan henkilö 

oli eräin edellytyksin velvollinen huolehtimaan mm vanhemmistaan ja 

isovanhemmistaan. Toisin sanoen alunperin henkilö oli huoltovelvollinen 

useimpiin niihin henkilöihin nähden, jotka saattoivat olla ns toissijaisia 

avunsaajia. Tässä oli siis alunperin tiettyä, joskaan ei täydellistä symmetriaa 

henkilön elatusvelvollisuuden ja sotilasavustuslain toissijaisten avunsaajien 

piirin välillä. Nykyisin tätä yhteys on katkennut. 

Toinen säätämisjärjestykseen vaikuttava muutos on ollut se, että varsinainen ns 

ensisijainen perusturvajärjestelmä on luotu vasta sotilasavustuslain säätämisen 

jälkeen. Vuonna 1948 ei ollut olemassa edes riittävää van-

huuseläkejärjestelmää, sillä kansaneläke on ollut kattava ja suuruudeltaan 

ainakin kohtuullisen riittävä vasta 1980-luvun eläkeuudistusten jälkeen. 

Työeläkejärjestelmä ja sairausvakuutusjärjestelmä luotiin vasta 1960-luvulla. 

Työttömyysturva oli järjestetty työttömyystöillä ja köyhäinavulla, ensimmäinen 

työttömyysturvalaki säädettiin vuonna 1960 (322/60). 



 

Nykyisin perusturvajärjestelmä on jokseenkin kattava. Voimassaolevan 

sotilasavustuslain säännökset toissijaisten etuudensaajien oikeudesta 

sotilasavustukseen koskenevat siten lähinnä kahdenlaisia tapauksia: 

1. Henkilöt, jotka eivät kuulu perusturvajärjestelmien piiriin. Tällaisia 

voivat olla esimerkiksi työstä vapaaehtoisesti pois jääneet. Toisaalta 

tähän ryhmään voi kuulua myös ns väliinputoajia eli 

sosiaaliturvajärjestelmän aukollisuuden vuoksi perusturvaa vailla olevia 

henkilöitä. 

2. Henkilöitä, jotka ovat ns syyperusteisen sosiaaliturvan piirissä, mutta 

eivät saavat pienemmän etuuden kuin mihin heillä sotilasavustuslain 

mukaan on oikeus. Erityisesti sairausvakuutuspäivärahan minimimäärä 

jää selvästi (n 700 mk/kk) sotialasavustuslain mukaisten etuuksien 

alapuolelle. 

Niiltä osin kuin kysymys on 1. kohdassa tarkoitetuista ns väliinputoajista tai 2. 

kohdassa tarkoitetuista henkilöistä, perusturvan suojalausekkeen soveltaminen 

saattaisi olla perusteltua. Sitä vastaan puhuu kuitenkin se, että kysymyksessä on 

vapaaehtoisesti annetun elatuksen kompensaatio. 



 

Samaan suuntaan vaikuttaa, että sosiaalihuoltolain mukainen toimeentulotuki 

korvaisi ainakin suurimman osan niistä sotilasapulain heikennyksen 

aiheuttamista edunmenetyksistä, joita edellä on voitu pitää lepäämäänjät-

tämissuojan kannalta merkityksellisinä. Sosiaalihuollollisen toimeentulotuen 

tulemista syyperusteisen perusturvan tilalle ei yleisesti voida pitää 

säätämisjärjestyksen kannalta riittävänä. Nyt esillä olevassa tapauksessa 

voidaan kuitenkin päätyä päinvastaiseen kantaan mm sen vuoksi, että 

sotilasavustuslain etuudet yksilökohtaisine tarveharkintoineen ovat jo nyt hyvin 

lähellä toimeentulotukea. 

Vaikka päinvastaiseenkin suuntaan vaikuttavia tekijöitä kieltämättä on 

olemassa, päädyn omassa kokonaisarviossani siihen, että hallituksen esitys 

voidaan säätää ilman VJ 66 §;n 7 momentissa tarkoitettua lepää-

määnjättämismahdollisuutta. 
 

3. Poikkeusolosäännös 

Lakiehdotuksen 27 §:n mukaan valtioneuvostolla olisi valtuus antaa 

sotilasavustuslaista poikkeavia määräyksiä valmiuslain (1080/91) tai 

puolustilalain (1083/90) tarkoittamissa poikkeusoloissa. Hallituksen esityksen 

perustelujen mukaan säännös vastaa voimassaolevaa lakia. Tämä ei pidä 

paikkaansa. Voimassaolevan sotilasavustuslain valtuutus-säännös (16 §) koskee 

vain puolustustilaa. Valtuuksien laajentaminen valmiuslain tarkoittamiin 

tilanteisiin vaatisi perustuslain säätämisjärjestyksen käyttämistä, sillä myöskään 

valmiuslaki ei sisällä vastaavaa valtuutta. 


