
Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 80 torstaina 28.10.1993 

kello 9.30 

1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) HE 247 laiksi työntekijäin eläkelain 9 S:n poikkeuksellisesta 

soveltamisesta vuonna 1994 sekä laiksi työeläkemaksun 1a 

työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä 

päivärahoissa 
 

- Ilmoitetaan saapuneeksi. Eduskunnan päätöksen mukaan 

perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto 

sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

4) HE 248 laiksi kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden 1a 

avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain 

poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1994 

- Ilmoitetaan saapuneeksi. Eduskunnan päätöksen mukaan 

perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto 

sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

 

5) HE 226 opintotukilainsäädännön uudistamisesta 

- I käsittely. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Nuorempi hallitussihteeri Antti Vuorinen 

Opetusministeriö 

- OTL Heikki Karapuu 

- Apulaisprofessori Martin Scheinin 

- Professori Kaarlo Tuori 

 

6) HE 124 laiksi Oy Yleisradio-Rundradion Ab:stä 

- I käsittely jatkuu. 

Lausuntoluonnos: yleiskeskustelu - yksityiskohtainen 

käsittely. 
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Seuraava kokous on perjantaina 29.10.1993 klo 9.15 

(huora, aikai). 

 

Kokouksen päättäminen 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 28.10.1993 

Heikki Karapuu 

Lausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä opintotuki-

lainsäädännön uudistamisesta (HE 226/1993 vp) 
 

 

1. Vaikuttaako säätämisjärjestykseen se, että laki kokonaisuutena 

tarkastellen lisää perusturvaa 

Hallitus esittää opintotukilainsäädännön kokonaisuudistusta, jonka tar-

koituksena on lisätä perusturvaa. Voidaanko perusturvan suojalauseketta 

käyttää lain säätämisen estämiseen, jos laki perusturvaa lisäävän koko-

naisvaikutuksen ohella heikentää joidenkin ryhmien perusturvaa? 

Tulkintaa, jonka mukaan kokonaisvaikutukseltaan perusturvaa lisäävää 

lakia ei voida jättää lepäämään, puoltaa: 

1. Suojalausekkeen sanamuoto. Valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n 7 

momentin sanamuoto "... voidaan kuitenkin jättää lepäämään, jos 

kysymyksessä on ehdotus sellaiseksi laiksi, joka heikentää toi-

meentulon lakisääteistä perusturvaa...". Sanamuodossa puhutaan 

siis laista, joka heikentää perusturvaa eikä siitä, että laissa on 

säännös tai yksittäinen järjestely, joka heikentää perusturvaa. 

Sanamuodon voidaan ymmärtää viittaavan lain kokonaisvaiku-

tukseen. 

2. Suojalausekkeen tarkoitus. Perusturvan suojalausekkeen 

tarkoituksena on estää perusturvan heikentäminen eikä sen kehittä-

minen. Monimutkaisissa kokonaisuudistuksissa joudutaan miltei 

väistämättä heikentämään jonkin ryhmän etua, ellei kokonaisuu-

distukseen sijoiteta hyvin suuria lisämäärärahoja. 
 

Päinvastaista tulkintaa puoltaa: 



 

Vähemmistönsuojanäkökohta. Suojalausekkeen yhtenä tavoitteena 

on antaa suojaa sellaisille edunsaajaryhmille (esimerkiksi 

työttömille), jotka ovat niin huonosti organisoituneet etteivät pysty 

puolustamaan etujaan normaalin enemmistödemokraattisen 

prosessin puitteissa. Jos suojalausekkeen käytön kriteeriksi 

asetetaan lain kokonaisvaikutus, heikkenee heikosti 

organisoituneiden ryhmien saama suoja. Voihan olla, että saman 

lain turvaamista etuuksista lisätään paremmin organisoituneen ja 

suuremman ryhmän etuuksia heikommassa asemassa olevan 

ryhmän etuuksia samalla vähentäen. 

Vähemmistönsuojanäkökohtaon erityisen korostunut perusoikeussäännös-

ten tulkinnassa. Tämän vuoksi perusoikeuksien suojavaikutus ei yleensä 

voi ratketa sen mukaan, mikä on lain kokonaisvaikutus. Pienenkin 

ryhmän perusoikeuksien kavennus aiheuttaa yleensä tarpeen käyttää 

perustuslain säätämisjärjestystä, vaikka laki kokonaisvaikutukseltaan 

lisäisi perusoikeuksien suojaa. 

Lepäämäänjättämissuoja ei kuitenkaan mielestäni ole samalla tavoin 

painottunut jokaisen yksilön suojaamiseen kuin perusoikeudet. Lepää-

määnjättämissuoja on ensinnäkin puhtaammin menettelyllistä, vailla 

ajatusta tiettyjen etuuksien loukkaamattomuudesta (vaikka useimmiten 

suoja kohdistuu etuuksiin, joilla voisi olla sosiaalisen perusoikeuden 

luonnetta). Lepäämäänjättämissuoja kohdistuu ensisijaisesti tietyn 

lainsäädännöllisen järjestelyn, instituution suojaan, vaikka siinäkin 

perimmäisenä ajatuksena on suojata yksilön oikeuksia. 

VähemmistÖnsuojanäkökohta voitaisiin ottaa huomioon arvioitaessa sitä, 

heikentäisikö lakiehdotus kokonaisuutena ottaen toimeentulon perustur-

vaa. Mikäli jonkin suojan tarpeessa selkeästi olevan ryhmän etuja heiken-

nettäisiin olennaisesti, voitaisiin laki katsoa kokonaisvaikutukseltaan 

perusturvaa heikentäväksi, vaikka samalla lisättäisiin suuremman mutta 

vähäisemmässä suojan tarpeessa olevien etuuksia. Kokonaisarvio tulisi 

tehdä mekaanisen laskutoimituksen sijasta suojan tarpeeseen 

suhteutettuna kvalifioituna harkintana {kvalifioitu kokonaisharkinta). 

Kokonaisvaikutus on lisäksi arvioitava nimenomaan perusturvaetujen 

kannalta eli siis niiden etujen kannalta, jotka turvaavat osapuilleen täyden 

kansaneläkkeen suuruisen tulotason. Vaikka kokonaisuudistus 

esimerkiksi sinänsä lisäisi voimakkaasti yksilöiden sosiaalisia etuuksia, 

lakiehdotus voitaisiin jättää lepäämään, jos uudistuksen 

perusturvaetuuksiin kohdistuva osa merkitsisi näiden etuuksien 

kokonaistason heikkenemistä. Ratkaisevaa ei siis ole pelkästään se, 

lisääkö vai vähentääkö laki valtion menoja. 



 

VJ 66 §;n 7 momenttia olisi mielestäni tulkittava niin, että kokonais-

vaikutukseltaan selvästi perusturvaa lisäävä laki olisi säädettävä ilman 

lepäämäänjättämismahdollisuutta. Kokonaisvaikutus tulisi arvioida 

mekaanisen laskutoimituksen sijasta suojan tarpeeseen suhteutettuna ja 

eri edunsaajaryhmät huomioon ottavana harkintana (kvalifioitu 

kokonais-harkinta). 

Kun opintotukilain kokonaisuudistus kiistatta ja merkittävästi lisäisi 

opiskelijoiden etuuksia ja nimenomaisesti perusturvaetuuksia, 

lähtökohtana on, ettei lakiehdotusta voida jättää lepäämään, vaikka 

siihen sisältyisi joidenkin ryhmien perusturvaetuuksien heikennyksiä. On 

kuitenkin vielä tarkasteltava, onko jonkin selkeästi suojan tarpeessa 

olevan ryhmän etuuksia heikennetty niin olennaisesti, että 

kokonaisarviota olisi sen vuoksi muutettava. 
 

2. Hallituksen esityksen mahdolliset ongelmakohdat 
 

2.1. Saamisedellytysten muutokset 

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa 14/1992 vp esitetyn mukaisesti 

aikuisopintotuki ei kuulu suojattuihin perusturvaetuuksiin, joten siihen 

tehdyillä muutoksilla ei ole merkitystä säätämisjärjestyksen kannalta. 

Voimassaolevan korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain 

(111/92) mukaiset saamisedellytykset ovat osittain tiukemmat (pysyvä 

Suomessa asuminen, vähävaraisuusedellytys), osittain ne näyttävät 

lievemmiltä kuin lakiehdotuksessa. Lakiehdotuksessa (7§) korostetaan 

ensinnäkin opintojen päätoimisuutta tuen saamisen ehtona. Voimassaole-

vasta laista tämä korostus puuttuu. 

Voidaan kuitenkin kysyä, heikentääkö perusturvaa, jos sivutoimisen tai 

harrastusluonteisen opiskelun tukemista heikennetään (sitä paitsi on 

epäselvää, onko voimassaolevankaan lain mukaista tukea lain sanamuo-

don väljyydestä huolimatta annettu näihin opiskelumuotoihin). 

Opintotuen ja muiden sosiaalietuuksien yhteensovitussäännöt ovat myös 

muuttuneet jonkin verran tiukemmiksi (lain 1 §:n 2 momentti ja 

lakiehdotuksen 6 §). Kysymyksessä on kuitenkin saman tyyppinen (tai 

lievempi) yhteensovi-tussääntöjen uudistus, joka Pe VL 6/1993 vp:ssä 

katsottiin mahdolliseksi ilman lepäämäänjättämismahdollisuutta. 

Muiden opiskelijoiden osalta pitää paikkansa se, mitä edellä on sanottu 

korkeakouluopiskelijoista. Erona on kuitenkin, että laki (tässä tapauk-

sessa opintotukilaki 28/72) siirtää etuuksien yhteensovittamisen asetuk-

senantovallan piiriin (3 §). Tässä mielessä lakiehdotus ehkä kokonaisuu-



 

tena arvioiden parantaa lakisääteistä perusturvaa (joskin myös asetuk-

senantovaltuutus on rajoitettu). 

Saamisedellytyksiin ei ole mielestäni tehty sellaisia olennaisia heikennyk-

siä, että ne muuttaisivat kvalifioitua kokonaisarviota. 
 

 

2.2. Etuuksien suuruudet 

Tarkastelussa ei ole tarpeen kiinnittää huomiota valtiontakauksessa/kor-

kotuessa tapahtuviin muutoksiin, koska kumpikaan etuus ei kuulu 

suojattujen perusturvaetuuksien luetteloon. Suojattuihin etuuksiin kuuluu 

ainoastaan opintoraha-etuus. 
 

Korkeakouluopiskelijoiden opintorahaetuudet pysyvät entisen suuruisina. 

Muiden opiskelijoiden opintorahaetuudet, kun huomioon otetaan vain 

lakimääräiset etuudet (laissa säädetään etuuksien vähimmäismäärä, jota 

valtion talousarviossa on voitu vapaaharkintaisesti korottaa; asumislisä on 

asetuksenvarainen), ovat suuruudeltaan vain 152-230 mk/kk, joten 

lakiehdotus parantaisi suojaa runsaasti. Hallituksen esityksessä olevat 

laskelmat eivät ole säätämisjärjestyksen kannalta relevantteja vaan ne 

antavat hallituksen tavoitteiden kannalta liian epäedullisen kuvan, koska 

laskelmissa ei ole eritelty etuuksien lakimääräisiä osia. 

Etuuksien paranemisesta on kuitenkin poikkeuksena niin sanottu lapsiko-

rotus (opintotukilain 10 §:n 1 momentin 4) kohta), joka on suuruudeltaan 

320 mk/kk ja joka voidaan myöntää enintään 3 lapsesta. Tämä etuus 

poistuisi (korkeakouluopiskelijoilta se on jo aikaisemmin poistettu). 

Toisin kuin hallituksen esityksen säätämisjärjestyskohdasta voisi päätellä, 

perusturvan suojalausekkeen kannalta relevantti heikennys koskee vain 

sellaisia lapsenhuoltaja-opiskelijoita, jotka ovat joko alle 20 vuotiaita 

(siitä riippumatta asuvatko he itsenäisesti vai vanhempiensa luona) tai 

asuvat vanhempiensa luona (vaikka olisivat yli 20 vuotiaita). Muiden 

opiskelijoiden saama opintorahan vähimmäismäärä (1300 mk/kk) ylittää 

nykyisen lakimääräisen opintorahan ja 3 lapselta maksettavan lapsikoro-

tuksen lakimääräisen osan yhteismäärän. 

Tämä väliinputoajien ryhmä saisi voimassaolevan lain mukaan 472-1190 

mk/kk ja lakiehdotuksen mukaan 250-1000 mk/kk. Väliinputoajien 

ryhmän asemaa voitaisiin lakiteknisesti ehkä yksinkertaisimmin parantaa 

rinnastamalla lakiehdotuksen 11 §:ssä alle 20 vuotiaat tai vanhempiensa 

kotona asuvat lapsenhuoltaja-opiskelijat yli 20 vuotiaisiin itsenäisesti 

asuviin opiskelijoihin. Ryhmän täytyy olla hyvin pieni, joten kysymyk-

sessä oleva väliinputoajaryhmä on syntynyt ehkä enemmän lakisyste-

maattisista kuin valtiontaloudellisista syistä. 



 

Valtiopäiväjärjestyksen 67 §:n 7 momentin sanamuodon mukaan perus-

turvan heikennysvaikutusta on arvioitava säädettävän lain kannalta ("... 

laki, joka heikentää ...")• Sanamuodon mukainen tulkinta on ehkä 

joissakin tapauksessa liian ahdas, jos samaan lainsäädäntöhankkeeseen 

kuuluu useita samaa etuuslajia järjestävää lakiehdotusta. Tähän tulkinta-

ongelmaan ei kuitenkaan tarvitse ottaa kantaa esillä olevan lainsäädäntö-

hankkeen yhteydessä. Kysymyksellä on nyt merkitystä vain sikäli, että 

joudutaan arviomaan se hallituksen esityksen säätämisjärjestysjaksossa 

esille tuotu näkökohta, että lapsilisien 1.1.1994 tapahtuva korottaminen 

vaikuttaisi lepäämäänjättämismahdollisuuden poistavaan suuntaan. 

Institutionaalisen suojan kannalta lapsilisien korotuksella ei ole vaikutus-

ta, koska kysymyksessä on eri etuuslaji. Materiaalisen kokonaissuojan 

arvioinnissa lapsilisien korotus voidaan kuitenkin ottaa huomioon ja 

vaikutus on hallituksen esityksessä tarkoitetun suuntainen eli se on 

lepäämäänjättämismahdollisuutta vastaan puhuva argumentti. 

Myös lapsilisäjärjestelmän kehittyminen huomioon ottaen on 

ongelmallista, muuttaako esiin tulleen väliinputoajaryhmän olemassaolo 

kvalifioidun kokonaisarvion lain perusturvaa heikentävästä/lisäävästä 

kokonaisvaikutuksesta positiivisesta negatiiviseksi. Kysymys on 

tulkinnanvarainen. Oma näkemykseni on, että väliinputoajaryhmästä 

huolimatta laki on kokonaisvaikutukseltaan perusturvaa lisäävä. 

Väliinputoajaryhmän asemaa tulisi mielestäni sinänsä parantaa muun 

muassa oikeudenmukaisuusnäkökohdan vuoksi, mutta kysymyksessä ei 

ole säätämisjärjestykseen vaikuttava asia. 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 

 

 

 

Lausuntonani hallituksen esityksestä opintotukilainsäädännön 

uudistamisesta (HE 2,36/1993 vp.) esitän kunnioittaen seuraavaa. 
 

Hallituksen ehdottama uusi opintotukilaki korvaisi nykyisen 

opintotukilain, korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain ja 

opintotuen hallinnosta annetun lain. Lisäksi hallitus ehdottaa uudesta 

opintotukilaista aiheutuvia, teknisluonteisiksi luonnehdittavia muutoksia 

asumistukilain 2 ja 15 §:ään. 

 

Hallituksen esitykseen 23 4/1991 vp. sisältyvän etuusluettelon mukaan VJ 

66.7 §:n toimeentulon lakisääteisen perusturvan suojalausekkeen piiriin 

kuuluvat opintotukilaissa ja korkeakouluopiskelijoiden opintotukilaissa 

tarkoitettu opintoraha. Sen arvioiminen, sisältääkö lakiehdotus sellaisia 

heikennyksiä toimeentulon lakisääteiseen perusturvaan, että se voidaan 

äänestää lepäämään, edellyttää huomion kiinnittämistä sekä suojattujen 

etuuksien saamisedellytyksiin että niiden markkamääräiseen tasoon. 

 

Saamisedellytysten osalta arviointia vaikeuttaa se, että hallituksen 

esityksessä ei ole systemaattisesti vertailtu nykyisin voimassa olevia 

ja ehdotettuja edellytyksiä. Myös esityksen säätämisjärjestystä 

koskevassa kohdassa lakiehdotusta tarkastellaan VJ 66.7 §:n kannalta 

ainoastaan etuuksien tason osalta. Kun ehdotettu opintotukilaki on 

tarkoitettu korvaamaan sekä nykyisen opintotukilain että 

korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain ja kun lakiehdotus 



 

ja nykyisin voimassa olevat lait poikkeavat tietyissä suhteissa 

systematiikaltaan toisistaan, minulla ei 2 

ole ollut mahdollisuuksia saamisedellytysten yksityiskohtaiseen vertailuun 

VJ 66.7 §:n näkökulmasta. 

 

Näyttää kuitenkin siltä, että saamisedellytyksiä on ainakin eräissä kohdin 

tiukennettu. Tämä koskenee jo lain 1.1 §:ää, jonka mukaista nimenomaista 

opintojen päätoimisuuden vaatimusta en ole havainnut sisältyvän nyt 

voimassa oleviin lakeihin. Myös lakiehdotuksen 6 §:n luettelo opintotuen 

saamisen rajoituksista sisältää sellaisia opintotukioikeuden poistavia 

seikkoja, joita ei ole nyt voimassa olevassa lainsäädännössä. 

 

Korkeakouluopiskelijoiden opintoraha säilyisi ehdotuksen mukaan 

suuruudeltaan ennallaan. Ehdotuksen eräänä tarkoituksen on lakiesityksen 

perustelujen mukaan kehittää muuta opintotukea korkeakouluopiskelijoiden 

opintotuen suuntaan. Ehdotus merkitseekin yleensä opintorahan määrän 

kasvamista niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka nyt kuuluvat 

opintotukilain soveltamisalaan ja jotka täyttävät myös uuden lain mukaiset 

opintorahan saamisedellytykset. Kuitenkin opintorahan lapsikorotuksen 

poistaminen muilta kuin korkeakouluopiskelijoilta vähentää esityksen 

perustelujen mukaan kolmi- tai useampilapsisen opiskelijan opintorahaa 390 

markkaa kuukaudessa. Muutos koskisi noin tuhatta opiskelijaa. 

 

Korkeakouluopiskelijoiden opintorahaan tehtiin vastaava muutos 1.7.1992 

voimaan tulleella lailla korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta. Nykyinen 

VJ 66.7 § ei kuitenkaan tuolloin ollut vielä voimassa, joten ko. lain 

säätämiseen ei voida vedota ennakkotapauksena arvioitaessa muutoksen 

suhdetta toimeentulon lakisääteisen perusturvan suojalausekkeeseen. 

Hallituksen esityksen perusteluissa viitatulla mahdollisella lapsilisien 

korotuksella ei myöskään liene välitöntä merkitystä nyt käsiteltävän 

lakiehdotuksen valtiosääntöisessä arvioinnissa. Perustuslakivaliokunta on 

käsittääkseni tähänastisessa käytännössään pitänyt lähtökohtanaan 

perusturvan etuuskohtaista tarkastelua. 

 

Opintorahan laskemista 390 markalla kuukaudessa ei voitane pitää 

sellaisena vähäisenä perusturvaetuuden määrällisenä vähennyksenä, joka ei 

vielä aiheuta lepäämään jättämismahdollisuutta. Valiokunnan arvioitavaksi 

jää, voidaanko lakiehdotuksen arvioinnissa VJ 66.7 §:n kannalta ottaa 

huomioon mahdollinen lapsilisien korotus. 

 

Kaarlo Tuori 



 

Opintotuen saamisedellytysten osalta on mahdotonta ottaa lopullista kantaa 

VJ 66.7 §:n lepäämään jättämissäännöksen sovellettavuuteen ilman 

ehdotettujen ja nykyisten saamisedellytysten systemaattista vertailua. 

Porthaniassa 28.10.1993 
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Perustuslakivaliokunnalle 

 

Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä opintotukilainsäädännön 

uudistamisesta (HE 226/1993 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa. 

 

1. Toimeentulon lakisääteinen perusturva 

 

Oletan, että lausuntoani on pyydetty ensi sijassa esityksen suhteesta 

valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n 7 momentin säännökseen vähintään 67 

kansanedustajan mahdollisuudesta jättää lepäämään yli yksien 

varsinaisten valtiopäivien lakiehdotus, joka heikentää toimeentulon 

lakisääteistä perusturvaa. Kyseisen perustuslainsäännöksen   

säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 234/1991 vp) 

opintotuki mainitaan kahdesti toimeentulon lakisääteisen perusturvan 

piiriin kuuluvien etuuksien luettelossa: ensin asumistuen rinnalla 

viittauksena opintotukilaissa (28/72) tarkoitettuun asumislisään 

"tuen saamisedellytysten osalta" ja sitten erillisenä näin kuuluvana 

kohtana: 

"- opintotukilaissa tarkoitettu opintoraha ja eduskunnan 

17.12.1991 hyväksymässä laissa korkeakouluopiskelijoiden 

opintotuesta tarkoitettu opintoraha, jos laki vahvistetaan". 

 

Perustuslakivaliokunnan mietinnössä (PeVM 7/1992 vp) opintotuen 

asemaa ei käsitelty erikseen. Laki korkeakouluopiskelijoiden 

2 



 

opintotuesta (111/92) on sittemmin vahvistettu ja tullut voimaan 

1.7.1992. Myös tämä laki sisältää säännökset opintotuen asumis-

lisästä. Perustuslakivaliokunta on todennut opintotuen - ei kui-

tenkaan aikuisopintotuen - kuuluvan toimeentulon lakisääteiseen 

perusturvaan tuolloin voimassa olleen valtiopäiväjärjestyksen 

väliaikaisen 66 a §:n mielessä (PeVL 14/1992 vp). 

 

Opintotuki kuuluu siten niin sanotun institutionaalisen suojan 

piiriin lepäämäänjättämismahdollisuutta arvioitaessa. Vaikka 

opintotuen heikennykset siksi "lähtökohtaisesti" laukaisevat 

lepäämäänjättämismahdollisuuden, saattaa niin sanottu materiaalinen 

kriteeri määrätyin edellytyksin oikeuttaa »jonkin verran" 

tarkistamaan opintotuen saamisedellytyksiä ja "vähäisesti" sen 

suuruuttakin (PeVM 7/1992 vp) ilman että 

lepäämäänjättämismahdollisuus syntyisi. 

 

Lepäämäänjättämismahdollisuutta vastaan tuntuisi puhuvan se, että 

poiketen ajankohdan yleisestä suuntauksesta esitys merkitsee 

etuuksien kokonaismäärän huomattavaa kasvua. Tämä ilmenee esityksen 

sivulla 12 olevasta ensimmäisestä taulukosta. Samaan suuntaan 

vaikuttaa se, että kysymys on laajakantoisesta kokonaisuudistuksesta 

koko etuusjärjestelmässä eikä yksittäisistä heikennystä tai 

parannusta tarkoittavista toimenpiteistä. Näiden argumenttien painoa 

kuitenkin vähentää lepäämäänjättämismahdollisuuden erityisluonne 

eduskuntakäsittelyn menettelytapasäännösten joukossa. 

Perustuslakivaliokuntahan ei arvioi sitä, jääkö esitys lepäämään vaan 

ainoastaan sitä, onko eduskunnan tietyllä määrävähemmistöllä 

halutessaan oikeus äänestää eduskunnan enemmistön kannattama 

lakiehdotus lepäämään. 

 

Esitykseen sisältyy eräitä lepäämäänjättämismahdollisuuden puolesta 

puhuvia tekijöitä. Niistä tärkein on se, että opintotuki kuuluu 

niihin toimeentulon lakisääteistä perusturvaa toteuttaviin etuuksiin, 

joiden nykyinen taso jää selvästi alle niin sanotun materiaalisen 

suojan arvioinnissa käytetyn täyden kansaneläkkeen tason- Siksi on 

perusteltua katsoa» ettei edes "vähäinen" heikennys etuuksien tasoon 

ole hyväksyttävä ja että myös saantiedellytysten tarkistamiseen 

"jonkin verran" on esityksen 

kokonaisuudistusta tarkoittavasta luonteesta huolimatta syytä 

suhtautua pidättyvästi, jos tällainen tarkistus johtaa jonkin -



12 

pienenkin - tukeen oikeutetun ryhmän jäämiseen vaille nyt la-

kisääteisiä etuuksia. 

 

Opintotuen tason osalta en ole havainnut esityksessä ongelmia. Vaikka 

opintotuen taso edelleen jäisi alle täyden kansaneläkkeen tason, se 

kuitenkin tukeen oikeutetuilla säilyisi ennallaan tai nousisi. Sen 

sijaan opintotuen saamisedellytyksiin näyttää liittyvän ongelmia. En 

ole kyennyt tarkastamaan esitystä kattavasti tuen saamisedellytysten 

muutoksena etuuden menettävien henkilöryhmien identifioimiseksi. On 

kuitenkin ilmeistä, että esitys johtaisi ainakin eräiden nykyisin 

opintotukeen oikeutettujen henkilöryhmien sulkemiseen tuen 

ulkopuolelle. Tällaisia ryhmiä ovat ainakin: 

- henkilöt, joilla nykyisin on oikeus opintotukeen 

opintotukilain mukaan tai joiden opinnot ovat korkea-

kouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain 2.2 §:ssä 

tarkoitetulla tavalla "säännöllisiä" mutta joiden opinnot 

eivät silti ole "päätoimisia" (esityksen 1.1 § ja siihen 

liittyvä opintotuen lakisääteisyyttä nakertava 

asetuksenantovaltuus 5 §:ssä) 

- henkilöt, jotka aloittavat uudet korkeakouluopinnot 

suoritettuaan aiemmin jo yhden korkeakoulun perustutkinnon 

tai saatuaan opintotukea vähintään seitsemäksi 

opintovuodeksi (esityksen 57 §:n 1 momentti, jossa ase-

tetaan 27 kuukauden katto uudelle opintotuelle, vaikka 

perustelujen mukaan nykyisin tukea voisi saada 55 kuu-

kaudelle) 

 

Johtopäätökseni on, että hallituksen esitykseen sisältyvä ehdotus 

opintotukilaiksi voidaan jättää lepäämään» 

 

2. Esityksen valmistelun tasosta 

 

Heikennysten kohteiksi joutuvien ryhmien kattava tunnistaminen ei ole 

mahdollista esityksen antaman tietopohjan puutteellisuuden vuoksi. 

Esityksen puutteelliseen valmisteluun viittaa myös 

se, että esitys sisältää useita lauserakenteen kielellisiä virheitä,  

jotka paikoin tekevät tekstin käsittämättömäksi. 

 

Kiinnitän huomiota myös 10 §:n 2 momenttiin, jolla perustelujen 

mukaan on tarkoitettu asettaa nykyisen opintotukilain 10 §:n 5 



 

momenttia vastaava 17 vuoden alaikäraja opintorahan saantiedel-

lytykseksi. Nykyisessä lapsilisälaissa (796/92) ei kuitenkaan missään 

kohdin puhuta lapsen oikeudesta lapsilisään vaan lapsesta lapsilisän 

nostamiseen oikeutetulle henkilölle maksettavasta lapsilisästä. 

Ehdotettu 10 §:n 2 momentti näyttäisi siten johtavan opintorahan 

lakkauttamiseen sellaisilta opiskelijoilta, joilla on lapsia. 

 

Epäilyttävältä vaikuttaa myös 6 §:n 6 ja 7 kohtien muotoilu. 

Opintotukea ei myönnettäisi henkilölle, joka "on oikeutettu" 

työttömyyspäivärahaan tai työmarkkinatukeen. Perusteluissa kuitenkin 

puhutaan henkilöistä, jotka "saavat" kyseisiä etuuksia. Lakitekstin 

muotoilu herättää kysymyksen, olisiko opintotuki joskus evättävä 

henkilöltä, joka ei ole edes hakenut työttömyyspäivärahaa. 

 

Esityksen valmistelun keskeneräisyyteen viittaavat myös jäljempänä 

esitettävät huomiot. 

 

3. Lainsäädäntövallan delegoinnista 

 

Lausunnossaan 14/1992 vp valiokunta kiinnitti huomiota erään 

opintotukilainsäädännön muutoksen sisältämään "arveluttavan avoimeen" 

lainsäädäntövallan delegointiin. Varsin avoimia säädösvallan 

delegointeja sisältyy myös nyt voimassa olevaan opin-

totukilainsäädäntöön, samoin kuin käsiteltävänä olevaan hallituksen 

esitykseen (ks. erityisesti 5 §:n 1 momentti, 7 §:n 2 ja 3 momentti 

sekä 9 §:n 1 momentin 1 kohta). Pidän opintotuen sisältymistä 

valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n 7 momentissa tarkoitettuun 

toimeentulon lakisääteiseen perusturvaan perusteena suhtautua 

tavallistakin pidättyvämmin mahdollisuuteen delegoida sitä koskevaa 

lainsäädäntövaltaa. 

4. Kansaneläkelaitoksen purkamistoimivalta 

 

Opintotukilakiehdotuksen 31 §:n 1 momentin mukaan kansaneläkelaitos 

voisi "oikaista" lainvoimaisen päätöksensä myös opintotuen saajan 

vahingoksi. Säännös on vähintäänkin puutteellinen, kun siinä ei 

nimenomaisesti edellytettäisi edes asianomaisen tuen saajan 

kuulemista, saati hänen suostumustaan. Lisäksi näin laajan 

purkamisvallan uskominen kansaneläkelaitokselle - eikä vain 

vakuutusoikeudelle - on myös asiallisesti arveluttavaa opintotuen 

saajan oikeusturvan kannalta. Viittaan hallintomenettelylain 26 §:n 2 

momenttiin, jossa asianosaisten suostumus on asetettu edellytykseksi 
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viranomaisen toimivallalle poistaa oma päätöksensä asiavirheen 

korjaamiseksi. Samankaltaista, joskaan ei identtistä, tilannetta on 

käsitelty valiokunnan lausunnossa PeVL 4/1984 vp. 

 

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1993 

 

Martin Scheinin valtiosääntöoikeuden 

apulaisprofessori (Helsingin yliopisto) 


