
Perustuslakivaliokunnan kokous n;o 83 torstaina 4.11.1993 

kello 9.00 

1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) HE 253 laiksi tasavallan presidentin palkkiosta 
 

- Ilmoitetaan saapuneeksi. 

4) HE 254 laiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta 

- Ilmoitetaan saapuneeksi. 

5) HE 267 laiksi tallettajien saamisten turvaamisesta 

säästökassatoimintaa harjoittavassa osuuskunnassa 

- Ilmoitetaan saapuneeksi. Eduskunnan päätöksen mukaan 

perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto 

talousvaliokunnalle. 

6) HE 247 laiksi työntekijäin eläkelain 9 g:n poikkeuksel-

lisesta soveltamisesta vuonna 1994 sekä laiksi työnteki-

jäin työeläkemaksun 1a työttömyysvakuutusmaksun huomioon 

ottamisesta eräissä päivärahoissa sekä HE 248 laiksi 

kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden 1a avustusten 

sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain poikkeuksel-

lisesta soveltamisesta vuonna (ja HE 233 laiksi työttö-

myysturvalain 25 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta) 

- I käsittely. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen Sosiaali- 

ja terveysministeriö 

- Apulaisosastopäällikkö Matti Toiviainen 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

- Ma. projektipäällikkö Maija Saksiin 

Kansaneläkelaitos 

- Toimitusjohtaja Pentti Kostamo 

Työeläkelaitosten Liitto 

- Professori Mikael Hiden 

- OTL Heikki Karapuu 

- Professori Ilkka Saraviita 

- Apulaisprofessori Martin Scheinin 



7) HE 226 opintotukilainsäädännön uudistamisesta 

- I käsittely jatkuu. 

OTL Karapuun korjattu lausunto. 

Asiantuntijatiivistelmä. 

8) HE 237 laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta 1a 

työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta, laiksi 

lomautuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työt-

tömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 sekä laiksi työvoima-

poliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 1a 18 

§:n muuttamisesta 

- I käsittely jatkuu. 

STM:n selvitys. 

Johtaja Niinisen lausunto. 

Asiantuntij atiivistelmä. 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

9) HE 240 laiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 

annetun lain muuttamisesta 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntij atiivistelmä. 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

10) Muut mahdolliset asiat 

- Valiokunnan jäsenten kysymykset hallituksen kertomuk-

sesta 10.11.1993 mennessä. 
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Seuraava kokous on tiistaina 9.11.1993 klo 10.00 

 

Kokouksen päättäminen 



 

z. tr te ^ i- 

Korjattu ve/\io, muutokset \ 4-5 tummennetulla 

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 tarkoituksena 

on lisätä perusturvaa. Voidaanko perusturvan suojalauseketta käyttää lain 

säätämisen estämiseen, jos laki perusturvaa lisäävän kokonaisvaikutuksen 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 toimeentulon 

lakisääteistä perusturvaa...
11

. Sanamuodossa puhutaan siis laista, joka 

heikentää perusturvaa eikä siitä, että laissa on säännös tai yksittäinen 

järjestely, joka heikentää perusturvaa. Sanamuodon voidaan ymmärtää 

viittaavan lain kokonaisvaikutukseen. 

2. Suojalausekkeen tarkoitus. Perusturvan suojalausekkeen 

tarkoituksena on estää perusturvan heikentäminen eikä sen kehittäminen. 

Monimutkaisissa kokonaisuudistuksissa joudutaan miltei väistämättä 

heikentämään jonkin ryhmän etua, ellei kokonaisuudistukseen 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. 

Vähemmistönsuojanäkökohtaonerityisenkorostunutperusoikeussäännös-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. Lepäämäänjättämissuoja 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 perusturvaa. 

Mikäli jonkin suojan tarpeessa selkeästi olevan ryhmän etuja heikennettäisiin 

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 kokonaisharklnta). 

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 Iievemmiltä kuin 

lakiehdotuksessa. Lakiehdotuksessa (7§) korostetaan ensinnäkin opintojen 

päätoimisuutta tuen saamisen ehtona. Voimassaolevasta 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 sanamuodon 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 

PeVL 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 tapauksessa 

opintotukilaki 28/72) siirtää etuuksien yhteensovittamisen asetuksenantovallan 

piiriin (3 §). Tässä mielessä lakiehdotus ehkä kokonaisuutena arvioiden parantaa 

lakisääteistä perusturvaa (joskin myös asetuk-senantovaltuutus on rajoitettu). 

Saamisedellytyksiin ei ole mielestäni tehty sellaisia olennaisia heikennyksiä, että 

ne muuttaisivat kvalifioitua kokonaisarviota. 
 

 

2.2. Etuuksien suuruudet 

Tarkastelussa ei ole tarpeen kiinnittää huomiota valtiontakauksessa/korkotuessa 

tapahtuviin muutoksiin, koska kumpikaan etuuslaki ei kuulu suojattujen 

perusturvaetuuksien luetteloon. Suojattuihin etuuksiin kuuluu ainoastaan 

opintoraha-mmm&n etuus. 
 

Korkeakouluopiskelijoiden opintorahaetuudet pysyvät entisen suuruisina. 
 



 

Muiden opiskelijoiden opintorahaetuudet nousevat, kun huomioon otetaan vain 

lakimääräiset etuudet. Asumislisä on asctuksenvaiaincn ja muuten laissa 

säädetään vain etuuksien vähimmäismäärä, jota valtion talousarviossa on voitu 

vapaaharkintaisesn korottaa. Hallituksen esityksen laskelmissa on otettu 

huomioon mvös ci-lakimäaräiset korotukset, joten niistä voi saada liian 

epäedullisen kuvan uudistuksen vaikutuksesta toimeentulon lakisääteisen 

perusturvan suojan kannalta. Lakimääräiset etuudet - niin sanottua lapsikorotusta 

lukuunottamatta - ovat nykyisin suuruudeltaan 152-230 mk*kk. joten lakiehdotus 

parantaisi etuuksia runsaasti, 250-1300 markkaan kuukaudessa. 

Tätä arviota ei muuta voimassa olevan lain mukaisen lapsikorotuksen 

poistaminen f opintotukilain 10 §:n i momentin 4j kohta;. Väma etuus on jo 

aikaisemmin poisteltu korkeakouluopiskelijoilta. Korotus on suuruudeltaan 320 

mk/kk ja se voidaan myöntää enintään 3 lapsesta. Koska ehdotetussa laissa alle 

20 vuotiaat tai vanhempiensa luona asuvat lapscn-huoltaja-opiskelijdt 

rinnastetaan yli 20 vuotiaisiin itsenäisesti asuviin opiskelijoihin (ehdotuksen 11 

§-n l momentin kohta 31, ylittää heidän saamansa opintorahan vähimmäismäärä 

1300 mk/kk nykyisen lakimääräisen opintorahan ja 3 lapselta maksettavan 

lapsikorotuksen lakimääräisen osan yhtcismkäiän (\ 112-1I9Q mk/kk). 

Valtiopäiväjärjestyksen 67 §:n 7 momentin sanamuodon mukaan perusturvan 

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 tulkintaongelmaan ei kuitenkaan tarvitse ottaa 

kantaa esillä olevan lainsäädäntöhankkeen 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 vaikutusta, koska 

kysymyksessä on eri etuuslaji. Materiaalisen kokonaissuojan arvioinnissa 

lapsilisien korotus voidaan kuitenkin ottaa huomioon ja vaikutus on hallituksen 

esityksessä tarkoitetun suuntainen eli kysymyksessä on 

lepäämäänjättämismahdollisuutta vastaan puhuva argumentti. 

lopputulokseksi saan, että eMotusta opintotukilaiksi ei voida jättää lepäämään 

etuuksien saamisehtojen osittaisesta tiukentamisesta huolimatta, koska 

lakiehdotus kokonaisuutena arvioiden huomattavasti lisää opiskelijoiden 

toimeentulon laknäätetstä peruma\aa. 



 

EDUSKUNNAN 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 

5.11,1993/JV 
 

HE 226 (opintotukilainsäädäntö): 
Tiivistelmä valtiosääntöasiantunti1oista 

Hiden: Ongelmallista on, että opintorahan lapsikorotuksen poista-
minen muilta kuin korkeakouluopiskelijoilta vähentää kolmi- tai 
useampilapsisten opiskelijoiden opintorahaa. Vähennys ei olisi 
suuruudeltaan vähäinen. > VJ 66.7 §. On kuitenkin huomattava, 
että perheen suora taloudellinen tuki tulisi paranemaan lapsi-
lisien nostamisen myötä. Otetaanko se tässä yhteydessä huomioon? 
On mahdollista pitää lapsilisiä koskevia järjestelyjä vaikutuk-
seltaan sillä tavoin HE:n mukaista heikennystä kompensoivina, 
että lakiehdotus ei olisi VJ 66.7 §. 
Jyränki: On arvioitava, onko etuus tarkoitettu toimeentulon 
pääosan kattavaksi vaiko vain osaturvaksi. Opintorahan lapsikoro-
tus merkitsee osaturvaa siinä kuin lapsilisäkin. Lapsilisäjärjes-
telmä puolestaan kattaa kaikki opintorahan saajat. On ajatelta-
vissa, että lapsilisän samanaikainen korotus kattaa sen vajauk-
sen, jota opintorahan lapsikorotuksen poistaminen merkitsee. Jos 
tulkintaa pidetään perusteltuna, ei VJ 66.7 §. 
Karapuu: Koska uudistus kiistatta ja merkittävästi lisäisi nimen-
omaan opiskelijoiden perusturvaetuuksia, lähtökohtana on, ettei 
VJ 66.7 §, vaikka siihen sisältyisi joidenkin ryhmien perusturva-
etuuksien heikennyksiä. On vielä tarkasteltava, onko jonkin sel-
keästi suojan tarpeessa olevan ryhmän etuuksia heikennetty niin 
olennaisesti, että kokonaisarviota olisi sen vuoksi muutettava. 

- Saamisedellytyksiin ei ole tehty sellaisia olennaisia 
heikennyksiä, että ne muuttaisivat kvalifioitua kokonaisarviota. 

- Etuuksien suuruuden kannalta merkitystä on muiden kuin 
korkeakouluopiskelijoiden lapsikorotuksen poistamisella. Korkea-
kouluopiskelijoilta se on jo poistettu. Lapsikorotus on suuruu-
deltaan 320,-/kk ja se voidaan myöntää enintään 3 lapsesta. 
Muutos koskee vain sellaisia lapsenhuoltajaopiskelijoita, jotka 
joko ovat alle 20-vuotiaita tai asuvat vanhempiensa luona. Heidän 
saamansa opintorahan vähimmäismäärä 1300,-/kk ylittää nykyisen 
lakimääräisen opintorahan ja 3 lapselta maksettavan lapsikorotuk-
sen lakimääräisen osan yhteismäärän. Ei VJ 66.7 §, koska saa-
misehtojen osittaisesta tiukentamisesta huolimatta LE kokonaisuu-
tena arvioiden huomattavasti lisää opiskelijoiden toimeentulon 
lakisääteistä perusturvaa. 
Saraviita: Lapsikorotuksen poistaminen - enimmillään 390,-/kk -ei 
ole vähäinen muutos. Institutionaalisen suojan estämättä tiettyä 
tukea voidaan kuitenkin heikentää, jos heikennys kompensoidaan 
muualla lainsäädännössä. Ei VJ 66.7 §. 
Scheinin: Opintotuki kuuluu niihin perusturvaetuuksiin, joiden 
nykyinen taso jää selvästi alle ns. materiaalisen suojan arvioin-
nissa käytetyn täyden kansaneläkkeen tason. Siksi on perusteltua, 
ettei edes vähäinen heikennys etuuksien tasoon ole hyväksyttävää 
ja että myös saantiedellytysten tarkistamiseen jonkin verran on 
esityksen kokonaisuudistusta tarkoittavasta luonteesta huolimatta 
suhtauduttava pidättyvästi, jos tarkistu johtaa jonkin tukeen 
oikeutetun ryhmän jäämiseen vaille nyt lakisääteisiä etuuksia. 

Ongelmat liittyvät opintotuen saamisedellytyksiin. Ongelma-
ryhmiä ovat ne, joiden oikeus opintotukeen häviää 1.1 §:n takia 
taikka jotka aloittavat uudet korkeakouluopinnot perustutkinnon 
jo suoritettuaan tai saatuaan opintotukea vähintään 7 opintovuo-
deksi (57.1 §). VJ 66.7 §. 
Tuori: Lapsikorotuksen poistamista ei voitane pitää etuuden 



 

vähäisenä määrällisenä vähennyksenä. VJ 66.7 §, ellei valiokunnan 
mielestä lapsilisien korotusta voida ottaa huomioon arvioinnissa. 
Opintotuen saamisedellytysten osalta on mahdotonta ottaa kantaa 
lepäämäänjättämissännöksen sovellettavuuteen. Saamisedellytyksiä 
näkyy eräin kohdin (1.1 § ja 6 §) tiukennetun. 


