
 

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 10 tiistaina 9.3.1993 

kello 10.00 

1) Nimenhuuto 

2) Täysilukuisuus 

3) HE 359/1992 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta 
 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 
 

- Professori Antero Jyränki 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

4) HE 279/1992 vp laiksi vapaakauppasopimuksissa ia muissa 

tullietuusjärjestelyissä sovellettavien alkuperäsääntöjen 

muuttamismenettelystä 1a sääntöihin liittyvistä määräyksistä 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Professori Antero Jyränki 

Päätetän jatkokäsittelystä. 

5) HE 349/1992 vp laiksi valtion virkamieslain muuttamises-ta 

- I käsittely. 

Päätetään jatkokäsittelystä. (Lausuntokuonnos: 

yleiskeskustelu - yksityiskohtainen käsittely.) 

6) HE 252/1992 vp käräjäoikeuslaiksi 

- I käsittely jatkuu. 

Oikeusministeriön muistio. 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

7) Muut mahdolliset asiat 

- Informaatio EY-neuvotteluista. 

8) Seuraava kokous on torstaina 11.3.1993 klo 10.00. 

9) Kokouksen päättäminen 
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Antero Jyränki/9.3.1993 PeV 

 

 

 

P.M. 

HE 359/1992 vp 

(työttömyysturvalain muuttaminen) 

 

 

Esitys sisältää joukon säännöksiä, jotka pääasiassa täsmentävät ja/ tai 

muuttavat työttömyyspäivärahan maksamisen edellytyksiä. 

Uuden VJ 66.7 §:n esitöiden ja PeV:n syksyn 1992 kannanottojen 

valossa on kiistatonta, että työttömyyspäiväraha kuuluu perusosan 

suuruudelta VJ 66.7 §:ssä tarkoitettuun "toimeentulon lakisääteiseen 

perusturvaan". 

Lepäämäänjättämisuudistusta valmisteltaessa PeV totesi {PeVM 

7/1992 vp), että "suojan institutionaalisen luonteen estämättä 

voitaisiin ... ilman lepäämäänjättämismahdollisuutta esimerkiksi 

tarkistaa jonkin verran suojan piiriin sinänsä luettavan etuuden 

saamisedellytyksiä . . . kunhan etuuden edelleenkin saisivat riittävän 

suurena ne, joille se kokonaisuutena arvioiden on välttämätön 

toimeentulon perusturvan kannalta". 

Tältä pohjalta on tarkasteltava lakiehdotuksen yksittäisiä 

kohtia. 

* * * 

Vähiten kiistanalaisia edellä mainitulta kannalta lienevät lakieh-

dotuksen    seuraavat kohdat: 

- 5.2 §:n 10 a §: työvoimapoliittinen koulutustuki rinnastuu 

peruspäivärahaan ja ansioon sidotun päivärahan perusosaan {PeVL 27/1992 

vp); 

- 5.5 §; 

- 9.4 §  (näyttäisi olevan työttömälle edullisempi uudessa 

muodossaan); 

- 9a.3 §: (samoin) 

- 12.4 § (samoin) 

- 26.1 § (muutos koskee ansioon sidottua päivärahaa). 

* * * 

Jossain määrin keskustelua aiheuttanevat lakiehdotuksen seuraavat 

 

kohdat: 



 

- 5.4 §: vanha sanamuoto puhuu "itse asetetuista rajoituksista "; 

uusi sanamuoto lisää näihin olosuhteita, j oita ei voi pitää itse 

asetettuina, kuten kertausharjoitukset, asevelvollisuuden, sairaalassa 

tapahtuvan hoidon. Ilmeistä kuitenkin on, ettei ao. henkilö 

tuollaisissa oloissa ole työmarkkinain käytettävissä. 

- 5.6 §:ään tehtävän lisäyksen tarkoituksesta en ole päässyt 

selville; kiistatonta tiukennusta en pysty siten näkemään. 

- 7.5 § ja 8 § poistavat yli 50 vuotta täyttäneiden yleisen 

oikeuden kieltäytyä koulutuksesta ja työssäkäyntialueen ulkopuolella 

sijaitsevasta työstä; kun kummassakin jää olemaan varaus ("painava 

henkilökohtainen syy/"pätevä syy"), voi tiukennusta pitää vain 

vähäisenä. 

- 7 a § sisältö ei muutoksen jälkeen ei täysin selkene. Jos 

tarkoituksena olisi vastoin luuloani - säätää, ettei ole lupa 

kieltäytyä työstä, vaikka palkka siitä jäisi pienemmäksi kuin 

peruspäiväraha, tulisi VJ 66.7 § nähtävästi käyttöön j uuri tämän 

muutoksen takia. 

*   A * 

VJ 66.7 §:n kannalta ongelmallisin lienee lakiehdotuksen 9.1 §. En 

tarkoita tässä säännöstä yhteistoimintakyvyttömyyden aiheuttamasta 

kuuden viikon karenssista, se kun rinnastuu työttömän omaan sellaiseen 

menettelyyn, jonka johdosta työsopimusta ei synny. Sitä vastoin ilman 

pätevää syytä tapahtuneen työstä eroamisen tuottaman karenssin 

pidentäminen kuudesta viikosta kahdeksaan viikkoon on VJ 66. 7 §:n 

kannalta pulmallinen: pidennys on kaksi viikkoa, mikä merkitsee 

kolmanneksen lisäystä vanhaan karenssiaikaan. 

Apuna asian ratkaisemisessa voi ehkä käyttää PeV:n syysistun-

tokaudella 1992 erinäisissä lausunnoissaan esittämiä valtiosääntö-

oikeudellisia arvioita perusturvan saamisedellytysten muutta-

mishankkeista. Kysymys on ollut alussa mainitun lausuman (PeVM 7/1992 

vp) sisällön täsmentämisestä. Asetettu haarukka näkyy erityisesti 

kahdessa PeV:n lausunnossa: 

a. PeVL:ssa 33/1992 vp mukaan sairauspäivärahan omavastuuajan 

pidentäminen seitsemästä yhdeksään päivään ei heikentänyt VJ 66.7 

§:ssä tarkoitetuin tavoin toimeentulon lakisääteistä perusturvaa . 

b.   PeVL:n  34/1992  vp  mukaan  ensi  kertaa työmarkkinoille 

tulevien odotusajan pidentäminen työttömyyspäivärahan saamisessa 

kuudesta viikosta neljään kuukauteen oli niin merkittävä muutos 

etuuden saamisedellytyksissä, että se oli äänestettävissä lepäämään. 
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Esillä oleva tapaus asettuu jonnekin haarukan puoliväliin. Lisäksi 

on yhtäältä otettava huomioon, että kyse on todella ilman pätevää 

syytä vapaaehtoisesti tapahtuneen työstä eroamisen seuraamuksesta. 

Toisaalta 9.1 §:n säännös on väljä ja tulkinnanvarainen, ja sen 

soveltamiseen liittyy merkittäviä näyttöongelmia. Tämän ohella takuita 

ei ole siitä, että etuuden saisi muutoksen jälkeen vähentymättömänä se 

jolle se on välttämätön toimeentulon perusturvan kannalta. 

Jossain määrin epäröiden kallistun sille kannalle, että 

lakiehdotus voitaisiin äsken mainitun säännöksen takia äänestää 

lepäämään. 

* * * 

Kun en tunne työttömyysturvan myöntämiskäytännön yksityiskohtia, enkä 

siten esimerkiksi sitä, kuinka pitkäksi aikaa ja millaisin ehdoin 

kerrallaan työttömyyspäiväraha myönnetään, minulla ei ole 

mahdollisuutta lausua onko lakiehdotus siten taannehtiva, että lailla 

sen voimaantultua kavennetaan etuuksia, joiden myöntämistä koskevia 

yksittäistapauksellisia viranomaispäätöksiä on tehty ennen lain 

voimaan tulemista, ja puuttuuko laki siten asianomaisten etuuksien 

saajien HM 6 §:ssä taattuun varallisuudenturvaan. Taannehtivuutta 

pyritään kuitenkin sulkemaan pois lakiehdotuksen 

voimaantulosäännöksellä. 

* * * 

Lakiehdotus ei missään kohtaa näyttää näytä sillä tavoin olennaisesti 

puuttuvan toimeentuloturvaan työttömyyden aikana, että se loukkaisi 

kansalaiselle HM 6.2 §:stä tulkinnan avulla johdettua oikeutta saada 

toimeentuloturvaa työttömyyden aikana ja siis oloissa, joiden 

vallitessa julkinen valta ei ole pysty järjestämään hänelle työnteon 

mahdollisuutta. 

* * * 

Lopuksi huomio kiintyy lakiehdotuksen 33 §:n säännökseen, jolla 

sosiaali- ja terveysministeriölle annetaan oikeus antaa kassoille 

sitovat määräykset "tässä laissa tarkoitettujen etuuksien myöntämis-, 

maksamis- ja takaisinperintämenettelystä". Jos kysymys on todella vain 

menettelyllisistä säännöksistä, ei lainsäädäntövallan delegointi tässä 

herätä epäilyksiä.   Mutta jos tarkoitus on antaa 
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ministeriölle mahdollisuus puuttuu etuuksien saamisedellytyksiin, siitä 

johtunee, että lakiehdotus tosiasiassa tämänkin pykälän vuoksi saattaa 



 

sisältää sellaisen puuttumisen "toimeentulon lakisääteiseen perusturvaan", 

jota tarkoitetaan VJ 66.7 §:ssä. 


