
Maija Saksiin
Tutkija
18.11.1997

LAUSUNTO PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuoltolain

ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta.

Hallitus esittää toimeentulotukea koskevan lain säätämistä. Laki sisältäisi määräykset

toimeentulotuen tarkoituksesta, oikeudesta toimeentulotukeen, perheen määritelmän,

määräykset toimeentulotuen rakenteesta ja sen suuruuden määräytymisestä, menettelystä

toimeentulotukiasioissa, takaisinperinnästä, muutoksenhausta ja salassapidosta. Lisäksi

ehdotuksessa on määräys, jonka mukaan työstä kieltäytyminen ilman perusteltua syytä on

peruste toimeentulotuen alentamiselle.

Lakiehdotuksen 9 §:n mukaan perusosan suuruudesta säädetään asetuksella. Asetuksella

voitaisiin säätää myös siitä, miten perusosan suuruutta määriteltäessä otetaan huomioon

toimeentulotuen hakijan perhesuhteet, perheen ikärakenne sekä asumisolosuhteet.

Hallituksen esitykseen on liitetty luonnos lain nojalla annettavasta asetuksesta, joka sisältää

määräykset perusosaan sisältyvistä asumismenoista, perusosan suuruudesta,

toimeentulotuen tarkistamisesta sekä lisäosalla katettavista menoista.

Käsittelen hallituksen esityksestä seuraavia seikkoja:

1 Säätämistaso

2 Hallitusmuodon 15 a §:n mukaisen etuuden määrä

3 Oikeuden perhekohtaisuus hallitusmuodon 15 a §:n ja hallitusmuodon 5 §:n

näkökulmasta
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1 Säätämistaso

Hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentin mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan

ihmisarvoisen elämän turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Hallituksen esityksen mukaan on "asianmukaista, että tuen perusteista säädetään lailla."

Perustuslakivaliokunta totesi perusoikeusuudistusta käsitellessään, että oikeus on jokaiselle

kuuluva subjektiivinen oikeus. Käytännössä oikeuden toteuttamiseksi tarvitaan lainsäädäntöä

(PeVM 25/1994 vp). Perustuslain turvaamaan oikeuteen voidaan vedota suoraan, vaikka

tavallisessa lainsäädännössä ei olisi oikeuden toteuttamista koskevia säännöksiä lainkaan tai

niiden tarjoaman turvan katsottaisiin olevan perustuslain kannalta riittämätön.

Oikeusjärjestykseemme on vahastaan kuulunut periaate, jonka mukaan yksilön oikeuksien ja

velvollisuuksien tulee ilmetä laista. Perustuslaki 2000-komitea ehdottaa tämän periaatteen

kirjaamista hallitusmuotoon. Ehdotetun säännöksen mukaan lailla olisi säädettävä yksilön

oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista. Se tarkoittaa perustelujen mukaan, että yksilön

oikeusasemaan vaikuttavat keskeiset säännökset tulee antaa lailla. Asetuksella voitaisiin

antaa säännöksiä vain vähäisistä yksityiskohdista (KOM 1997:13, s. 236). Komitean

mietinnössä viitataan myös siihen, että perustuslakivaliokunta on edellyttänyt, että

valtuuttavan lain tulee olla täsmällinen ja tarkkarajainen (PeVL 15/1993 vp 1/1996 vp,

12/1996 vp, 15/1996 vp ja 19/1996 vp).

Hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentin ja edellä kuvatun periaatteen on katsottava

edellyttävän, että oikeudesta välttämättömään toimeentuloon tulisi säätää lailla, joka on

riittävän täsmällinen, jotta yksilön oikeudet ilmenevät suoraan laista.

Nyt käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen sisältyvässä 9 §:ssä valtuutetaan

säätämään perusosan suuruudesta asetuksella. Kun hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentti

turvaa oikeuden ihmisarvon edellyttämään välttämättömään toimeentuloon, ei ole

perustuslain kanssa sopusoinnussa, että siitä, mitä pidetään välttämättömän toimeentulon

tasona, voitaisiin vapaasti säätää asetuksella. Asetuksella säätäminen saattaisi olla

sopusoinnussa hallitusmuodon kanssa ainoastaan, mikäli laissa olisi yksiselitteisesti

määritelty ne perusteet, joiden mukaisesti etuuden taso määräytyy, jolloin asetuksessa

tosiasiallisesti vain todettaisiin lakiin perustuva
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etuuden määrä. Lain 7 §:n luettelo huomioon otettavista menoista ei ole tältä osin riittävän

yksityiskohtainen. Säännöksessä ainoastaan luetellaan menot, jotka toimeentulotuen on

katettava. Luettelo ei millään tavoin yksilöi sitä, miten tai minkä suuruisina luetellut menot

vaikuttavat välttämättömänä pidettävän toimeentulon tason määrittelyyn ja mikä perustuslain

edellyttämä taso olisi.

Lisäksi on vaikea nähdä, mikä olisi se valtiosääntöoikeudellinen peruste, joka tekisi

hyväksyttäväksi sen, että hallitusmuodon 15 a §:n 1 momenttia toteuttavan etuuden

markkamääristä säädetään asetuksen tasolla, kun hallitusmuodon 15 a §:n 2 momentin

mukaisien etuuksien suuruus käy suoraan ilmi laista.

Asetuksella ehdotetaan säädettäväksi myös siitä, miten hakijan perhesuhteet, perheen

ikärakenne ja vastaavat tekijät otetaan huomioon perusosan suuruutta määrättäessä. Myös

tältä osin kun on kysymys niistä perusteista, joilla oikeus tietyn suuruiseen toimeentulotukeen

määräytyy, tulisi asetusluonnoksen 2 §:ssä olevat määräykset sisällyttää lakiin.

2 Hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentin tarkoittama ihmisarvoisen elämän

edellyttämän välttämättömän toimeentulon taso

Euroopan yhteisössä on vuonna 1992 hyväksytty neuvoston suositus sosiaalisesta

suojelusta ja sosiaalihuollosta (92/441/EEC 27.6.1992). Suosituksen mukaan

vähimmäisturvaa koskevan tuen määrä tulee määritellä siten, että se kattaa ihmisarvon

säilyttäen henkilön olennaiset tarpeet ja ottaa huomioon elintason, hintatason sekä erilaiset

kotitaloudet. Oikean tason määrittelemiseksi suositellaan käytettäväksi tilastoja

keskimääräisistä käytettävissä olevista tuloista, kotitalouksien kulutuksesta sekä hintatasosta.

Jotta etuuksien taso säilyisi sellaisina, että ne kattavat määritellyt tarpeet, tulee suosituksen

mukaan luoda järjestely tuen määrän tarkistamiseksi määräajoin. Vaikka EY:n

perustamissopimuksen 189 artiklan mukaan suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia ne

eivät ole myöskään yksinomaan poliittisia luonteeltaan. Yhteisön tuomioistuin on nimittäin

todennut, että kansallisen tuomioistuimen tulee ottaa suosituksen huomioon tulkitessaan

kansallista lainsäädäntöä ainakin silloin, kun lailla toteutetaan suositusta (322/88 Grimaldi v

Fonds des maladies professionelies [1989] ECR 4407).
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Hallituksen esityksestä ei käy ilmi, minkälaisiin selvityksiin hallituksen esityksessä ehdotettu

toimeentulotuen taso perustuu. Toimeentulotuen perusosaa koskevat muutokset merkitsevät

hallituksen esityksen mukaan valtaosalle toimeentulotuen saajia tuen tason alentamista

nykyisestä. Erityisesti osalle pitkäaikaisasiakkaista alenemista nykyisestä tasosta voidaan

hallituksen esityksen mukaan pitää suhteellisen suurena. Hallitus viittaa kuitenkin

kulutustutkimuksiin, joiden mukaan nykyisellään tuessa on ollut jossain määrin väljyyttä eikä

siksi ehdotettujen muutosten hallituksen mukaan "voitane katsoa vaarantavan

välttämättömän toimeentulon turvaa".

On miltei mahdotonta esittää yleispätevää määritelmää siitä, minkä suuruinen etuus riittäisi

turvaamaan ihmisarvoisen elämän mahdollistavan välttämättömän toimeentulon.

Hallitusmuodon 1 §:n turvaamasta ihmisarvon loukkaamattomuudesta sekä velvollisuudesta

edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa voitaneen kuitenkin johtaa periaate, jonka

mukaan vähimmäisturvan tason tulee olla riittävä, jotta se mm. mahdollistaa muiden

perusoikeuksien käyttämisen sekä estää syrjäytymisen. Tämä taso on selvästi korkeampi

kuin pelkästään oikeuden elämään turvaava etuuden taso (ns. eksistenssiminimi). Mielestäni

ei siten ole yksiselitteisesti todettavissa, onko hallituksen esitykseen sisältyvä

toimeentuloturvan taso riittävä hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentin valossa.

Lakiehdotuksen säätämisjärjestystä arvioitaessa tulee punnita, mikä merkitys voidaan antaa

sille, että vaikka muutokset merkitsevät valtaosalle toimeentulotuen saajia tuen tason

alenemista, hallitus samalla kuitenkin ilmoittaa parantavansa eräitä ensisijaisia sosiaaliturva-

etuuksia. Ennen kun on olemassa varmuus siitä, minkä sisältöisinä hallituksen tarkoittamat

lait eduskunnassa hyväksytään, ei niiden perusteella voi tehdä kovin pitkälle meneviä

päätelmiä ehdotetun viimesijaisen tuen tason perustuslainmukaisuudesta.

Ehdotus sisältää myös monilapsisen perheen lasten lukumäärään perustuvan etuuden

alentamisen. Perustelujen mukaan monilapsisissa perheissä näyttää syntyvän "mittasuhde-

etua". Lasten toimeentulotuen riittävyyttä arvioitaessa tulee ottaa huomioon hallitusmuodon

15 a §:n 1 momentin lisäksi myös hallitusmuodon 15 a §:n 3 momentissa asetettu julkisen

vallan velvollisuus tukea perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien

mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu sekä 5 §:n 3 momentti, jonka

mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä. Perhetukien uudistamista koskevan

hallituksen esityksen
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perusteluissa vuonna 1993 (HE 75/1993 vp) todetaan, että eri tutkimuksissa on osoitettu,

että monilapsisten perheiden tulotaso henkilöä kohti pienenee lapsiluvun kasvaessa. Kun

lapsiperheiden nykyiset tukimuodot kattavan vain osan välttämättömimmistä menoista,

perheiden itsensä rahoitusvastuulle jäävien menojen määrä kasvaa lapsiluvun myötä. Tästä

syystä lapsilisiä ehdotettiin korotettavaksi. Korotuksen vuoksi katsottiin mahdolliseksi alentaa

toimeentulotukea, jotta etuuden saajien asema säilyisi ennallaan. Nyt alennetaan

toimeentulotukea ilman, että vastaavanlaista korotusta tehtäisiin lapsilisiin. Epäselväksi jää,

onko lasten toimeentulo riittävästi turvattu myös toimeentulotuen alentamisen jälkeen. On

huomattava, että vaikka arkikokemuksen nojalla voidaan päätellä, että hallituksen

mainitsemaa "mittasuhde-etua" todennäköisesti syntyy ainakin silloin kun lapset ovat hyvin

saman ikäisiä, on tutkimuksissa myös tilastollisesti todettu, että useimmat lapset elävät

monilapsisissa perheissä ja osoitettu, että vaikka monilapsisia perheitä on vähän, niissä

elävät lapset saattavat usein jäädä alle ns. köyhyysrajan. Perustuslain lasta koskevat

säännökset huomioon ottaen olisi tuen alentamisen vaikutuksesta lasten asemaan tullut

esittää tarkempaa selvitystä, jotta sen perustuslainmukaisuuteen voitaisiin ottaa perustellusti

kantaa.

Säätämisjärjestyksen arvioinnin kannalta on kiinnitettävä erityistä huomiota ehdotuksen 10

§:n mukaiseen alennettuun perusosaan. Säännöksen mukaan toimeentulotukea voidaan

alentaa enintään 20 prosenttia tai enintään 40 prosenttia. Hallitus esittää perusteluksi

alennuksille, mm. että toimeentulotuki on tarkoitettu lyhytaikaiseksi etuudeksi ja auttamaan

tilapäisten vaikeuksien yli tai ehkäisemään sellaisten syntymistä. Tämän vuoksi on

tarkoituksenmukaista, että tukea voidaan alentaa henkilön kieltäydyttyä ilman perusteltua

syytä työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä tai henkilö muutoin toimii siten, ettei

hänen työllistymistään voida edistää. Jotta tuen merkitys viimesijaisena tilapäiseksi

tarkoitettuna etuutena ei hämärtyisi, toistuvasti työstä tai aktivoinnista kieltäytyvän tukea

voitaisiin alentaa. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan kun henkilö käyttäytyy

hallituksen esityksessä kuvatulla tavalla, voidaan yleensä olettaa hänen hankkivan

välttämättömän toimeentulonsa muilla keinoin. Tällaisessa tilanteessa ei perustelujen

mukaan voida pitää perusteltuna, että yhteiskunta tarjoaa toimeentuloa useammalla eri

tavalla.

Vaikka ehdotuksen tavoite siitä, että jokaisella on velvollisuus pitää kykynsä mukaan huolta

itsestään ja omasta elatuksestaan on sinänsä hyväksyttävä, liittyy ehdotukseen mielestäni

ainakin kaksi valtiosääntöoikeudellista ongelmaa: kysymys etuuden tasosta sekä kysymys

aktiivisuusvelvollisuuden suhteesta muihin perusoikeuksiin.



6

Hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentin mukaan oikeus välttämättömään toimeentuloon

turvataan jokaiselle, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttävää turvaa.

Kun kysymys on viimesijaisesta turvasta, ei ole perusoikeuden kanssa sopusoinnussa se,

että henkilön käyttäytymisen perusteella voitaisiin tehdä oletus siitä, että hänen

toimeentulonsa on muilla keinon turvattu. Hallitusmuodon säännöksen voidaan katsoa

edellyttävän, että näinkin huomattavaa etuuden alentamista harkitaan aina tosiasiallisen

toimeentulotuen tarpeen kannalta. Ehdotetun kaltaiseen käyttäytymiseen eikä

tarveharkintaan (ja kykyyn) perustuva etuuden alentaminen on perusoikeussäännöksen

mukaista vain, mikäli toimeentulotuen tason voitaisiin alentamisen jälkeenkin katsoa

turvaavan perusoikeuden edellyttämän turvan tason.

Työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytymistä tai laiminlyöntiä, jonka

seurauksena työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä ei ole voitu tarjota, hyväksyttävyyttä

toimeentulotuen alentamisen perusteena, tulee arvioida muiden perusoikeuksien valossa.

Mm. hallitusmuodon 15 §:ssä turvattu oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa

valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla, 7 §:n mukainen oikeus vapaasti valita

asuinpaikkansa tai 9 §:ssä turvattu oikeus uskonnon ja omantunnon vapauteen saattavat

olla merkityksellisiä arvioitaessa sitä, onko tarjotusta työstä tai työvoimapoliittisesta

toimenpiteestä kieltäytyminen hyväksyttävää.

Toimeentulotuen alentamista koskevaa säännöstä ja oikeusturvakeinojen riittävyyttä tulee

arvioida yhdessä. Toimeentulotuen osalta ei esitetä muutoksenhakumahdollisuuden

avaamista korkeimpaan hallinto-oikeuteen, vaikka on tunnettua, että lääninoikeuksien

toimeentulotukea koskeva ratkaisukäytäntö ei ole yhdenmukaista. Mielestäni

perusoikeuskokonaisuus ja yksilön oikeusturva edellyttävät, että toimeentulotuen

alentamisen edellytyksistä tulisi säätää nyt ehdotettua huomattavasti yksityiskohtaisemmin

laissa. Sen määrittely, mitä hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentin "ei kykene hankkimaan"

tarkoittaa, edellyttää täsmällisempää lain tasoista sääntelyä. Nyt käsiteltävänä oleva

lakiehdotus sisältää useita toimeenpanoviranomaisille hyvin laajan harkintavallan jättäviä

ilmauksia, kuten "ilman perusteltua syytä", "laiminlyönnillään aiheuttanut sen, ettei työtä tai

työvoimapoliittista toimenpidettä ole voitu tarjota" ja "mikäli alentamista ei ole pidettävä

kohtuuttomana". Mikäli ilmauksia ei täsmennetä, on erityisesti hallitusmuodon 5 §:ssä

turvatun kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta tärkeää, että

valitusmahdollisuus korkeimpaan hallinto-oikeuteen avataan.
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3 Etuuden perhekohtaisuus

Hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentti turvaa jokaiselle oikeuden välttämättömään

toimeentuloon. Hallituksen esityksessä oikeus toimeentuloon sekä tuen määrässä huomioon

otettavat tulot on sidottu henkilön perheeseen. Lakiehdotuksen 3 §:n 2 momentin mukaan

toimeentulotuen saajina pidetään kaikkia perheenjäseniä ja sen katsotaan jakautuvan

saajien kesken kullekin yhtä suurena osuutena, jolleivät olosuhteet muuta osoita.

Oikeuden perhekohtaisuuden perustuslainmukaisuutta tulee arvioida sen valossa, miten

hallitusmuodon turvaama subjektiivinen oikeus toteutuu. Perustuslainmukaisuutta koskevaan

arvioon vaikuttaa lisäksi se, ovatko erilaiset perhemallit yhdenvertaisessa asemassa, sekä

se, onko lasten lukumäärään ja ikään perustuville erotteluille olemassa hyväksyttävät

perustelut.

Perheen käsite on lain 3 §:ssä. Sen lisäksi asetuksessa on muodostettu eräänlainen

yhteistalouden käsite, joka on sekä sukupuoli- että sukupuolisuhdeneutraali. Perinteisten

perhemallien hajotessa ja erilaisten uudenlaisten perhemuotojen kirjon kasvaessa

suhtautumistapa on tervetullut. Ehdotuksessa on kuitenkin oikeusjärjestyksen

kokonaisuuteen liittyviä heikkouksia. Vaikka nämä heikkoudet eivät ehkä välittömästi vaikuta

säätämisjärjestyksen arviointiin, käsittelen niitä tässä lyhyesti.

Sosiaalilainsäädännön monimutkaisuuden yhtenä keskeisenä syynä on pidetty sitä, että eri

laeissa perhe määritellään lukuisilla eri tavoilla. Tämä monimutkaisuus on koettu ongelmaksi

sekä kansalaisten oikeusturvan, että hallinnon kannalta. Nyt käsiteltävänä olevassa lakiehdo-

tuksessa luodaan kolmen tyyppisiä perheen tai yhteistalouden määritelmiä, joten

lainsäädännön yksinkertaistamisesta ei ainakaan ole kysymys. Laissa perustetaan lisäksi ns.

julkisoikeudellinen elatusvelvollisuus. Yksilön toimeentulon kannalta on erityisen

ongelmallista, mikäli oikeutta saada elatusta ei voi toteuttaa sen vuoksi, että vastaavaa ns.

yksityisoikeudellista elatusvelvollisuutta ei ole lainsäädännössä perustettu. Lakiehdotuksen 2

§:ssä elatusvelvollisuus on sidottu avioliittolakiin (234/1929) ja lapsen elatuksesta annettuun

lakiin (704/75), joten tältä osin ehdotus näyttäisi olevan ongelmaton.

Lain 3 §:ssä määritellään perheeksi yhteistaloudessa asuvat vanhemmat, vanhemman

alaikäiset lapset ja ottolapset, aviopuoliso sekä mies ja nainen, jotka elävät

avioliitonomaisissa
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olosuhteissa. Lain 11 §:n mukaan näin määritellyn perheen tulot otetaan tuloina huomioon.

Avopuolisoiden välistä elatusvelvollisuutta ei ole perustettu muualla lainsäädännössä.

Avopuolison tulojen huomioon ottaminen saattaa siten johtaa tilanteeseen, jossa henkilö ei

puolisonsa tulojen vuoksi ole oikeutettu toimeentulotukeen, mutta hänellä ei ole oikeudellisia

keinoja, joilla hän saisi elatuksen avopuolisoltaan tämän kieltäytyessä. Tilannetta ei voitane

pitää hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentin subjektiivisen oikeuden valossa tyydyttävänä.

Asetusluonnoksen 2 §:ssä määritellään perusosan suuruus siten, että yksin asuva henkilö ja

yksinhuoltaja saa toimeentulotukea ns. "täysimääräisen" perusosan. Muut henkilöt, jotka ovat

täyttäneet 18 vuotta saavat 85 prosenttia tästä määrästä. Jos kyseessä on kuitenkin

vanhempiensa luona asuva täysi-ikäinen henkilö, määrä on 73 prosenttia täysimääräisestä

perusosasta. Täysimääräisen perusosan saa myös vanhempi, joka asuu 18 vuotta

täyttäneen lapsensa kanssa eikä elä avioliitossa tai avoliitossa.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan perheen muulla 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä,

tarkoitetaan avio- ja avopuolisolta, yhdessä asuvia sisaruksia ja samaa sukupuolta olevia

henkilöitä. Heille maksetaan mainittu 85 prosenttia perusosasta mutta vanhempiensa luona

asuvalle 18 vuotta täyttäneelle 73 prosenttia. Erilaisten perhemuotojen yhdenvertaisuuden

kannalta on kyseenalaista, onko olemassa hyväksyttäviä perusteluja sille, että kahden täysi-

ikäisen henkilön asuessa yhdessä, lapsen ja vanhemman tilanne arvioidaan erilaiseksi kuin

muiden yhdessä asuvien henkilöiden tilanne. On vaikea nähdä mikä olisi se hyväksyttävä

peruste, jonka perusteella voidaan olettaa, että aikamiespojan asuessa vanhan äitinsä luona

tai tyttären ottaessa dementoituneen äitinsä luokseen asumaan, toimeentulon tarve olisi

pienempi kuin muiden täysi-ikäisten henkilöiden asuessa yhdessä. Hallitusmuodon 5 §:n

mukaan on syrjintää se, että henkilö asetetaan ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan

henkilöön liittyvän syyn perusteella. Täysi-ikäisten henkilöiden asettaminen lapsi-vanhempi

suhteen perusteella välttämättömään toimeentuloonsa nähden muita täysi-ikäisiä

heikompaan asemaan edellyttää ainakin laintasoista sääntelyä. Mielestäni ei ole esitetty

riittäviä hyväksyttäviä perusteluja täysi-ikäisten henkilöiden erilaiselle kohtelulle.

Asetus ei yksilöi, miten yksin asuva henkilö ja muu henkilö määritellään. Onko kysymys

yhteisestä osoitteesta vai edellytetäänkö yhteistaloutta? Käytännössä erityisesti pienituloiset

henkilöt saattavat asumismenoja säästääkseen vuokrata yhteisen huoneiston tai

omakotitalon,



muodostamatta yhteistaloutta. Asetuksen sanamuodon perusteella näyttää siltä, että

minkäänlaista yhteistaloutta ei edellytetä niiden henkilöiden osalta, jotka eivät kuulu lain 3 §:n

määritelmän piiriin, koska ehdotuksen 17 §:n mukaan mahdollisuus esittää näyttöä siitä, ettei

henkilöillä ole yhteistaloutta koskee vain 3 §:n mukaisia perheenjäseniä. Ainoa peruste tuen

alentamiselle lienee ehdotuksen mukaan siis se, ettei asu yksin. Tällaisessa

yhteisasumisessa ei välttämättä toteudu se, perustelluissa todettu ajatus, jonka mukaan

ensisijaista on elatuksen hankkiminen muilla keinoilla kuin toimeentulotukena, esimerkiksi

"läheisten tosiasiallisella huolenpidolla". Mikä tahansa yhdessä asumisen muoto ei toteuta

olettamaa "läheisten tosiasiallisesta huolenpidosta". Uudistuksessa nostetaan samalla

asumismenojen omavastuuosuutta. Tämän perusteluna on, että pyritään kannustamaan

ihmisiä vaikuttamaan asumismenoihinsa ja hakeutumaan halvempiin asumismuotoihin. Kun

toisaalta erilaiset "ryhmäasumiset" vaikuttavat ehdotuksessa toimeentulotukea alentavasti,

on helppo nähdä, että esitys sisältää vastakkaisiin suuntiin vaikuttavia elementtejä.

4 Yhteenveto

Olen edellä esittänyt ensinnäkin käsitykseni siitä, että asetuksessa säädettäväksi esitetyt

yksilön oikeutta koskevat määräykset tulisi sisällyttää lakiin.

Toiseksi olen esittänyt huomioita niistä seikoista, joihin tulisi kiinnittää huomiota arvioitaessa

täyttääkö esitetty toimeentulotuen määrä kaikilta osin valtiosäännön vaatimukset. Kun

perustuslakivaliokunta ottaa ensimmäistä kertaa kantaa hallitusmuodon 15 §:n 1 momentin

vähimmäisturvan tasoon, tulee sen harkinnassa, mitä perusoikeussäännökset edellyttävät,

olla erityisen huolellinen.

Kolmanneksi olen esittänyt arvioni siitä, että perheen määrittely ehdotetussa muodossaan ei

kaikilta osin näyttäisi olevan täysin sopusoinnussa perusoikeussäännösten kanssa.

Huomautukseni tähtäävät lähinnä hallituksen esityksen sisällön muovaamiseen sellaiseksi,

että se olisi paremmin sopusoinnussa perusoikeussäännösten kanssa.



Ilkka Haapola Kela
18.11.1997

Nelihenkisen perheen käytettävissä olevat tulot asumis- ja päivähoitomenojen jälkeen viidessä
esimerkkitapauksessa (pääkaupunkiseutu 1997)

Työ+työ = mol. puolisot työssä; koti+työ = kotiäiti + työssäkäyvä
Vuokra* 2500 tai 3500 mk/kk;   pvh = lapset päivähoidossa

TTNORMI Kaavio 9

Toimeentulotuen perusosa - lapsilisät (v:sta 1994) lapsiluvun mukaan 1990-luvulla (2 aikuista)

Sivu 1

työ+työ/2500

työ+työ/2500/pvh

työ+työ/3500

työ+työ/3500/pvh

koti+työ/3500

4 000 mk c----------L --------1 --------1 ------- 1-------- 1-------- 1-------- ' -------- 1 ------------------1 --------k-------- 1-------- 1-------- 1

5 000 mk      7 000 mk      9 000 mk     11 000 mk     13 000 mk     15 000 mk     17 000 mk     19 000 mk

Puolisoiden yhteenlasketut ansiotulot (brutto)


