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Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos (19.11.). Yleiskeskustelu.

Muut mahdolliset asiat.
Venäjän federaation liittokokouksen federaationeuvoston pohjoisalueiden ja alkuperäis-
kansojen valiokunnan valtuuskunta (4) tapaa perustuslakivaliokunnan edustajia va-
liokuntahuoneessa tiistaina 25.11.1997 klo 13 - 14. Vieraita kiinnostavat saamelaiset ja näitä
koskeva lainsäädäntö.

Seuraava kokous on perjantaina 21.11.1997 klo 9.00 (huom. aika!).



Mikael Hidén

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 20.11.1997 KELLO 10.30

HE 217/ 97 vp hiiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaali-

huoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

Ehdotettujen lakien valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa on ensi sijassa kysymys niiden

suhteesta HM 15 a §:n I momentissa säädettyyn turvaan. Säännös kuuluu:

"Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää
turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon."

Perusoikeusuudistukseen johtaneen hallituksen esityksen perusteluissa todettiin tämän sään-

nöksen osalta mm. (HE 309/93 vp, s. 69):

"Oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon on kaikilla. Avun
saamisen edellytykset selvitettäisiin yksilökohtaisella tarveharkinnalla.
Välttämättömällä toimeentulolla ja huolenpidolla tarkoitetaan sellaista
tulotasoa ja palveluja, joilla turvataan ihmisarvoisen elämän edellytykset.
Tällaiseen tukeen kuuluu esimerkiksi terveyden ja elinkyvyn säilyttämisen
kannalta välttämättömän ravinnon ja asumisen järjestäminen. ...

Euroopan sosiaalisen peruskirjan  13 artiklan I kappaleen mukaan jokaiselle,
jolta puuttuvat riittävät varat ja joka ei pysty hankkimaan tällaisia varoja,
turvataan riittävä apu ja sairaustapauksissa hoito. Sopimuksen vakiintuneen
tulkintakäytännön mukaan valtion on turvattava tämä oikeus subjektiivisena
oikeutena. Välttämättömän toimeentulon järjestämiseen tarvitaan käytännössä
alemmanasteista lainsäädäntöä, joka nykyiseen tapaan sisältää säännökset
tukimuodoista, niiden saamisedellytyksistä ja tarveharkinnasta sekä
menettelymuodoista."

Esityksestä antamassaan mietinnössä perustuslakivaliokunta totesi säännöksestä mm. (prvm

25/94 vp):

"Pykälän 1 momentin mukaan oikeus välttämättömään toimeentulon ja huolen-
pitoon on kaikilla; kysymyksessä on niin ollen jokaiselle kuuluva
subjektiivinen oikeus. Sen järjestämiseen tarvitaan käytännössä
alemmanasteista lainsäädäntöä,



joka nykyiseen tapaan sisältää säännökset tukimuodoista, niiden
saamisedellytyksistä ja tarveharkinnasta sekä menettelymuodoista."

Säännöksen sanamuoto ja sen säätämisen yhteydessä esitetyt kannanotot merkitsevät sitä,

että jokaisella Suomen oikeudenkäyttöpiirissä olevalla yksilöllä on oikeus säännöksessä

tarkoitettuun turvaan riippumatta siitä, onko tätä turvaa järjestetty perustuslaintason

alapuolella olevilla säännöksillä. Viittaus subjektiiviseen oikeuteen tarkoittaa sitä, että

yksilöllä on oikeus vaatia tätä oikeutta samanlaisin menettelyin kuin hän oikeusjärjestyksen

mukaan yleensä voi vaatia ja puolustaa oikeuksiaan. Tämä merkitsee oikeutta vaatia

perustuslainkohdan tarkoittamaa etua oikeusteitse. Periaatteessa säännöksen tarkoittama

oikeus merkitsee HM 92 §:n 2 momentin huomioon ottaen myös sitä, että yksilöllä on oikeus

vaatia perustuslain turvaamaa oikeutta myös vastoin asetuksen tai sitä alemmantasoisen

säädöksen sisältämiä säännöksiä. Tuomioistuin olisi siten velvollinen, jos se katsoo MM 15

a §:n 1 momentin sisältämän turvan-tason sitä edellyttävän, myöntämään ko. etua vaativalle

esim. asetuksessa säädetyn tason ylittävän turvan.

Edellä todettu ei kuitenkaan merkitse sitä, että asetuksen tasolla tapahtuva HM 15 a §:n 1

momentissa tarkoitettua turvaa koskeva säätely ja sille asetettavat vaatimukset voitaisiin

säädösten säätämisvaiheessa sivuuttaa vain viittaamalla HM 92 §:n 2 momentin sisältämään

velvollisuuteen jättää perustuslainvastainen hallinnollisen säädöksen kohta soveltamatta.

Kuten edellä lainatuissa säätämisvaiheen lausumissakin todetaan, perustuslain tarkoittama

turva edellyttää käytännössä laeissa ja niiden nojalla hallinnollisissa säädöksissä tapahtuvaa

konkretisointia. Tämä on yleinen tilanne perusoikeuksien kohdalla. Tässä tällaisen säätelyn

tarpeellisuutta korostaa turvan tarpeeseen vaikuttavien seikkojen moni-ilmeisyys sekä välttä-

mättömyys taata ko. turvan toimivuus käytännössä ja riittävä yhdenvertaisuus sen myöntä-

misessä. Tällaista säätelyä koskevat ainakin lähtökohtaisesti ne vaatimukset, joita yleensäkin

kohdistetaan perusoikeuksia/niiden rajoituksia koskevaan säätelyyn.

Näistä vaatimuksista voidaan tässä todeta, että sekä em. hallituksen esityksessä (ss. 29-30)

että em. valiokunnan mietinnössä (s. 5) todetaan perusoikeuksien rajoituksista, että niiden

tulee perustua lakiin ja tähän liittyy kielto delegoida perusoikeuksien rajoittamista koskevaa

toimivaltaa lakia alemmalle säädöstasolle.  Lisäksi rajoituksilta edellytetään riittävää

tarkkarajaisuutta ja täsmällisyyttä. Vaikka rajoituksista puhumiseen ei taloudellisten,

sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien kohdalla liitykään samaa tuttuutta kuin

vapausoikeuksien rajoituk-



sista puhumiseen, ei mielestäni ole epäilystä laintasoisuus- ja tarkkuusvaatimusten soveltu-

misesta myös TSS- oikeuksia konkretisoivaan säätelyyn - varsinkaan silloin kun on kysymys

selvästi subjektiiviseksi oikeudeksi muodostetusta perusoikeudesta.

Pariin yleiseen näkökohtaan on vielä syylä kiinnittää huomiota. Perusoikeuksissa on jo

perusoikeusuudistusta edeltäneen käytännön valossa kysymys nimenomaan yksilön

oikeuksista. Kysymys ei siten ole siitä, mitä tapahtuu keskimäärin tai mitä tehdään

enemmistössä tapauksia taikka mitkä ovat jonkin lainsäädäntötoimen yleiset tavoitteet ja

vaikutukset, vaan kysymys on siitä tuleeko joku oikeuksissaan loukatuksi. Tämä yksilön

oikeuden ottaminen lähtökohdaksi on, jos mahdollista, entisestäänkin korostunut

perusoikeusuudistuksen seurauksena. Kysymys on - usein jo suoraan perustuslain

sanamuodon mukaan - jokaisen oikeudesta. Erityisesti TSS-oikeuksien kohdalla tämä

vaatimus on eri yhteyksissä esitetty ja on perusteltua esittää siinä muodossa, että ko.

järjestelyihin ei saa jäädä väliinputoajia. Tämä vaatimus koskee hyvin selvästi HM 15 a §:n I

momentin säännöksessä tarkoitettua, subjektiiviseksi oikeudeksi tarkoitettua oikeutta.

Toinen yleinen näkökohta liittyy uudisletun perusoikeusluvun säännösten ja uudistuksen

aikaan voimassaolleiden säädösten suhteeseen. Perusoikeusuudistuksella (hallitusmuodon

muutoksella) ei kumottu mitään säädöksiä.  Perustuslakivaliokunta kiinnitti kuitenkin huo-

miota lainsäädännön tarkistamistarpeeseen ja totesi, että perustuslainmukaisuusnäkökohdat

tulevat väistämättä selvitettäviksi silloin, kun aiempia lakeja muutetaan osittain tai uusitaan

kokonaan (prvm 25/94 vp, s. 6-7). Pelkästään se seikka, että jokin säätely on ollut voimassa

perusoikeuksia uudistettaessa ja jätetty tuolloin kumoamatta, ei siten vielä osoita, että

vastaavansisältöinen säätely voidaan perusoikeusuudistuksen jälkeen sisällyttää johonkin

uuteen, VJ 66 § :u mukaisessa järjestyksessä säädettävään lakiin. Kunkin uuden lain

kohdalla on erikseen arvioitava, onko sen sisältö sopusoinnussa uudistettujen

perusoikeussäännösten kanssa.

Esitän seuraavassa ensin joitakin säätämistasoon liittyviä näkökohtia ja sitten pari

kommenttia ehdotuksen sisällöllistä ratkaisuista.

---------------------



Toimeentulotukea koskevan lakiehdotuksen 7 §:n 2 momentin mukaan toimeentulotuen

perusosaan sisältyy "asetuksella säädettävä osuus" asumismenojen määrästä. Kohdan perus-

telujen mukaan (s. 19) asetuksella on tarkoitus säätää, että tämä osuus on 7 % kohtuullisesta,

asumistukilain 6 §:ssä tarkoiteltujen asumismenojen määrästä. Perustelujen kohdan mukaan

tavoitteena on säilyttää henkilöllä kiinnostus asumiskustannuksiinsa ja siksi asumismenoja

ei katettaisi kokonaisuudessaan erikseen huomioon otettavina menoina. Lakiehdotuksen

liitteenä olevassa ehdotuksessa ko. asetukseksi on 1 §:ssä säännös, jonka mukaan perusosaan

sisältyy 7 % asumistukilain 6 §:ssä tarkoitettujen asumismenojen määrästä. Se seikka, että

ko. määrä on osoitettu ehdotetussa asetustekstissä ja että voidaan olettaa, että tämän

sisältöinen asetus myös säädetään, ei vielä merkitse sitä, että ko. asiaa koskeva normi tulee

tätä kautta lainsäätäjän hyväksymäksi ja että tilanne voitaisiin tästä syystä jotenkin rinnastaa

siihen, että ko. asiasta säädettäisiin laissa.

Lakiehdotuksen 7 §:n I momentti ei sido lainkaan sitä osuutta, joka asumismenojen määrästä

voidaan sisällyttää toimeentulotuen perusosaan. Jos asetuksella säädettyä osuutta

myöhemmin muutetaan uudella asetuksella, ei tähän muutokseen välttämättä kohdistu mitään

tehokasta eduskunnan kontrollia. Jos ymmärrän tilannetta oikein, sisällytettävän osuuden

suuruudella voi olla huomattava merkitys sille, miten riittävää toimeentulon tukea

myönnettävä perusosa merkitsee.  Näin merkittävän harkintavallan jättäminen

asetuksenantajalle silloin kun säädellään yksilön perustuslaissa turvattua ihmisarvoisen

elämän kannalta välttämätöntä toimeentuloa ei mielestäni kunnolla vastaa niitä vaatimuksia,

joita valiokunta on asettanut perusoikeuksia koskevan säätelyn laintasoisuudelle.

Lakiehdotuksen 9 §:n mukaan perusosan suuruudesta säädetään asetuksella. Näin väljä

järjestely laissa ei nähdäkseni tyydyttäisi vaatimusta (tarkasta) säätelystä laissa.

Lainkohtaan sisältyy kuitenkin merkittäviä täsmennyksiä. Sen mukaan perusosan

määräämisessä on otettava huomioon 7 §:n 2 momentissa tarkoitetut menot ja

välttämättömän toimeentulon turvaaminen. Asetuksenantajan sitomista tällaisilla kriteereillä

voitaisiin ehkä pitää tässä riittävänä, jos kysymys olisi vain suhteellisen homogeenisestä

tuenhakijaryhmästä, esimerkiksi yksin asuvista henkilöistä. Näin ei tietysti ole laita. Saman

säännöksen 2 virkkeessä lähdetäänkin siitä, että asetuksella "voidaan" myös säätää siitä,

miten perusosan suuruutta määriteltäessä otetaan huomioon hakijan "perhesuhteet ja perheen

ikärakenne, asumisolosuhteet sekä kuntien kustannustasoon perustuva kuntaryhmitys".

Erityisesti perhesuhteiden ja perheen ikäraken-



teen huomioonottamista koskeva delegaatio on tässä merkittävä. Sen merkittävyys tulee hyvin esille

asetusluonnoksen 2 §:ssä, joka sisältää erilaisten lapsiperheiden aseman kannalta huomattavan tärkeää

normeerausta. Asetusehdotuksessa nyt ehdotettua normeerausta ei myöskään voida tässä käsitellä

ikäänkuin se edustaisi jonkinlaista laissa delegoidun valtuuden käytön ääripäätä. Lain 9 §:ssä annettu

valtuus sinänsä sallisi myös pitemmälle meneviä porrastuksia ja prosenttilukujen suurempia eroja.

Asetuksenantajalle lakiehdotuksen 9 §:ssä annettu valta koskee hyvin keskeisellä tavalla MM 15 a §:n 1

momentissa yksilölle taatun välttämättömän toimeentulon, "eksistenssiminimin", määrittelyä. Minusta

on kovin vaikea nähdä, miten tällaista delegoinnin kokonaisuutta voitaisiin pitää riittävän tarkkana lain

tasolla säätämisenä.

Ehdotuksen 1 §:n mukaan perusosaa voidaan alentaa yksilön käyttäytymisen perusteella. Säännöksen l

momentti koskee yleisesti kieltäytymistä tarjotusta työssä ja 2 momentti toistuvaa kieltäytymistä.

Säännökset ovat periaatteellisesti ongelmallisia. Silloin kun kysymys on ollut HM I5 a §:n 2 momentin

mukaisista työttömyyden aikaa koskevista toimeentulojärjestelyistä, on niiden vaihtoehdoksi voitu

asettaa osallistuminen julkisen vallan järjestämiin, HM 15 §:n säännöstä toteuttaviin työllistäviin

toimiin. HM 15 a §:n 1 momentissa on kuitenkin kysymys eri asiasta kuin säännöksen 2 momentissa.

Säännöksen 2 momentin turva tarkoittaa lähtökohtaisesti jotakin enempää kuin I momentissa tarkoitettu

turva. Säännöksen 1 momentti koskee ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätöntä toimeentuloa.

Kuten perusoikeusuudistukseen johtaneen esityksen perusteluissa {s.69) todettiin, sillä on läheinen

yhteys oikeutta elämään turvaavaan HM 6 §:ään. Tätä yhteyttä pohdittiin myös perustuslakivaliokunnan

em. mietinnössä (s. 10). Valiokunta ei pitänyt säännöksen sijoittamista HM 6 §:n säännöksen yhteyteen

perusteltuna, vaan piti parempana sijoittaa sosiaalisen turvallisuuden perussäännökset toistensa

yhteyteen.   Ajatus ihmisarvoisen elämän kannalta välttämättömästä toimeentulosta voidaan nähdä

myös valiokunnan samassa yhteydessä esittämässä toteamuksessa, jonka mukaan 1 momentissa on

kysymys yksilölle "kaikissa elämäntilanteissa" kuuluvasta vähimmäisturvasta.

Jos todella lähdetään siitä, että HM 15 a §:n I momentissa on kysymys "ihmisarvoisen elämän"

turvaamisesta, joka taataan yksilölle subjektiivisena oikeutena "kaikissa elämäntilanteissa", on hyvin

ongelmallista, voidaanko tätä oikeutta rajoittaa sanktiona jostakin käyttäytymisestä.   Ero HM 15 a §:n

1 momentin ja 2 momentin mukaisten toimeentuloa tarkoittavien
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tukien välillä ei käytännössä kylläkään liene niin selkeä kuin perutuslain säännökset ja niille annetut

tulkinnat edellyttävät. Käytännössä ei ilmeisesti myöskään ole selvää, että 2 momentin mukaiset

turvajärjestelyt ylittävät I momentin mukaiset järjestelyt, merkitsevät jotakin enempää. Voi myös olla

painavia yhteiskuntapoliittisia syitä pyrkiä ohjaamaan ihmisiä pois toimeentulotuen varassa elämisestä

erilaisiin työllistymistä edistäviin järjestelyihin. Nämä seikat eivät kuitenkaan muuta sitä, että HM 15 a

§:n I momentti näyttää olevan säädetty ei vain tietyt vaatimukset täyttävien ihmisten, vaan joka ikisen

suojaksi riippumatta esim. syrjäytymisestä, passivoitumisesta, epäsosiaalisuudesta, häiriintyneisyydestä

tai vaikkapa eri syihin perustuvasta työhaluttomuudesta.

Jos perustuslakivaliokunta kuitenkin katsoo, että HM 15 a §:n 1 momentin mukainen oikeus ei ole

kaikille ihmisille kaikissa tilanteissa taattu ihmisarvoon liittyvä turva tai jos se katsoo, että se kyllä on

tällainen turva mutia eitä sille voidaan luoda työllistymiseen liittyviä vaihtoehtoisia ja myös

velvoitteiksi muodosteltavissa olevia järjestelyjä samaan tapaan kuin säännöksen 2 momentin

turvajärjestelyille, on mielestäni kuitenkin vaadittava, että momentin mukaista turvaa epäävät tai

leikkaavat ja sellaisina sanktionluontoiset järjestelyt on toteutettu laissa hyvin tarkkarajaisesti) ja siten,

että l momentissa tarkoitetun oikeuden leikkaus muodostuu tuen saajan ja myös hänen perheensä

aseman kannalta mahdollisimman vähäiseksi. Jos tällainen menettely - ja 1 momentin tulkinta -

hyväksytään, on syytä tiedostaa, että sen myötä käy entistäkin vaikeammaksi pitää yllä sitä

periaatteellista ja turvan tasoa koskevaa eroa, joka perusoikeusuudistuksessa ja sen jälkeisessä

virallisessa tulkinnassa on tehty 1 momentin ja 2 momentin mukaisten toimeentuloturvien välillä.

Olen edellä lähtenyt siitä, että lain tasolla tarvitaan eräissä kohdin tarkempaa säätelyä ja selvästi

rajoitetumpaa säätelyvallan uskomista asetuksenantajalle. Osaksi tästäkään syystä en ole pitänyt

tarpeellisena yrittää yksityiskohdissaan arvioida asetusehdotuksen mukaisen toimeentulotuen

riittävyyttä. Pariin näkökohtaan on ehkä kuitenkin aihetta tässä viitata. Kun esityksen perusteluissa

käsitellään ehdotuksen vaikutusta eri kansalaisryhmien asemaan (ss. 14-15), esitetään siinä lopuksi

joitain tilastotietoja ja päädytään niitten pohjalta toteamaan, ettei ehdotettujen toimeentulotuen

muutosten "voitane katsoa vaarantavan välttämättömän toimeentulon turvaa".   Samassa kappaleessa

kuitenkin todetaan pitkäaikaisasiakkaista, että "osalle heistä toimeentulotuen tason alenemista voi pitää

suhteellisen suurena." Voi olla, että toimeentulotuella katetuissa kulutusmenoissa on "ollut jossain

määrin väljyyttä" kuten kap-



paaleessa myös todetaan. Merkittäviin tässä on kuitenkin se, että HM 15 a §:n 1 momentin säännös ei

salli väliinputoamista. Tämä ei mielestäni koske vain sitä, että joku voisi kokonaan pudota

toimeentulotuen saamisen ulkopuolelle, vaan myös sitä, että ei saa olla ketään, jonka kohdalla sinänsä

kyllä menettely luen suuruus muodostuisi perustuslainkohdan tarkoituksen kannalta selvästi

riittämättömäksi. Tämä voisi merkitä esim. sitä, että lapsiperheiden kohdalla on säädöksissä

varauduttava hyvin erilaisten tilanteiden olemassaoloon. Sama varautumisen tarve voi koskea muitakin

asetusluonnoksen 2 §:ssä tarkoitettuja tilanteita, esimerkiksi kohtaa, joka koskee vanhempansa luona

asuvaa 18 vuotta täyttänyttä henkilöä. Samalla voi vielä todeta, että jos toimeentulotuen

heikentämismahdollisuuksia (valtiosäännön kannalta) perustellaan asumistuen parantamisella, tämä

saattaa edellyttää sitä, että nuo parannukset astuvat voimaan samaan aikaan kuin tässä ehdotetut

säädökset.



Perustuslakivaliokunnalle

Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi so-
siaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta (HE 217/1997 vp) esitän
kunnioittaen seuraavaa.

1. Nykyinen lainsäädäntö

Toimeentulotukea koskevat säännökset sisältyvät nykyisin sosiaalihuoltolakiin (710/1982),
sosiaalihuoltoasetukseen (607/1983) ja sosiaalihuoltolain 32 §:n nojalla annettuun
valtioneuvoston päätökseen toimeentulotuen yleisistä perusteista (988/1993).
Sosiaalihuoltolaki vahvistaa toimeentulotuen subjektiivisen oikeuden luonteiseksi
viimesijaiseksi toimeentuloturvaetuudeksi, jonka myöntämisestä päättävät kuntien
viranomaiset.

Perusoikeusnäkökulmasta arvioiden nykyisen lainsäädännön ongelmana on sääntelyn
väljyys ja tähän osittain liittyen se, että monista toimeentulotuen määräytymiseen
vaikuttavista seikoista määrätään valtioneuvoston päätöksessä eli normihierarkkisesti
matalalla tasolla. Sääntelyn väljyyttä perusteltiin sosiaalihuoltolakia hyväksyttäessä
toimeentulotuen edellyttämällä tapauskohtaisella tarveharkinnalla. Tavoite ei ole toteutunut
käytännössä kovin hyvin, mikä johtuu ennen muuta kuntien vahvistamista yksityiskohtaisista
soveltamisohjeista. Toimeentulotuen myöntämiskäytännön on todettu eri yhteyksissä
vaihtelevan huomattavasti kunnittain ja joissakin tapauksissa myös kuntien sisällä. Muun
muassa eduskunnan apulaisoikeusasiamies on monissa 1990-luvulla antamissaan
ratkaisuissa katsonut käytännön vaarantavan tuen hakijoiden yhdenvertaista kohtelua.
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Toisen nykyiseen toimeentulotukeen liittyvän epäkohdan yhdenvertaisuuden kannalta
muodostaa jatkovalitusmahdollisuuden puuttuminen tuen myöntämistä koskevasta
päätöksestä. Ainoina valitusviranomaisina toimivat lääninoikeudet. Ne eivät ole kyenneet -
yksin jo monilukuisuudestaan johtuen - huolehtimaan riittävästi myöntämiskäytännön
yhtenäisyydestä.

2. Ehdotettu lainsäädäntö

Lausunnon kohteena oleva hallituksen esitys sisältää ehdotuksen laiksi toimeentulotuesta.
Toimeentulotuella tarkoitetaan lakiesityksessä viimesijaista taloudellista tukea, jonka avulla
pyritään turvaamaan henkilön ja perheen välttämätön toimeentulo. Kysymyksessä on
hallitusmuodon 15 a §:n 1 momenttiin perustuvaa oikeutta välttämättömään toimeentuloon
konkretisoiva lainsäädäntö. Keskeisen osan esityksen perustuslainmukaisuuden arvioinnista
muodostaakin kysymys lakiesityksen suhteesta mainittuun hallitusmuodon säännökseen.

Hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentti vahvistaa oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja
huolenpitoon jokaiselle, joka ei kykene muuten hankkimaan ihmisarvoisen elämän
edellyttämää turvaa. Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan kysymyksessä on
subjektiivinen oikeus, jonka järjestämiseksi tarvitaan käytännössä alemmanasteista
lainsäädäntöä. Vaikka 15 a §:n 1 momentti ei sisällä nimenomaista lakivarausta,
lähtökohdaksi senkin kohdalla voitaneen ottaa, että oikeuden toteuttamisesta tulee säätää
mahdollisimman tyhjentävästi lain tasolla. Oikeutta konkretisoivalle lainsäädännölle on tällä
perusteella mahdollista asettaa (ainakin) kolme seuraavaa vaatimusta:
1) oikeus välttämättömään toimeentuloon ( ja huolenpitoon) tulee turvata subjektiivisena

oikeutena eduskunnan hyväksymässä (tavallisessa) laissa;
2) lailla on niin ikään varmistettava, että etuus täyttää sille hallitusmuodossa asetetun

tasovaatimuksen;
3) tavallisella lailla(kaan) ei voida säätää perusoikeuden ytimeen ulottuvaa rajoitusta, ja

muutenkin tulee mahdollisten rajoitusten yhteydessä huolehtia siitä, että rajoitukset
pysyvät niissä puitteissa, jotka on muotoiltu perusoikeusuudistusta koskevassa
perustuslakivaliokunnan mietinnössä (25/1994 vp).

2.1. Toimeentulotuki subjektiivisena oikeutena

Subjektiivisen oikeuden tärkeä tunnusmerkki sosiaalietujen yhteydessä on, että edun
saaminen riippuu yksinomaan laissa säädettyjen myöntämisedellytysten täyttymisestä.
Toimeentulotukea koskevan lakiesityksen 2 §:n 1 momentti toteuttaa tämän vaatimuksen.

Merkitystä on toiseksi myös sillä, kuinka täsmällisesti myöntämisedellytyksistä laissa
säädetään. Subjektiivisen oikeuden toteutuminen edellyttää viranomaistoiminnalta tiettyä
ennakoitavuutta ja yhdenvertaisuuden noudattamista. Lakiesityksen arvioinnin kannalta
hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentilla on siten kiinteä yhteys hallitusmuodon 5 §:n
yhdenvertaisuussäännökseen: jos yhdenvertaisuutta ei voida lain sovelta-



misessa riittävästi turvata, subjektiivisen oikeudenkin toteutuminen vaarantuu. Toi-
meentulotuen asemasta viimesijaisena sosiaalietuutena toisaalta johtuu, ettei tuen
saamisedellytyksiä ole mahdollista lainsäädännössä vahvistaa aivan yksiselitteisesti. Tilaa
on jätettävä myös tapauskohtaiselle tarvearvioinnille

Toimeentulotuen saamisedellytykset määritellään lakiesityksen 2 §:ssä nykyisenkaltaisin
väljin yleislausekkein. Edellytyksiä täsmennetään esityksen 2 luvussa vahvistamalla tuen
tarpeeseen vaikuttavat menot sekä tulot ja varat. Toimeentulotuen saamisedellytykseksi
asetetun tuen tarpeen arvioinnin - samoin kuin tuen suuruuden määräämisen - kannalta
ratkaisevaa on käytännössä se, mitkä menot katsotaan tukeen oikeuttaviksi. Lakiesityksen
mukaan menot jakautuvat perusosalla ja lisäosalla katettaviin menoihin. Ensin mainitut
luetellaan 7 §:n 2 momentissa, mutta perusosan suuruudesta säädettäisiin 9 §:n mukaan
asetuksella. Niin ikään asetuksessa vahvistettaisiin perusosaan sisältyvä asumismenojen
omavastuuosuuden määrä (7,2 §). Lisäosalla katettavat menot on myös tarkoitus määritellä
asetuksessa (7,3 §). Lakiesityksestä ja siihen liitetystä asetusluonnoksesta ilmenee, ettei
perusosan sisällön ja suuruuden määräämiseen sisältyisi yleensä juurikaan tapauskohtaista
harkintaa, kun sitä vastoin lisäosaan kuuluvat menot ratkaistaisiin olennaisilta osin vasta
lakia käytäntöön sovellettaessa (erityisesti asetusluonnoksen 4 §:n 4 kohta)

Hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentin ja etenkin siihen sisältyvän laintasoista sääntelyä
koskevan vaatimuksen kannalta lakiesitystä voidaan arvostella siitä, että säännökset
perusosan määristä ja lisäosan sisällöstä ehdotetaan annettavaksi asetuksella.
Perusoikeusnäkökulmasta olisi mielestäni perusteltua siirtää nämä säännökset
(asetusluonnoksen 1 - 4 §:t) lakitekstiin.

Subjektiivisen oikeuden käytännön toteutumiseen vaikuttavat myös toimeentulotuen hakijan
käytössä olevat oikeusturvakeinot. Lakiesityksen 24 § sisältää viittauksen sosiaalihuoltolain 7
lukuun. Tämän mukaan muutosta kunnan toimielimen päätökseen haetaan valittamalla
lääninoikeuteen, jonka päätös toimeentulotuen myöntämisasiassa jää lopulliseksi.
Jatkovalitusmahdollisuuden puuttuminen on nykyisen toimeentulotuen yhteydessä herättänyt
arvostelua erityisesti hallitusmuodon yhdenvertaisuus-säännöksen näkökulmasta. Nykytilan
säilyttämistä perustellaan hallituksen esityksessä viittaamalla korkeimman hallinto-oikeuden
lakiehdotuksesta antamaan lausuntoon.

Jatkovalitusmahdollisuuden puuttumista on arvioitava lähinnä hallitusmuodon 5 ja 16 §:ien
kannalta. Mahdollisuus valittaa toimeentulotuen myöntämistä koskevasta päätöksestä
lääninoikeuteen täyttänee hallitusmuodon 16 §:n asettamat vähimmäisvaatimukset, jotka
koskevat oikeutta tuomioistuinkäsittelyyn ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeita.
Järjestelyn voidaan katsoa olevan sopusoinnussa myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6
artiklan vaatimusten kanssa. Yhdenvertaisuuden osalta lakiesitystä on syytä arvioida
kokonaisuutena. Jatkovalituskiellon ohella huomiota tulee tällöin kiinnittää erityisesti
lainsäädännön täsmällisyyteen. Mitä väljemmin lainsäädäntö on kirjoitettu sitä
perustellumpaa yhdenvertaisuuden näkökulmasta on avata valitustie ylimpään
oikeusasteeseen, jonka antamat ennakkopäätökset voivat tärkeällä tavalla edistää hallinto-
ja oikeuskäytännön yhtenäisyyttä. Ehdotettu lainsäädäntö ei kirjoitustapansa puolesta eroa
olennaisesti voimassaolevasta. Tuen saamiseen ja suuruuteen nykyisin liittyvät
tulkinnanvaraisuudet säilyisivät, vaikka asian-
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omaiset säännökset ehdotetaan siirrettäviksi valtioneuvoston päätöksestä lain (ja osittain
asetuksen) tasolle. Hallituksen esityksen mukaisena laki sisältäisi myös uusia tuesta
päättävän viranomaisen harkintavaltaa korostavia säännöksiä (kuten alennettua perusosaa
koskeva 10 §). Jos esitystä ei näiltä osin muuteta, tuen hakijoiden yhdenvertaiseen
kohteluun liittyvien epäkohtien, joihin tämän lausunnon alkuosassa on viitattu, voidaan
ennustaa säilyvän lähestulkoon ennallaan. Näistä syistä pidän jatkovalitusmahdollisuuden
avaamista korkeimpaan hallinto-oikeuteen välttämättömänä. Uudistus voitaisiin toteuttaa
valituslupamenettelyllä rajoitettuna.

2.2. Toimeentulotuen taso

Hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentti vahvistaa oikeuden "välttämättömään toimeentuloon".
Kysymys on perusoikeusuudistusta koskevan hallituksen esityksen (309/1993 vp) mukaan
tulotasosta, jolla turvataan "ihmisarvoisen elämän edellytykset". Esimerkkinä mainittiin
"terveyden ja elinkyvyn säilyttämisen kannalta välttämättömän ravinnon ja asumisen
järjestäminen". Perustuslakivaliokunta viittasi mietinnössään (25/1994 vp) "yksilöille kaikissa
elämäntilanteissa kuuluvaan vähimmäisturvaan". Kuten lausumat osaltaan osoittavat,
välttämätöntä toimeentuloa ei ole mahdollista määritellä yksiselitteisesti kiinnittämällä se
esimerkiksi tiettyyn markkamäärään. Kysymys on aina jossain määrin suhteellisesta,
tapauskohtaisesti vaihtelevasta ja arvostuksenvaraisestakin asiasta. Kun hallitusmuodon 15
a §:n 1 momentin esitöissä viitataan nykyiseen toimeentulotukeen, on tästä toisaalta
pääteltävissä, että sanottua etuutta koskevien säännösten katsottiin uudistusta
hyväksyttäessä turvaavan 15 a §:n 1 momentissa tarkoitetun toimeentulon tason.

Toimeentulotukea koskevan lakiesityksen hyväksyminen ja siihen liittyvän asetusluonnoksen
antaminen alentaisivat nykyisen toimeentulotuen tasoa kahdessa suhteessa. Kysymys on
perusosaan sisältyvästä uudesta asumismenojen omavastuuosuudesta sekä perusosien
supistuksista. Molemmat toteutettaisiin asetuksella kuitenkin niin, että asumismenojen
omavastuuosuutta koskeva perussäännös olisi lain 7 §:n 2 momentissa.

Olen edellä katsonut, että perusosien määrää normeeraavat säännökset tulisi ottaa lakiin.
Mitä sitten tulee kysymykseen, turvaavatko ehdotetut säännökset hallitusmuodon 15 a §:n 1
momentissa tarkoitetun välttämättömän toimeentulon, täsmälliseen vastauksen antaminen
on vaikeaa. Asetusluonnoksen 1 §:n mukaan perusosalla katettaviin menoihin kuuluisi
lakiesityksen 7 §:n 2 momentissa tarkoitettujen menojen lisäksi seitsemän prosenttia
kohtuullisista asumistukilain (408/1975) 6 §:ssä tarkoitettujen asumismenojen määrästä. Tätä
osuutta ei siis sisällytettäisi lisäosaan, mikä yhtäältä nostaisi tuen saamiseen oikeuttavaa
kynnystä ja toisaalta vähentäisi myönnettävän tuen määrää. Muutosta perustellaan
hallituksen esityksessä pyrkimyksellä säilyttää henkilön "kiinnostus asumiskustannuksiinsa"
sekä asumistukeen tehtävillä korotuksilla.

Sosiaali- ja terveysministeriössä laadittujen laskelmien (5.11.1997) mukaan asumistuen
korotus ei useimmissa esimerkkitapauksissa riitä korvaamaan asumismenojen
omavastuuosuudesta aiheutuvaa toimeentulotuen vähennystä. Yhteisvaikutus asu-
mismenoihin maksettavien tukien muutoksista laskelmien mukaan on, että perusku-



lutukseen käytettävissä oleva tulo monessa tapauksessa vähenisi, kenties ei kuitenkaan
olennaisesti (edellyttäen että asumistuen korotukset toteutetaan suunnitellun si-sältöisinä).
Tällä perusteella asumismenojen omavastuuosuuden käyttöönoton ei ehkä sellaisenaan
voida katsoa merkitsevän estettä välttämättömän toimeentulon saamista tarkoittavan
perusoikeuden toteutumiselle. Pulmana edellä lausutun mukaisesti kuitenkin on, että
omavastuuosuuden suuruudesta voitaisiin esityksen mukaan päättää asetuksella.
Omavastuuosuutta koskeva säännös kaipaa ehkä myös selventämistä. Tarkoituksena
ilmeisesti on, että asumismenojen "kohtuullisuus" ratkaistaan tapauskohtaisesti
toimeentulotuesta päätettäessä. Kun asumistukilaissakin puhutaan kohtuullisista
asumismenoista, aivan yksiselitteinen säännös ei tässä suhteessa kuitenkaan ole.

Edellistä merkittävämpää toimeentulotuen tason heikennystä merkitsisivät lasten perusosiin
ehdotetut muutokset. Ne toteutettaisiin nostamalla asetusluonnoksen 2 §:n 1 momentin 2 ja
3 kohdissa tarkoitetut ikärajat 17:stä 18 vuoteen, alentamalla saman momentin 5 kohdassa
tarkoitettu prosenttiluku 66:sta 63:een sekä määräämällä asetusluonnoksen 2 §:n 3
momentissa niin sanotun mittakaavaedun huomioon ottavasta perusosien alennuksesta.
Heikennyksiä perustellaan hallituksen esityksessä kulutustutkimusten tuloksilla. Perustelujen
mukaan toimeentulotuki olisi jatkossakin "minimi-eksistenssiä" kattavampi ja tasoltaan sitä
korkeampi. Lausuman arviointia vaikeuttaa se, ettei minimieksistenssin sisältöä esityksessä
täsmennetä. Sosiaali- ja terveysministeriössä laaditut laskelmat (5.11.1997) osoittavat, että
tuen perusosiin tehtävien supistusten (asumismenojen omavastuu mukaan lukien) sekä
toisaalta asumistuen ja työttömyyspäivärahan korotusten yhteisvaikutus peruskulutukseen
käytettävissä oleviin tuloihin on esimerkkitapauksissa negatiivinen lähes aina, kun henkilö tai
kotitalous on ylipäänsä oikeutettu toimeentulotukeen. Supistukset siis kohdistuisivat kaikkein
vähäosaisimpiin eli niihin, jotka elävät niin sanotun kiinteän köyhyysrajan alapuolella. Kun
erityisesti on kysymys monilapsisista perheistä, heikennykset eivät olisi aina vähäisiä.
Esimerkkilaskelmien nojalla on mielestäni perusteltua aihetta epäillä, riittävätkö ehdotetut
säännökset turvaamaan "jokaiselle" oikeuden välttämättömään toimeentuloon. Epäilyn
poistamiseksi mahdollisesti riittäisi, jos asetusluonnoksen 2 §:n 3 momenttiin otettu säännös
jätettäisiin pois ehdotuksesta.

Ehdotettua toimeentulotuen tasoa koskeva erityisongelma sisältyy asetusluonnoksen 2 §:n 1
momentin 3 kohtaan. Sen mukaan vanhempansa luona asuvan 18 vuotta täyttäneen
henkilön perusosa olisi 73 prosenttia yksin asuvan perusosasta. Säännöstä perustellaan
esityksessä mittakaavaedulla. Epäselväksi kuitenkin jää, millä perusteella mittakaavaetu on
12 prosenttiyksikköä suurempi kuin 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun henkilön (esim.
aviopuolisot) vastaava etu, ja perusosa vastaavasti pienempi. Säännöstä arvioitaessa on
otettava huomioon, etteivät vanhemmat ole pääsäännön mukaan velvollisia osallistumaan
täysi-ikäisen lapsensa elatukseen. Poikkeuksena lapsen elatuksesta annetussa laissa
(704/1975) mainitaan lapsen koulutuksesta aiheutuvat kustannukset, mutta tällöinkin
vanhempien elatusvelvollisuus on olemassa vain, jos se "harkitaan kohtuulliseksi".
Toimeentulotukea koskevan lakiesityksen 2 §:n 2 momentissa viitataan puolestaan vain
alaikäisiin lapsiin kohdistuvaan elatusvelvollisuuteen. Asetusluonnoksen 2 §:n 1 momentin 3
kohdan voidaan näillä perusteilla katsoa vaarantavan välttämätöntä toimeentuloa koskevan
perusoikeuden toteutumisen säännöksessä tarkoitettujen henkilöiden osalta, mikä puoltaa
sen poistamista ehdotuksesta. Poiston seurauksena vanhempansa luona asuvan
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täysi-ikäisen henkilön perusosa määräytyisi asetusluonnoksen 2 §:n 1 momentin 2 kohdan
perusteella.

2.3. Perusoikeuden rajoittaminen - lakiesityksen 10 §

Toimeentulotukea koskevan lakiesityksen 10 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi niin sanotusta
alennetusta perusosasta. Pykälä vahvistaisi soveltamisalaltaan melko laajat
poikkeamisvaltuudet perusosan suuruutta koskevista määräyksistä. Poikkeaminen voisi
tapahtua vain tuen hakijan vahingoksi. Pykälän hyväksyminen merkitsisi poikkeamissaan n
öksen soveltamisalan laajentamista nykyisestä niin, ettei perusosan alentaminen edellyttäisi
aina yksilöityä työ- tai toimenpidetarjousta. Samalla tuesta päättävän viranomaisen
harkintavalta kasvaisi. Uutta olisi myös mahdollisuus alentaa perusosan suuruutta 40
prosenttia.

Alennettua perusosaa koskevat säännökset merkitsevät nähdäkseni mahdollisuutta rajoittaa
hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentissa suojattua perusoikeutta. On nimittäin arvioitavissa,
ettei alennettu perusosa yhdessä lisäosan kanssakaan yleensä riitä turvaamaan henkilön
välttämätöntä toimeentuloa - ei ainakaan silloin, kun toimeentulotuki muodostaa hänen
ainoan tai pääasiallisen elatuksen lähteensä. Säännöksen perustuslainmukaisuutta on
arvioitava lähinnä siltä kannalta, ovatko rajoitukset riittävän tarkkarajaisia ja täyttävätkö ne
perusoikeuden rajoitukselle asetettavan suhteellisuusvaatimuksen. Ensin mainitun kriteerin
valossa etenkin henkilön laiminlyöntiä koskeva tuen alentamisedellytys vaikuttaa
tulkinnanvaraisuudessaan pulmalliselta. Mahdollisuus alentaa perusosaa 40 prosenttia
herättää puolestaan kysymyksen rajoituksen välttämättömyydestä sille asetettuihin
tavoitteisiin ja toisaalta yksityiselle aiheutuvaan haittaan nähden. Katson, että ainakin
laiminlyöntiä koskeva säännös tulisi poistaa esityksestä. Tätä puoltaa myös se hallituksen
esityksen perusteluissa lausuttu näkökohta, ettei hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentin
sanamuoto vaadi henkilön toimivan aktiivisesti ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan
saadakseen. Toistuvaa kieltäytymistä koskevan säännöksen osalta kantani on epäröivämpi.
Säännöksen tarpeellisuutta on vaikea arvioida. Jos toistuva työstä kieltäytyminen on
toimeentulotuen yhteydessä merkittävä ongelma, säännös lienee mahdollista sisällyttää la-
kiin esityksen perusteluissa mainituista syistä, mutta siitäkin on tällöin syytä poistaa
laiminlyöntiin viittaava edellytys.

2.4. Yksityinen elatusvelvollisuus ja perheen määritelmä

Toimeentulotukea koskevan lakiesityksen 2 §:ssä säädetään tuen viimesijaisuudesta.
Ensisijaisten elatuksen hankkimistapojen osalta pykälässä viitataan muun muassa perhe- ja
muuhun lainsäädäntöön perustuviin elatusvelvollisuuksiin sekä toimeentulon saamiseen
"muulla tavalla". Esityksen 3 § sisältää perheen määritelmän sekä säännöksen annetun tuen
jakautumisesta perheenjäsenten kesken. Määritelmällä on läheinen yhteys huomioon
otettavia tuloja ja varoja koskeviin 11 ja 12 §:iin. Pääsäännön mukaan tuen tarve arvioitaisiin
ja sen suuruus määrättäisiin perhekohtaisesti. Toimeentulotuki olisi siten mahdollista evätä
tai myöntää vajaamääräisenä muiden perheenjäsenten tulojen ja/tai varojen perusteella.
Tuen jakautumista koskevalla säännöksellä olisi puolestaan merkitystä tuen
takaisinperinnälle. Myönnetyn tuen



katsottaisiin pääsäännön mukaan jakautuvan perheenjäsenten kesken yhtä suurena
osuutena, vaikka tuki tosiasiallisesti olisi maksettu vain yhdelle henkilölle. Tällä perusteella
perheenjäsen voitaisiin ilmeisesti velvoittaa maksamaan takaisin sellainenkin tuki, jota hän ei
ole tosiasiallisesti saanut.

Hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentti vahvistaa oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja
huolenpitoon "jokaiselle". Sanamuoto viittaa oikeuden yksilökohtaisuuteen eli sen
kuulumiseen yksilöille kollektiivien tai ryhmien sijasta. Perusoikeusuudistuksen esitöissä
korostetaan perusoikeuksien yksilökeskeisyyttä. Esitöiden valossa tai muutenkaan ei
kuitenkaan ole aivan selvää, mitä yksilökeskeisyydellä tai yksilöllisyydellä sosiaalisten
oikeuksien ja etujen yhteydessä tarkoitetaan. Sillä voidaan viitata erilaisiin etujen saamiseen,
suuruuteen ja/tai myöntämismenettelyyn liittyviin seikkoihin. Oikeutta välttämättömään
toimeentuloon toteuttava sosiaalietu voi esitöiden mukaan perustua tarveharkintaan, jossa
on mahdollista ottaa huomioon henkilön muilta henkilöiltä saama turva. Toisaalta
tarveharkinnan tulee esitöiden mukaan olla yksilökohtaista. Perustoimeentulon turvaa
koskevan 15 a §:n 2 momentin yhteydessä esitöissä korostetaan sosiaaliturvajärjestelmien
kattavuutta, sitä ettei niiden ulkopuolelle saa jäädä väliinputoajaryhmiä. Vaatimus voitaneen
ulottaa koskemaan myös etuusjärjestelmää, jonka tehtävänä on turvata 15 a §:n 1
momentissa vahvistetun oikeuden toteutuminen. Näillä perusteilla yksilökohtaisuuden
voidaan 15 a §:n 1 momentin kohdalla katsoa sisältävän sen (vähimmäis)vaatimuksen, ettei
tarveharkintaa ole oikeutta konkretisoivassa lainsäädännössä lupa toteuttaa tavalla, joka
lisää väliinputoamisten mahdollisuutta.

Väliinputoamisen riskin kannalta on olennaista, keiden kaikkien tulot voivat estää vii-
mesijaisen tuen saamisen tai vähentää sen määrää. Tällaisia henkilöitä olisivat lakiesityksen
3 §:ssä mainitut perheenjäsenet siitä riippumatta, ovatko he perheoikeudellisten säännösten
nojalla velvollisia osallistumaan toistensa elatukseen vai eivät. Yksityisoikeudellinen
elatusvelvollisuus on nykyisin aviopuolisoilla toisiinsa nähden ja vanhemmilla alaikäisiin
lapsiinsa nähden. Määrätyissä tapauksissa vanhempien elatusvelvollisuus jatkuu senkin
jälkeen, kun lapsi saavuttaa täysi-ikäisyyden. Yksityisoikeudellisen elatusvelvollisuuden piiriin
kuulumattomien rinnastaminen tällaisiin henkilöihin siten, kuin lakiesityksen 3 §:ssä on tehty,
on pulmallista, koska henkilöllä ei ole oikeudellisia keinoja saada elatusta muilta kuin niiltä,
joilla on häneen nähden laissa vahvistettu elatusvelvollisuus. Omaksuttu perheen laaja
määritelmä on omiaan synnyttämään väliinputoamistilanteita, mistä syystä se on vastoin
sosiaalisiin perusoikeuksiin liittyvää pyrkimystä turvata sosiaaliturvajärjestelmien kattavuus.
Tuen perhe-kohtaisuus olisi ristiriidassa myös hallitusmuodon 15 a §:n 1 momenttiin
sisältyvän yksilökohtaisuusperiaatteen kanssa.

Toimeentulotuen perhekohtaisuutta on aiheellista arvioida myös hallitusmuodon 5 §:n 4
momentin kannalta. Säännös velvoittaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa
"yhteiskunnallisessa toiminnassa". Velvoite kohdistuu erityisesti julkiseen valtaan.
Sosiaaliturvajärjestelmissä naisten ja miesten välistä eriarvoisuutta aiheuttavat muiden
ohessa säännökset, joiden mukaan puolison tulot vaikuttavat negatiivisesti sosiaaliedun
saamiseen tai suuruuteen. Kun naisten palkat ovat keskimäärin huonommat ja heidän
ansiotyöuransa katkonaisempi kuin miesten, puolison tulojen huomioonottaminen aiheuttaa
naisille useammin kuin miehille edun menetyksen tai sen saamisen vajaamääräisenä. Tämä
kasvattaa naisten riippuvuutta miehiltä saatavasta
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elatuksesta ja toimii sukupuolten tasa-arvoa korostavaa periaatetta vastaan. Sukupuolten
tasa-arvoa koskevan hallitusmuodon säännöksen voidaankin katsoa velvoittavan
lainsäätäjää kehittämään sosiaaliturvajärjestelmiä yksilökohtaiseen suuntaan.
Tarveperusteisiin etuuksiin tulisi siten soveltaa pääsääntöä, jonka mukaan oikeus etuuteen
määräytyy yksinomaan henkilön omien tulojen ja varojen perusteella. Kun kysymys on
viimesijaisesta sosiaaliedusta, sääntöön on mahdollista muotoilla poikkeus
yksityisoikeudelliseen elatusvelvollisuuteen nojautuen. Siten sellaisen henkilöt tulot ja varat,
jolla on lakiin perustuva velvollisuus osallistua hakijan elatukseen, on mielestäni mahdollista
ottaa, viimesijaisuusperiaatteen mukaisesti, huomioon tuen tarpeen arvioinnissa. Sama
koskee - tulolähteestä riippumatta - tuloja ja varoja, joita henkilön tiedetään tosiasiallisesti
voivan käyttää elatukseensa. Tässä suhteessa ei ole syytä tehdä eroa perheenjäseniltä ja
muualta saatavien tulojen välillä.

Perheenä pidettäisiin lakiesityksen 3 §:n mukaan myös "yhteistaloudessa asuvia ... miestä ja
naista, jotka elävät avioliitonomaisissa olosuhteissa". Tunnusmerkkien täyttyessä toisen tulot
voitaisiin ottaa huomioon toisen tuen tarvetta arvioitaessa, ja myönnetyn tuen katsottaisiin
jakautuvan tasan heidän välillään. Perusoikeusnäkökulmasta pulmana on säädettyjen
tunnusmerkkien tulkinnanvaraisuus ja se, että epäselvissä tilanteissa asiaa saatettaisiin
joutua selvittämään tavalla, joka merkitsisi puuttumista hallitusmuodon 8 §:n 1 momentissa
turvattuun yksityiselämän suojaan. Lakiesityksen 17 §:n 1 momentissa muun muassa hakijan
"perheenjäsen" velvoitetaan antamaan toimielimelle "kaikki tiedossaan olevat
toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot". Saman pykälän 3 momentin mukaan
perheenjäsenelle on "tarvittaessa varattava tilaisuus esittää selvitystä talouden
erillisyydestä". Perusoikeutena turvatun yksityiselämän suojan lähtökohtana on
perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan yksilön oikeus "elää omaa elämäänsä ilman
viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista
hänen yksityiselämäänsä" (hallituksen esitys 309/1993 vp). Lakiesityksen mainitut
säännökset eivät nähdäkseni ole sopusoinnussa tämän lähtökohdan kanssa. Sosiaalihuollon
asiakkaan ja hänen holhoojansa (huoltajansa) tietojenantovelvollisuudesta säädetään ny-
kyisin sosiaalihuoltolain 40 §:n 1 momentissa, johon toimeentulotukea koskevassa laissa
voitaisiin esitetyn 17 §:n 1 momentin sijasta viitata. 17 §:n 3 momentin poistamista
esityksestä puoltaa se, että oletus yhteistaloudesta voi nähdäkseni koskea vain
yksityisoikeudellisen elatusvelvollisuuden piiriin kuuluvia henkilöitä. Jos selvitystä muilta
saatavasta elatuksesta on olemassa, tämä voidaan ottaa tuen tarpeen arvioinnissa
huomioon lakiesityksen 2 §:n 1 momentin nojalla ("muulla tavalla").

Tampereella 19 päivänä marraskuuta 1997

Raija Huhtanen
hallintotieteiden tohtori, julkisoikeuden apulaisprofessori (mvs)



ANTERO JYRÄNKI/20. 11.1997 PeV

P.M.

HE 217/1997 vp

(laki toimeentulotuesta ym)

Käsillä on havaitakseni ensimmäinen kerta, kun toimeentulotukijärjestelmä kokonaisuudessaan tulee

valtiosääntöoikeudellisesti arvioitavaksi.

HM 15 a§:n 1 mom:ssa säädetään: "Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän

edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon." Tämä on ns.

sosiaalisista perusoikeuksista ainoa, jonka katsotaan antavan yksilölle subjektiivisen oikeuden vaatia -

ilman alemmanasteisten säädösten välitystäkin - itselleen suoritteita. Itse asiassa juuri tämä

poikkeuksellinen, perustuslakitasoisen subjektiivisen oikeuden luonne tekee jossain määrin hankalaksi

tämän lakiehdotuksen valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin. Tiukasti otettuna tuo subjektiivisen

oikeuden luonne näet näyttäisi antavan yksilölle oikeuden vaatia toimeentuloturvaa riippumatta

lakitasoisesta sääntelystä, jonka merkitys perusoikeuden kannalta siis näin olisi pienempi kuin

esimerkiksi työttömyysturvan HM 15 a.2 §:n kannalta.

Joka tapauksessa vallitsevan käsityksen mukaan HM 15 a.l §:ssä säädettyä perusoikeutta

kuitenkin konkretisoi ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukainen toimeentulotukijärjestelmä, jota on

täsmennetty valtioneuvoston päätöksellä annetuilla säännöksillä. Arvioin lakiehdotusta seuraavassa

juuri HM 15 a.l §:ssä säädettyä turvaa konkretisoivana säädöksenä.

Nyt käsillä olevassa lainsäädäntöhankkeessa on tarkoitus siirtää toimeentulotukea koskeva normisto

pääasiallisesti lain tasolle, kuitenkin niin, että toimeentulotuen perusosan määrästä ja lisäosan

perusteista säädettäisiin asetuksella, kun taas lisäosan määrä jäisi yksittäistapauksittain

harkinnanvaraiseksi. Osa toimeentulotukinormistosta sisältyisi edelleen sosiaalihuoltolakiin

(muutoksenhaku, tietojen saanti toiselta viranomaiselta ja niiden suoja).



Vallitsevan perustuslaintulkinnan mukaan HM 15a.2 §:n mukainen perustoimeentulon turva

merkitsee pitemmälle menevää turvan tasoa kuin pykälän 1 momentin mukainen oikeus. Edellisen

perustuslainkohdan mukainen perustoimeentuloturvajärjestelmä ei voi muodostua 1 momentin

mukaisesta viimesijaisesta turvasta. Kyseessä on kaksi eri järjestelmää. Perustuslainmukaista ei ole jättää

1 momentissa tarkoitetun viimesijaisen turvan varaan henkilöä, joka valtiosääntöisesti on oikeutettu lailla

säädettävään perustoimeentulon turvaan 2 momentin nojalla siinä mainituissa tilanteissa.

Olen joissakin yhteyksissä - viimeksi HE:stä 152/1997 vp tälle valiokunnalle antamassani

lausunnossa - kiinnittänyt huomiota siihen kysymykseen, onko edellä mainitsemallani perus-

tuslakitasoisella kahtiajaolla suoraa ja identtistä vastaavuutta lakitasoisen sosiaaliturvan järjestelmissä.

Toisin sanoen: kattaako esimerkiksi lakisääteinen työttömyysturva täyteen määrään saakka HM 15a §:n 2

momentissa riskitilanteita varten säädetyn perustoimeentulon turvan? Vai vaatiiko se täydennyksekseen

lakisääteistä toimeentuloturvaa, jonka kuitenkin on ajateltu toteuttavan ensi sijassa HM 15a. 1 §:n

mukaista turvaa?

Yhtä hyvin on aiheellista kysyä, kattaako lakisääteinen toimentulotuki täyteen määrään saakka HM

15a §:n 1 momentin tarkoittaman "välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon turvan"? Tai onko

toimeentulotuki mitoitettu siten, että se turvaa enemmänkin kuin "välttämättömän toimeentulon ja

huolenpidon" vaatiman määrän?

Yhteen noista kysymyksistä antaa vastauksen oikeastaan jo HE 309/1993 vp s.69/11. Siinä

todetaan, että toimeentulotuen ohella ihmisarvoisen elämän perusedellytyksiä turvaavat myös eräät

lasten, vanhusten, vammaisten ja kehitysvammaisten huoltoon kuuluvat tukitoimet, erityisesti oikeus

kiireelliseen sairaanhoitoon.

Kaikkiin edellä esittämiini kysymyksiin vastataan nyt esillä olevassa hallituksen esityksessä (s. 28)

pohdittaessa HM 15 a §:n 1 ja 2 momentissa säädetyn turvan keskinäissuhteita. Siinä sanotaan mm.: "(...)

niin nykyinen kuin ehdotuksenkin mukainen toimeentulotuen perusosa on tarkoitettu kattamaan menoja

laajemmin kuin niin sanottu eksistenssiminimi (kurs. tässä)." Sitä paitsi perusosan ohella

toimeentulotukeen kuuluisi esityksen mukaan myös lisäosa, joka kattaisi asumismenojen ohella

välttämättömät terveydenhuolto- ja päivähoitomenot sekä henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai

olosuhteista johtuvat tarpeellisiksi harkitut menot. Esityksessä jatketaan: "Toimeentulotuen tarkoituksena

on paitsi välttämättömän toimeentulon turvaaminen myös itsenäisen selviytymisen sekä henkilön ja per-

heen sosiaalisen turvallisuuden ja toimintakyvyn edistäminen."

En seuraavassa aseta kyseenalaisiksi näitä toteamuksia.

Tässä yhteydessä on ensi sijassa selvitettävä, takaako toimeentulotukijärjestelmä - pää-



asiallisena viimekätisistä keinoista - HM 15 a.l §:n edellyttämän ihmisarvoisen elämän.

Arvioinnissa lienee otettava huomioon se sääntelykokonaisuus, jonka muodostavat nyt esillä oleva

ehdotus laiksi toimeentulotuesta ja luonnos samaa asiaa koskevaksi asetukseksi, johon osa sääntelystä

tulisi. HM 15 a.l § ei edellytä lakimuodon käyttämistä; siitä katsoen voidaan käyttää asetustakin. Kun

kysymys on yksilön oikeudesta, vieläpä subjektiivisesta oikeudesta, on lakimuodon käyttäminen nyt

ehdotetulla tavalla kuitenkin asianmukaista.

Jos kuitenkin katsotaan, että toimeentulotukijärjestelmä on samalla osa - olennainen vaikkakin vain

täydentävä osa - myös HM 15a.2 §:ssä tarkoitettua riskitilanteiden perustustoimeentuloturvan sääntelyä,

on lakimuodon käyttäminen välttämätöntä. Minusta ei ole esitetty hyvin vakuuttavia perusteluja sille,

miksi nyt asetukseen otettaviksi tarkoitettuja säännöksiä ei voitaisiin ottaa lakiinkin.

Toimeentulotuen määrä riippuisi vastakin viime kädessä tapauskohtaisesta harkinnasta, jolle laissa

ja osin asetuksessa annettaisiin perusteet. Hallituksen esityksen mukaan perusosan markkamäärät

vastaisivat nykyisiä markkamääriä. Määriä on tietenkin - asetusluonnoksen ollessa käsillä - tilaisuus

arvioida HM 15 a.l §:n pohjalta, mutta se ei vie oikeaan lopputulokseen, kun ottaa huomioon lisäosan,

jonka määrä jäisi aina riippumaan tuen saajan oloista.

En aseta kyseenalaiseksi sitä lähtökohtaa, että esitetyillä perusteilla annettu toimeentulotuki turvaa

"välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon". Kysymys on tosin mitä suurimmassa määrin

arvoarvostelmasta, jota harkittaessa oikeusnormeista on hyvin vähän apua.

Lähemmäksi eksistenssiminimiä tullaan kaiketi lakiehdotuksen 10 §:n sisältämässä sääntelyssä,

joka mahdollistaa perusosan laskemisen jopa 40 %:lla tilanteissa, joissa henkilö on toistuvasti

kieltäytynyt työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä tai käyttäytymisellään estänyt tällaisen

toimenpiteen tarjoamisen, "mikäli alentamista ei ole pidettävä kohtuuttomana". HE:;n perusteluissa

todetaan: "Kun henkilö käyttäytyy pykälässä kuvatulla tavalla , voidaan yleensä olettaa hänen hankkivan

välttämättömän toimeentulonsa muilla keinoin. Tällaisessa tilanteessa ei voida pitää perusteltuna, että

yhteiskunta tarjoaa toimeentuloa useammalla eri tavalla."

Yhteiskunnan tarjoamaksi toimeentuloksi jäisi tällaisessa tapauksessa kuitenkin 60 % perusosasta,

ainakin tämä määrä. Laissa ei näet sanota mitään siitä, kuinka lisäosan maksamiseen tällaisissa

tapauksissa on asennoiduttava. Jos lisäosaa, jolla katetaan asumusmenojen pääosa, ei maksettaisi,

alitettaisiin eksistenssiminimi vannaan useissa tapauksissa selkeästi. Huijareiden kannalta tällainen

tilanne ei olisi ongelmallinen: toimeentulo saadaan jostain muualta. Muunlaisia tapauksia voi silti

esiintyä. Ja lopulta kuitenkin kysymys jää ilmaan: voiko kaikesta työvoimapoliittisesta aktivoinnista ja

kaikista työtarjouksista kieltäytyvä yksilö



olla HM 15a.l §:n nojalla silti oikeutettu "ihmisarvoisen elämän oikeuttavaan turvaan", jonka

julkisyhteisö hänelle takaa? Vastausta emme löydä perusoikeusuudistuksen esitöistä. Myöntävä vastaus

sisältäisi viitteen kansalaispalkka-ajattelun suuntaan, kieltävä lähtisi siitä, että oman tietynlaisen

aktiivisuuden velvoite (vrt. myös lakiehd. 2 §:n 1 mom.) on julkilausumattomana edellytetty HM 15 a.l

§:ssä.

Asialla on yhteytensä myös siihen, että työttömyysturvan järjestelmissä työtön putoaa

korvauksettomina määräaikoina, jotka johtuvat omasta käyttäytymisestä, toimeentulotuen varaan. Onko

tässä kohtaa kaksinkertaisen sanktioinnin mahdollisuus: sama syy aiheuttaa ensin korvauksettoman

määräajan ja sen lisäksi toimeentulotuen alentamisen?

Perusosan alentamista koskevassa 10 §:ssä operoidaan ilmaisulla "työvoimapoliittinen toimenpide".

Perustuslakivaliokunta on tuoreessa lausunnossaan n:o 25/1997 vp arvostellut kielteisesti

työttömyysturvalain muutosehdotuksessa käytettyä ilmaisua "muut kohtuullisiksi katsottavat

työllistymistä edistävät toimenpiteet" täsmällisyyden puutteesta. Samasta syystä näyttäisi olevan

tarpeellista täsmentää 10 §:n ilmaisua esimerkiksi viittauksella siihen lainsäädäntöön, jossa

"työvoimapoliittisista toimenpiteistä" säädetään.

Työvoimatukea koskeva muutoksenhakusääntely jäisi sosiaalihuoltolain 7 luvun varaan.

Sosiaalihuoltolakia ei ole tässä yhteydessä avattu, mutta sääntelyn tarkastelu on kuitenkin paikallaan,

koska hyvin olennainen on kysymys siitä, jääkö yksilö toimeentulotukiasiassaan virkamiehen päätöksen

varaan.

Sosiaalihuoltolain mukaan ei virkamiehen tekemästä tukipäätöksestä voisi valittaa, mutta sen voisi

määräajassa saattaa kunnan ao. toimielimen käsiteltäväksi, jonka päätöksestä sitten valitettaisiin

lääninoikeuteen. Valitustie päättyisi tähän; KHO:een ei olisi enää lupa valittaa. Sääntely turvaa HM 16

§:n takaaman oikeuden saada tukiasia käsitellyksi tuomioistuimessa, jonka olisi ilmeisesti otettava

päätöksessään huomioon myös HM 15a. 1 §:n säännös.

Lakiehd. 25 §:n mukaan toimielimen oikeudesta saada tietoja muilta viranomaisilta sekä yhteisöiltä ja

laitoksilta olisi voimassa, mitä sosiaalihuoltolain 56 §:ssä säädetään. Tämä pykälä antaa siten

yleisluontoiset valtuudet niin tietoja luovuttavan viranomaisen ("vakion ja kunnan viranomainen" etc)

kuin luovutettavan tiedon osalta ("sosiaalihuollon viranomaisille näiden tehtävien suorittamiseksi

tarpeelliset tiedot ja selvitykset"), että voi epäillä ristiriitaa yksityiselämää henkilötietoja suojaavan 8 §:n

kanssa. En käy tätä selvittämään, koska sosiaalihuoltolaki ei, kuten sanottu, ole nyt auki.


