
PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA
Perjantai 21.11.1997 klo 9.00

Esityslista
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1. Nimenhuuto

2. Täysilukuisuus

3. E 63/1997 vp Euroopan yhteisöjen komission virallinen huomautus 28.10.1997 koskien
televisiotoimintaa neuvoston direktiivin 89/552/ETY mukaan
Päätetään, ettei valiokunta tässä vaiheessa ryhdy toimenpiteisiin.

4. E 64/1997 vp Euroopan unionin asialista Suomen puheenjohtajakaudella
Suuri valiokunta on päättänyt lähettää valtioneuvoston kanslian muistion 3.11.1997 ja EU-
edustuston muistion 31.11.1997 tiedoksi perustuslakivaliokunnalle. Päätetään, ettei valiokunta
tässä vaiheessa ryhdy toimenpiteisiin.

5. K 4/1997 vp kertomus hallituksen toimenpiteistä vuonna 1996
• Jatkettu I käsittely

Ympäristövaliokunnan lausunto.

6. HE 217/1997 vp laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden
säännösten kumoamisesta

• Jatkettu I käsittely
Kuultavana:
- OTL Heikki Karapuu
Asiasta ei ole kutsuttu lisää asiantuntijoita.

7. HE 178/1997 vp työvoimapoliittisen järjestelmän uudistamiseen liittyväksi lainsäädännöksi
• Jatkettu 1 käsittely

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

8. HE 136/1997 vp Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja siihen
liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä laiksi tullilain 26 §:n
muuttamisesta

• Jatkettu I käsittely
Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos (19.11.). Yleiskeskustelu.

9. HE 133/1997 vp laiksi poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta
• Jatkettu I käsittely

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

10. HE 158/1997 vp rahanpesun estämistä ja selvittämistä koskevaksi lainsäädännöksi
• Jatkettu I käsittely

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



11. LA 113/1997 vp laiksi neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Suomen liittymisestä Euroopan
talous- ja rahaliiton EMU:n kolmanteen vaiheeseen vuoden 1999 alusta Päätetään, otetaanko
asia käsiteltäväksi.

12. 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.

13. Seuraava kokous on tiistaina 25.11.1997 klo 10.00.
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Perustuslakivaliokunta 21.11.1997

Heikki Karapuu

Lausunto toimeentulolakia ym koskevasta hallituksen esityksestä (HE
217/1997 vp)

1. Toimeentulotuen suhde HM 15 a §:n 1 momentissa tarkoitettuun välttämättömän
toimeentulon turvaan

Hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentin mukaan jokaisella Joka ei kykene hankkimaan
ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon
ja huolenpitoon. Säännös turvaa niin sanotun eksistenssiminimin subjektiivisena
oikeutena jokaiselle Suomen oikeudenkäyttöpiiriin kuuluvalle henkilölle. Tämä oikeus
koskee kaikkia ja on ehdoton.

Jotta HM 15 a §:n 1 momentin mukainen oikeus voisi olla ehdoton esimerkiksi
talouslaman ja sitäkin dramaattisempien poikkeustilojen aikana, täytyy kyseessä
olevan oikeuden olla tasoltaan vaatimaton. Vain ihmisarvoisen olemassaolon
edellyttämä välttämätön toimeentulo (eksistenssiminimi) on turvattu, ei esimerkiksi
kohtuullinen elintaso sellaisenaan. Tältä kannalta HM 15 a §:n 1 momentti liittyy HM
6 §:ään, jossa turvataan oikeus elämään. Kysymyksessä on lisäksi niin sanottu
viimesijainen oikeus, johon voidaan vedota vain, jos ihmisarvoisen elämän
edellyttämää toimeentuloa ei ole mahdollista saada muulla (laillisella) tavalla. Eräs
tällainen 15 a §:n soveltamisen estävä muu toimentulolähde on muilta henkilöiltä,
esimerkiksi aviopuolisolta tai vanhemmilta saatava toimeentulo.

Voimassa olevassa sosiaalihuoltolaissa turvattua ja käsillä olevassa hallituksen
esityksessä ehdotettua toimeentulotukea voidaan selvitysmies Arajärven mukaan
(STM:n työryhmämuistio 1997:18) käytännössä pitää HM 15 a §:n 1 momentissa
tarkoitetun ihmisarvoisen elämän edellyttämän toimeentulon ja huolenpidon takuuna
siltä osin kuin turvaa annetaan rahamääräisenä suorituksena.

Toimeentulotuki ja hallitusmuodossa tarkoitettu eksistenssiminimi ovat siis
kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Toimeentulotuki turvaa eksistenssiminimin.
Niitä ei kuitenkaan voida samaistaa. Ensinnäkin hallitusmuodon säännös



4
eksistenssiminimistä on suoraan sovellettavaa oikeutta ja eksistenssiminimi on
turvattava välittömästi hallitusmuodon säännökseen nojalla, vaikka
toimeentulotukijärjestelmä lakkautettaisiin kokonaan tai joiltakin osin. Toiseksi
toimeentulotukijärjestelmä pyrkii turvaamaan sosiaalisesti hyväksyttävän elintason
eli siis korkeamman elämisen tason kuin hallitusmuodossa suojattu
eksistenssiminimi. Varsin tulkinnanvaraiseksi jää kuitenkin se, kuinka suuri tasoero
näiden kahden turvamuodon välillä on.

Edellä sanottuun liittyen asetan seuraavat lähtökohdat jatkotarkastelulle.

Siitä, että hallitusmuodon säännös eksistenssiminimistä on tarvittaessa suoraan
sovellettavaa oikeutta ei seuraa, että toimeentulotukijärjestelmä voitaisiin
kokonaisuudessaan lakkauttaa luomatta sen tilalle jotakin vastaavaa normistoa.
Hallitusmuodon säännöksen suora soveltaminen tulee kysymykseen vain
poikkeustapauksissa (lainsäädännön aukollisuudesta johtuvissa hätätilanteissa).
Eksistenssiminimi voidaan käytännössä turvata jokaiselle vain perustuslakia
täsmällisempien säännösten nojalla. Siten hallitusmuodossa oleva eksistenssiminimin
suoja edellyttää yksityiskohtaisia säännöksiä. Koska kysymys on yksilön oikeudesta
ja vieläpä perusoikeudesta, kysymykseen tulevat vain lakitasoiset säännökset
Perusoikeutta toteuttavien lakitasoisten säännösten on lisäksi oltava riittävän
yksityiskohtaisia ja tarkkarajaisia.

Kun laissa säädetty toimeentulotuki turvaa korkeamman elintason kuin
hallitusmuodossa säädetty eksistenssiminimi, seuraa tästä, että kaikki
toimeentulotukijärjestelmän heikennykset tai siinä jo olevat puutteet eivät ole HM
15 a §:n 1 momentin vastaisia. HM:n 15 a §:n 1 momentin vastaisia ovat vain
sellaiset puutteet, jotka samalla vaarantavat eksistenssiminimiä.

Nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ja erityisesti sen pohjana olevassa
Arajärven raportissa on otettu huomioon HM 15 a §. Hallitus on pyrkinyt kehittämään
HM 15 a §:n 2 momentissa säädettyä perustoimeentulon turvaa niin, että tarve
turvautua 15 a §:n 1 momentin mukaiseen eksistenssiminimiin tai toimeentulotukeen
vähenisi. Tämä on perusoikeuksien kannalta myönteistä, joskin ehdotukset ovat näiltä
osin suhteellisen vaatimattomia. Toimeentulotukijärjestelmää on lisäksi merkittävästi
kehitetty erityisesti lakitasoisuusvaatimuksen osalta HM 15 a §:n 1 momentin
vaatimusten mukaiseksi. Tästä huolimatta hallituksen esityksessä on ainakin kaksi 15
a §:n 1 momentin kannalta ongelmallista kohtaa.

2. Perusosan suuruuden asetuksenvaraisuus

Perusosan suuruudesta on nykyisin määrätty sosiaalihuoltolain 32 §:n valtuu-
tussäännöksen nojalla. Tämä valtuutussäännös on varsin yleisluonteinen:
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"Valtioneuvosto vahvistaa ne yleiset perusteet, joiden mukaan 30 §:ssä tarkoitettu
toimeentulotuki määrätään". Kyseisessä valtioneuvoston päätöksessä (988/1993)
perusosan suuruus on määritelty prosenttiosuutena täyden kansaneläkkeen määrästä.
Arajärven ehdotuksen mukaan uudessa toimeentulotukilaissa perusosan suuruus olisi
suoraan määrätty toimeentulotukilaissa markkamääräisenä. Hallituksen esityksessä
ehdotetaan, että toimeentulotukilain 9 §:ään sisällytettäisiin yksityiskohtainen
valtuutussäännös, jonka mukaan perusosan suuruudesta säädetään asetuksella ottaen
muun muassa huomioon välttämättömän toimeentulon turvaaminen.

On ilmeistä, että hallituksen säännösehdotus on HM 15 a §:n kannalta olennaisesti
kehittyneempi kuin voimassa oleva valtuutussäännös, joka lieneekin perustuslain
vastainen. Hallituksen ehdottama valtuutussäännös on yksityiskohtainen ja sisältää
lisäksi suoran viittauksen "välttämättömän toimeentulon turvaamiseen". Toisaalta
Arajärven ehdotus on perustuslain kannalta vielä huomattavasti parempi kuin
hallituksen esitys. Keskeiseksi nouseekin, onko hallituksen esitys sopusoinnussa
perustuslain kanssa ja vaikuttaako tähän arviointiin se, että hallituksen esityksen
toteutuminen joka tapauksessa merkitsisi parannusta nykytilaan nähden.

Katsoisin, että vain poikkeustapauksissa - milloin pakottavat syyt estäisivät
perustuslain täysimääräisen toteuttamisen - jouduttaisiin edes harkitsemaan,
vaikuttaisiko säätämisjärjestykseen se, että ehdotettu uudistus joka tapauksessa olisi
perustuslain kannalta parempi kuin voimassa olevan oikeustilan säilyttäminen. Nyt
esillä olevassa tapauksessa ainakaan hallituksen esityksestä ei ilmene pakottavia syitä,
jotka tekisivät edellä mainitun harkinnan ajankohtaiseksi. Perusosan suuruuden
määrittely on hallituksen esityksessä jätetty asetustasolle ilmeisesti joko toisarvoisista
tai ei-hyväksyttävistä syistä. Toisarvoisiksi luokittelisin esimerkiksi sääntelyn
joustavaan muuttamismahdollisuuteen liittyvät syyt. Ei-hyväksyttäviksi luokittelisin
esimerkiksi sellaisen syyn, että eduskunta haluttaisiin pitää sivussa toimeentulotuen
suuruuden määräämisestä. En ryhdy arvailemaan, kummasta syytyypistä nyt on
ensisijaisesti kysymys. Totean vain kantanani, että perusosan suuruuden määrittelyä
koskevaa säännösehdotusta ei tee perustuslain mukaiseksi se, että ehdotus sinänsä on
nykyistä säännöstä paremmassa sopusoinnussa perustuslain kanssa.

Ehdotettua säännöstä ei riitä tekemään perustuslain mukaiseksi myöskään se, että
valtuussäännöksessä on nimenomainen ehto "välttämättömän toimeentulon
turvaamisesta", joka suoraan viitannee HM 15 a §:n 1 momentin vastaavaan
käsitteeseen ja siten rajaa asetuksenantovallan ulkopuolelle sellaisen perusosan
suuruuden määrittelyn, että eksistenssiminimi vaarantuisi.



Yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista tai ainakin oikeuksien ja velvollisuuksien
perusteista on säädettävä lailla, kuten perustuslakivaliokunta on useita kymmeniä
kertoja todennut (kuluva vuonna esim. lausunnossa 1/1997 vp muodossa: "oikeuksiin
ja velvollisuuksiin välittömästi liittyvistä asioista tulee säätää lailla."). Nyt on lisäksi
kysymys perusoikeudesta, ja vieläpä hyvin tulkinnanvaraisesta asiasta eli siitä, mitä
tasoa edellyttää "välttämättömän toimeentulon" turvaaminen. Pidän
perusoikeusjärjestelmän kannalta välttämättömänä, että tämän tulkintakysymyksen
ratkaisee eduskunta eikä hallitus. Kantani on periaatteellinen ja siitä riippumaton, että
hallitus tuskin tulisi käytännössä määrittelemään perusosan määrän eksistenssiminimin
alittavaksi.

Ehdotetun toimeentulotukilain 9 § on HM 15 a §:n 1 momentin ja yleisemmin
laintasoisuusperiaatteen vastainen. Asia olisi korjattavissa korvaamalla
lakiehdotuksen 9 § hallituksen esityksen liitteenä olevan asetusluonnoksen 2 §:Ilä.

3. Alennettu perusosa

Hallituksen esityksen 10 §:n mukaan perusosan suuruutta voidaan alentaa 20 %, jos
tuen saaja on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt yksilöidysti tarjotusta työstä tai
muulla vastaavalla tavalla on aiheuttanut sen, ettei työtä tai työvoimapoliittisia
toimenpiteitä ole hänelle voitu tarjota. Jos kieltäytyminen on toistuvaa, perusosaa
voidaan alentaa enintään 40 %. Lisäedellytyksenä kummassakin tapauksessa on, ettei
alentamista ole pidettävä kohtuuttomana.

Hallituksen esityksessä järjestelyä on perusteltu hyväksyttävillä syillä, muun ohella
sillä, että yksilön itsensäkin kannalta on hyödyllistä, jos hänet voidaan aktivoida.
Ehdotetussa 10 §:ssä on lisäksi käytetty toimeentulotuen saajan etuja kohtuullisella
tavalla turvaavia sanamuotoja. Ongelmaksi jää, voisiko perusosan alentaminen
jossakin tapauksessa vaarantaa hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentissa tarkoitetun
eksistenssiminimin.

Hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentin kannalta perusosan alentaminen voidaan
perustaa lähinnä kahteen syyhyn. Ensinnäkin perusosalla katettaviin menoihin kuuluu
sellaisia menoeriä, jotka eivät kuulu hallitusmuodossa turvattuun eksistenssiminimiin.
Tällaisia lienevät ainakin sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen
käytöstä sekä harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot. Jos perusosan
aientaminen voidaan korvata näistä menoista luopumalla, alentaminen ei ole
perustuslain vastaista.

Toinen perustuslain kannalta hyväksyttävä peruste liittyy käsitteeseen "ei kykene
hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa". Jos henkilöllä
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on todellinen mahdollisuus saada työtä tai mahdollisuus hankkia toimeentulonsa
osallistumalla työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, voidaan sanoa, että hän kykenee
hankkimaan toimeentulonsa. Tällöin perusosan voimakaskaan alentaminen ei olisi
perustuslain vastainen. Mainitussa tapauksessa olisi kuitenkin otettava huomioon
aikadimensio: välttämätöntä toimeentuloa ei saa vaarantaa siten, että aikaisempi
ajattelemattomuudesta johtunut kieltäytyminen estää välttämättömän toimeentulon
saamisen valintatilanteen mentyä ohi.

Perustuslain kannalta hyväksyttävänä en sen sijaan voi pitää sitä hallituksen
esityksessä (s. 22, 10 §:n perustelun viimeinen kappale) esitettyä eräänlaista
legaaliolettamaa toimeentulotuen tarpeettomuudesta: "Kun henkilö käyttäytyy
pykälässä kuvatulla tavalla, voidaan yleensä olettaa hänen hankkivan välttämättömän
toimeentulonsa muilla keinoin." Moittisin hallituksen esityksen perusteluja myös siltä
osin, kun siihen ei ole sisällytetty Arajärven raportin perusteluosan (s. 8-9) lausetta
siitä, että perusosan alentaminen "ei saa johtaa välttämättömän toimeentulon alle
määräytyvään toimeentuloon." Hallituksen esityksessä (s. 21, sivun lopussa) asetelma
on käännetty tavallaan päälaelleen ja katsottu, että henkilö voisi kieltäytyä vain
sellaisesta työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, joka ei toisi ihmisarvoisen
elämän turvaa.

Toisaalta on huomattava, että sekä 20 % :n että 40 %:n alentamista koskeviin
lainkohtiin on sisällytetty lisäedellytys "mikäli alentamista ei ole pidettävä
kohtuuttomana". Järkevä tulkinta tälle ehdolle on, että jos alentaminen vaarantaa
eksistenssiminimin, alentamista on pidettävä kohtuuttomana. Hallituksen esityksen
perusteluihinkin nähden saattaa kuitenkin olla epävarmaa, omaksuisivatko ainakaan
ensimmäisen asteen päätöksentekijät johdonmukaisesti tällaisen tulkinnan.

Asiaa voitaisiin korjata, jos perustuslakivaliokunta lausuisi ulos sen tulkinnan, että
"kohtuuttomuuslauseke" tarkoittaa muun ohella tilannetta, jossa eksistenssiminimi
vaarantuu. Parhaana ratkaisuna pitäisin kuitenkin sitä, että 10 §:n sekä 1 että 2
momentin loppu muutettaisiin näin kuuluvaksi: "mikäli alentaminen ei vaaranna
välttämättömän toimeentulon turvaa tai alentamista ei muuten ole pidettävä
kohtuuttomana". Tällainen lisäys olisi siltäkin kannalta hyödyllinen, että se kuvastaisi
yleisemminkin ehdotonta oikeutta eksistenssiminimiin.



4. Muita kysymyksiä

Korkein hallinto-oikeus kritisoi Arajärven raportista antamassaan lausunnossa 26/1997
18.9.1997 raportissa ehdotettuja takaisinperintää ja muutoksenhakua koskevia
säännöksiä. Hallituksen esitystä laadittaessa nämä korkeimman hallinto-oikeuden
näkemykset otettiin huomioon täysimääräisesti. Totean omana käsityksenäni, että
takaisinperintää koskevat säännökset on syytä pitää nykytilaa vastaavasti ja hallituksen
esityksessä säilytettäväksi ehdotetulla tavalla jäykkänä ja pääsääntöisesti vasta
lääninoikeuden päätöksen nojalla. Vaikka sosiaalilainsäädännössä muuten on laajalti
siirrytty joustavampaan takaisinperintään, toimeentulotuen viimesijaisuus ja siihen
sisältyvä laaja harkinnanvaraisuus aiheuttavat tarpeen säilyttää toimeentulotuen
takaisinperinnän osalta korostetut oikeusturvatakeet

Hallituksen esityksessä ehdotetaan myös säilytettäväksi ennallaan nykyinen
muutoksenhakujärjestelmä, jossa viranhaltijan päätökseen haetaan oikaisua
lautakunnalta ja lautakunnan päätöksestä valitetaan lääninoikeuteen. Lääninoikeuden
päätökseen voi hakea muutosta vain ylimääräisillä muutoksenhakukeinoilla.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävän säännönmukaisen muutoksenhaun
kieltämistä on toisinaan kritisoitu, vaikka sinänsä on yleisesti myönnetty, että
toimeentulotukiasiat soveltuvat huonosti ylimmän oikeusasteen käsiteltäväksi. Oman
kokemukseni perusteella voin todeta, että jo ylimääräisen muutoksenhaun puitteissa
korkeimpaan hallinto-oikeuteen tulee suhteellisen paljon toimeentulotukiasioita. Yhtä
perhettä kohti saatetaan vuodessa tehdä kymmenen tai useampia
toimeentulotukipäätöksiä ja lähes aina kysymyksessä ovat asiat, joihin ylimmässä
oikeusasteessa voidaan harvoin puuttua millään tavoin. Tuntuisi kovin
epätarkoituksenmukaiselta, jos näissä asioissa avattaisiin säännönmukainen
muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen edes valituslupamenettelyn puitteissa.

On kyllä mahdollista, että eri lääninoikeuksien oikeuskäytäntö saattaa joissakin
yksittäisissä asiaryhmissä edelleen poiketa toisistaan. On hiukan sattumanvaraista,
missä vaiheessa tällaiset asiat tulevat korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäviksi
ylimääräisen muutoksenhaun kautta. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies, joka on
ansiokkaasti kiinnittänyt huomiota toimeentulotukeen liittyviin epäkohtiin, on myös
tuonut esille oikeuskäytännön osittaisen epäyhtenäisyyden. Oikeusasiamiehenä on
kyllä itselläänkin keino saattaa oikeuskäytännön yhtenäistämiseksi tarpeelliset
lääninoikeuden ratkaisut korkeimman hallinto-oikeuden tutkittavaksi. Vaikkei asiasta
ole missään nimenomaisesti säädetty, oikeusasiamiehen purkupuhevalta on
käytännössä vakiintunut.


