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Nimenhuuto

Päätösvaltaisuus

HE 225/1997 vp laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain muuttamisesta
Ilmoitetaan saapuneeksi. Eduskunnan päätöksen mukaan perustuslakivaliokunnan on annettava
asiasta lausunto hallintovaliokunnalle.

HE 178/1997 vp työvoimapoliittisen järjestelmän uudistamiseen liittyväksi lainsäädännöksi
Jatkettu I käsittely
Työttömien ihmisoikeuksien asiantuntijaryhmän kirjelmä.
Korjattu lausuntoluonnos: yleiskeskustelu - yksityiskohtainen käsittely.
II käsittely

HE 217/1997 vp laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden
säännösten kumoamisesta
Jatkettu I käsittely
Apulaisprofessori Martin Scheininin lausunto.
Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.
Yleiskeskustelu - yksityiskohtainen käsittely.

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.

HE 133/1997 vp laiksi poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta Jatkettu I
käsittely
Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos (19.11.). Yleiskeskustelu.

HE 158/1997 vp rahanpesun estämistä ja selvittämistä koskevaksi lainsäädännöksi Jatkettu I
käsittely
Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos (19.11.). Yleiskeskustelu.

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.

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 keskiviikkona 26.11.1997 klo 10.00.



Perustuslakivaliokunnalle

Lausuntona hallituksen esityksestä laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuolto-
lain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta (HE 217/1997 vp) esitän kunni-
oittavasti seuraavaa.

1. Perusoikeus välttämättömään toimeentuloon (HM 15 a §:n 1 momentti)

Perusoikeusuudistuksen osana hallitusmuotoon tuli säännös oikeudesta välttämättö-
mään toimeentuloon ja huolenpitoon. Perustuslain mukaan kyseinen oikeus on
jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa.
Seuraavassa tarkastellaan perusoikeuden oikeudellista luonnetta ja vaikutusta toi-
meentulotuen säätämistasoon.

Oikeudelliselta luonteeltaan hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentin säännös
edustaa suoraan perustuslaissa turvattua yksilöllistä tai "subjektiivista" oikeutta, johon
yksilö voi vedota, vaikka perusoikeutta toteuttava tavallinen lainsäädäntö tai alem-
manasteinen normisto puuttuisi. Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten
oikeuksien joukossa vastaavaa suoraan perustuslaissa turvatun yksilöllisen oikeuden
kirjoittamistapaa edustaa vain hallitusmuodon 13 §:n 1 momentin säännös oikeudesta
maksuttomaan perusopetukseen.

Välttämätöntä toimeentuloa ja huolenpitoa koskevan yksilöllisen oikeuden
taustalla ovat Suomen kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet. Euroopan sosiaalisen
peruskirjan tulkintakäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että peruskirjan 13 artiklan
1 kohdassa tarkoitettu oikeus sosiaali- ja lääkintäapuun turvataan oikeutena eikä
harkinnanvaraisena etuutena ja että kyseisen oikeuden tehosteena on oltava
muutoksenhakuoikeus riippumattomaan toimielimeen (ks. esim. Kreikkaa koskeva
tapaus, European Social Charter, Conclusions XII-1, 1992 s. 188). Euroopan ihmisoi-
keussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen osalta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on
puolestaan omaksunut kannan, jonka mukaan yksilöllisen oikeuden muodossa
sopimusvaltioiden lainsäädännössä turvattujen sosiaalietuuksien suojana täytyy olla
täysimääräinen oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (tapaus Salesi v. Italia,
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio 26.2.1993 A 257 E).

Säätämistasoa koskien hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentti asettaa
vaatimuksia siinä missä muutkin perusoikeussäännökset. Useimmista muista sosiaa-
lietuuksista poiketen toimeentulotukea koskeva sääntely on nykyisin valtaosin
toteutettu lakia alemmanasteisin normein. Sosiaalihuoltolaissa on vain yleisluonteiset
— voisi sanoa jopa epämääräiset — perussäännökset. Valtaosaltaan toimeentulotuen
määrä ja täsmälliset saantikriteerit perustuvat valtioneuvoston päätöksen tasoisiin
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normeihin ja jopa kuntakohtaisiin soveltamisohjeisiin. Kuitenkin toimeentulotuki on
keskeinen lainsäätäjän väline hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentissa turvatun perusoi-
keuden toteuttamiseksi. Siksi toimeentulotukea koskeva sääntely tulee selvästi nykyistä
kattavammin korottaa lain tasolle, missä suhteessa hallituksen esitys onkin merkittävä
parannus.

Perusoikeusuudistuksessa hallitusmuotoon lisätyt säännökset sosiaalisista
perusoikeuksista (erityisesti 15 ja 15 a §) on suurelta osin laadittu tavallisen lain
tasoista tarkempaa sääntelyä nimenomaisesti edellyttäviksi (ks. esim. 15 §:n eri
momentit sekä 15 a §:n 2 ja 3 momentti). Osasta säännöksistä viittaus lakiin perusoi-
keuden toteuttamisen välineenä jätettiin kuitenkin pois, vaihtelevista syistä. Oikeutta
asuntoon koskeva perusoikeus (15 a §:n 4 momentti) laadittiin osin ohjelmalliseen ja
markkinamekanismien varaan tukeutuvaan muotoon tietoisena siitä, ettei asumiseen
liittyvien resurssien määrää ja jakautumista tultaisi Suomessa sääntelemään yksityis-
kohtaisin lakitasoisin normein.

Oikeutta välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon koskeva 15 a §:n
1 momentti on poikkeus päinvastaiseen suuntaan. Maksuttoman perusopetuksen (13
§:n 1 momentti) tavoin tämä perusoikeus haluttiin turvata suoraan perustuslaista
seuraavana yksilöllisenä (subjektiivisena) oikeutena. Tästä syystä valittiin kirjoitta-
mistapa, joka selvästi ilmaisee ettei perusoikeuden toteutuminen ja sisältö ole riippu-
vainen kulloinkin voimassa olevasta tavallisesta lainsäädännöstä.

Perusoikeusjärjestelmää yleisesti koskeva vaatimus perusoikeuksia
koskevan normiston lakitasoisuudesta koskee silti myös hallitusmuodon 15 a §:n 1
momentissa turvattua perusoikeutta. Subjektiivisen oikeuden luonne merkitsee, että
lainsäädännön ollessa aukollinen yksilö voi vedota suoraan perustuslakiin. Lailla
voidaan säännellä kyseisen perusoikeuden käyttöä ja sitä jossain määrin rajoittaakin,
kuitenkaan kajoamatta perusoikeuden ydinalueeseen.

Toimeentulotuki on keskeisin, mutta silti vain eräs, niistä järjestelmistä
joiden avulla julkinen valta toteuttaa hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentissa turvattua
perusoikeutta. Yhtä tukimuotoa koskevan lainsäädännön sisällöstä riippumatta yksilö
voi kuitenkin vedota suoraan perusoikeussäännökseen hakiessaan välttämätöntä
toimeentuloa ja huolenpitoa. Toisin kuin hallitusmuodon 15 a §:n 2 momenttia
toteutettaessa, kyseinen perusoikeussäännös ei kohdistu ensi sijassa lainsäätäjään ja
miltei jäännöksettä toteudu perusoikeussäännöksen asettamia suhteellisen yksityis-
kohtaisia vaatimuksia vastaavan tavallisen lainsäädännön kautta. Tästä periaatteelli-
sesta eroavaisuudesta seuraa kaksi tärkeää lähtökohtaa ehdotetun lainsäädännön
arvioinnille:

(1) Lain tulisi olla kirjoitettu siten, että se ei muuta hallitusmuodon 15 a
§:n 1 momentin säännöksen suoraan sovellettavaa luonnetta. Lain ei tule luoda väärää
mielikuvaa siitä, että tavallinen laki yksin määräisi, milloin ja mihin määrään asti
henkilöllä on oikeus välttämättömän toimeentulon turvaavaan etuuteen. Parhaiten tämä
toteutuu, jos laissa on hallitusmuodon 15 a §:n 1 momenttiin viittaava tai sitä vastaava
yleissäännös oikeudesta välttämättömään toimeentuloon lain muiden säännösten
estämättä. Tässä ehdotettu laki ei mielestäni ole kyllin selkeä.

(2) Ehdotetun lain ja siihen liittyvän alemmanasteisen normiston suhdetta
ei tule ymmärtää perusoikeuden käyttöä koskevan lainsäädäntövallan delegointina. On
muita syitä arvioida delegointien asianmukaisuus, esimerkiksi kysymys kunnille
asetettavien velvoitteiden laintasoisuudesta. Mutta suhteessa itse perusoikeuteen
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kysymys ei ole lainsäädäntövallan delegoinnista. Oikeus välttämättömään toimeentu-
loon seuraa suoraan hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentista. Hallitusmuodon 92 §:n 2
momentin kannalta saattaa olla jopa asianmukaista, että hallituksen esityksessä
ehdotetaan toimeentulotuen standardoitujen markkamäärien sääntelyä asetuksen
tasolla. Yhdessä perusoikeussäännöksen ja siihen viittaavan laintasoisen säännöksen
kanssa tämä ratkaisu tekee selväksi, että asetuksen tasoiset säännökset toimeentulotuen
markkamäärästä eivät voi kaventaa perustuslaissa turvattua oikeutta välttämättömään
toimeentuloon. Siten lääninoikeuksien tulee asetuksen estämättä myöntää
toimeentulotuki standardoituja määräytymisperusteita ja markkamääriä korkeampana,
jos yksilöllinen välttämättömän toimeentulon tarve sitä edellyttää.

2. Perusoikeuden ilmaiseminen tavallisessa laissa

Ehdotetun toimeentulotukilain 1 §:ssä on käytetty välttämättömän toimeentulon
käsitettä. Samalla 1 §:n 1 momentin säännös kuitenkin osoittaa, että välttämättömän
toimeentulon turvaamisen ohella toimeentulotuella on toinenkin tavoite, itsenäisen
selviytymisen edistäminen. Tästä käsittääkseni seuraa, ettei toimeentulotuen määräl-
listä mitoitusta tule ymmärtää lainsäätäjän tulkinnaksi siitä, minkä tasoinen on
perustuslaissa tarkoitettu "välttämätön toimeentulo", jota koskevassa keskustelussa on
viitattu myös "eksistenssiminimin" käsitteeseen. Esimerkiksi niin sanotut informaa-
tiomenot edistävät henkilön itsenäistä selviytymistä, vaikka eivät ehkä kuulukaan
välttämättömän toimeentulon piiriin.

Yleisesti maksettavan toimeentulotuen määrällisestä standardoinnista
huolimatta on syytä korostaa, että oikeus välttämättömään toimeentuloon on tarvepe-
rustainen. Sitä toteuttavan toimeentulotuen tulee joustaa yksilöllisen elämäntilanteen
mukaan. Tuen sellainen rakenne, joka jakautuu perusosaan ja lisäosaan (7 §) on tältä
kannalta asianmukainen. Hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentissa turvatun perusoikeu-
den subjektiivisen oikeuden luonteen ja suoran sovellettavuuden ilmaisemiseksi
ehdotetun lain 2 §:ään tulisi kuitenkin sisällyttää nimenomainen tai asiallinen viittaus
perusoikeuden toteutumiseen toimeentulotukea koskevan erillislain säännösten
estämättä. Pykälän 1 momentin alku voisi kuulua esimerkiksi seuraavasti:

"Jokaisella on oikeus saada tämän lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten estämättä toimeentulotukea, jos hän on välttämättömän toimeentulon tuen tarpees-
sa eikä voi saada. . . "

Näin kirjoitettuna säännös toimisi hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentissa
turvatun perusoikeuden takeena suhteessa mm. 6-10 §:n säännöksiin. Momentin
vahvistaminen olisi perusteltua myös 2 momenttiin otetun yksilön velvollisuuksia
ilmaisevan säännöksen oikeudellisen luonteen selventämiseksi. Kysymyshän on
toimeentulotukea koskevan lain säännösten tulkintaa ohjaavasta periaatteesta, joka ei
poista tai rajoita hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentissa turvattua perusoikeutta.

Hallituksen ehdottamassa muodossa lakiehdotus on mielestäni ristiriidas-
sa hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentin kanssa. Ristiriita on kohdistettavissa ehdotet-
tuun 6 §:n säännökseen, jonka sanamuoto on ymmärrettävissä niin, että suoraan
sovellettavan perusoikeuden sisältö vastaisuudessa todella määräytyisi tavallisen lain
kautta. Tiukan juridisesti asia ei olisi näin, vaan tuen tarpeessa oleva yksilö voisi
edelleen vedota suoraan perusoikeussäännökseen. Kun toimeentulotukilaki kuitenkin



6
olisi välttämättömän toimeentulon turvaa koskeva yleislaki, yksilön mahdollisuus
käytännössä vaatia perusoikeutensa toteuttamista tuon lain ohi olisi kuitenkin ongel-
mallinen. Saattaa olla, että hänen olisi vaadittava toimeentulon turvaavaa suoritusta
perusoikeuksien toteutumisesta ensi sijassa vastuussa olevalta valtiolta (eikä kunnal-
ta), ja jo menettelyn valinta olisi juridisesti pulmallinen (hallintoriita-asia lääninoikeu-
dessa vai suorituskanne yleisessä tuomioistuimessa). Siksi ehdotetun 6 §:n luonnehti-
minen perusoikeussäännöksen kanssa ristiriidassa olevaksi on asiallisesti perusteltua.
Mainittu ristiriita poistuu, jos 2 §:n 1 momenttia muutetaan edellä ehdottamallani
tavalla.

Hallituksen ehdottamassa muodossa lakiehdotus tulee mielestäni käsitellä
perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Euroopan sosiaalisesta peruskirjasta ei nimittäin
seuraa sellaista säätämistasovaatimusta, joka estäisi peruskirjan 13 artiklan 1 kappaleen
edellyttämän subjektiivisen oikeuden sisällön sääntelyn kansallisesti asetuksen tasolla.
Siksi toteamani ristiriita koskee nimenomaan hallitusmuodon 15 a §:n 1 momenttia.

3. Kysymys lainsäädäntövallan delegoinnista

Ehdottamani korjaus 2 §:n 1 momenttiin ratkaisisi myös sen lainsäädäntövallan
delegointiin liittyvän ongelman, joka näennäisesti liittyy hallitusmuodon 15 a §:n 1
momentin perusoikeussäännöksen ja lakiehdotuksessa olevien asetukseen viittaavien 7
ja 9 §:n säännösten väliseen suhteeseen. Jos oikeus toimeentulotukeen, siltä osin kuin
kyse on välttämättömän toimeentulon turvasta, on subjektiivinen oikeus toi-
meentulotukilain säännösten estämättä, lain yksityiskohtaiset säännökset ja niitä
täydentävä alemmanasteinen normisto ovat ymmärrettävissä vain lain nojalla tehtävien
päätösten stanradoinniksi. Tavallinen laki ja asetus määrittelisivät etuuksien tietyn
oletetun (presumoidun) tason, jota noudatettaisiin ellei ole syytä poiketa tästä oletta-
masta. Osoitetun yksilöllisen tarpeen perusteella toimeentulotukea tulisi kuitenkin aina
maksaa noista presumptioista riippumatta perusoikeuden toteutumisen turvaavan
suuruisena.

En pidä 7 ja 9 §:n säännöksiin sisältyviä viittauksia asetukseen lainsää-
däntövallan delegointina perusoikeuksien kannalta. Ehdotettujen säätämistasoa
koskevien järjestelyjen hyväksyttävyys on siksi ratkaistava valtion ja kuntien tehtävien
jakoa koskevan sääntelyn oikeaa säätämistasoa koskevien normien valossa. Kun laissa
olisi yksityiskohtaiset kriteerit asetuksella säänneltäville ratkaisuille ja kun taustalla on
myös kuntia velvoittava perusoikeussäännös, ehdotettu järjestely ei mielestäni loukkaa
hallitusmuodon 51 §:n 2 momenttia. Ehdotetut delegoinnit eivät siis edellytä
perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttöä, kunhan edellä 2 §:n yhteydessä tekemäni
huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Ehdotetun 9 §:n säännös on kuitenkin epäonnistuneesti muotoiltu, kun sen
mukaan perusosan suuruudesta säädettäisiin asetuksella "ottaen huomioon" muun
muassa välttämättömän toimeentulon turvaaminen. Näin kirjoitettuna säännös voisi
luoda mielikuvan, että hallitusmuodon 15 a§:n 1 momentissa turvattu perusoikeus on
"otettu huomioon" toimeentulotukilakia ja sen nojalla annettua asetusta säädettäessä
eikä siksi enää olisikaan suoraan sovellettava perusoikeus. Viittaus välttämättömän
toimeentulon käsitteeseen tulisi poistaa tästä säännöksestä. Sen sijaan en näe ongel-
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maa siinä tavassa, millä välttämättömän toimeentulon käsitteeseen viitataan lisäosan
yhteydessä (7 §:n 3 momentti).

Alennettua perusosaa (10 §) koskeviin säännöksiin minulla ei ole huo-
mauttamista, jos edellä 2 §:n yhteydessä tehty huomautus otetaan varteen.

4. Muita seikkoja

Perusoikeuden yksilöllinen luonne. Oikeus välttämättömään toimeentuloon on
yksilöllinen perusoikeus. Ehdotetun toimeentulotukilain mukaan oikeus perusoikeutta
toteuttavaan toimeentulotukeen olisi yksilöllinen, mutta tukea määrättäessä otettaisiin
huomioon koko perheen tilanne. Tähän ei ole sinänsä huomauttamista. Ehdotetun 14
§:n perusteluissa on oikeuden yksilöllisen luonteen kannalta asianmukaisesti todettu,
että perheen jäsenillä voi olla eri oleskelukunta. Ongelmallista kuitenkin on, ettei 3 §:n
säännöstä ole kirjoitettu hakijakohtaisena. Perheen kaikkia jäseniä pidettäisiin tuen
saajina, mutta tuki kuitenkin maksetaan 16 §:n mukaan tuen "hakijalle". Ainakin
osassa kunnista on aiemmin noudatettu menettelyä, että naisen (perheen äidin) hakiessa
toimeentulotukea päätös saatetaan antaa hänen miehensä nimissä. Järjestely ei
kunnioita perusoikeuksien yksilöllistä luonnetta eikä välttämättä kaikissa tapauksissa
parhaalla mahdollisella tavalla turvaa koko perheen toimeentuloon tarkoitetun etuuden
käyttöä perheen yhteiseksi hyväksi. Juridisesti moitteettomia järjestelyjä olisivat (a)
tuen maksaminen yhteisesti perheen kaikille jäsenille, jolloin tuen nostaja tarvitsisi
valtakirjat muilta perheenjäseniltä sekä (b) säännös perheenjäsenten kuulemisesta sen
ratkaisemiseksi, kenelle tuki maksetaan. Molemmat järjestelyt saattavat olla
epäkäytännöllisiä, mutta ehdotettu 16 §:n 1 momentti on vastaavasti liian suora-
viivainen.

Tietojenantovelvollisuus ja sen sanktiointi Ehdotetun 17 §:n 1 momentin
mukaan mm. toimeentulotuen hakijan perheenjäsenten olisi annettava viranomaiselle
kaikki tiedossaan olevat toimeentulotukeen vaikuttavat tiedot. Tiedonantovelvollisuu-
den sanktiointi jää epäselväksi. Saattaa olla, että 20 §:n 2 momentin säännös ilmoitus-
velvollisuuden laiminlyöjään kohdistettavasta takaisinperinnästä liittyy vain 17 §:n 2
momenttiin eikä nyt tarkasteltavaan 1 momenttiin. Varmuuden vuoksi kiinnitän
kuitenkin huomiota siihen, että "perhe" on 3 §:ssä määritelty tavalla, joka kattaa myös
henkilöitä, jotka eivät ole hakijaan nähden elatusvelvollisia (avopuolisoja alaikäiset
lapset suhteessa vanhempiinsa). Tietojenantovelvollisuus on ongelmallinen hallitus-
muodon 15 a §:n 1 momentissa turvatun perusoikeuden yksilöllisen luonteen sekä
lisäksi hallitusmuodon 8 ja 12 §:n kannalta. Nykyiseen sääntelyyn nähden uusi
mahdollisuus kohdistaa toimeentulotuen takaisinperintä ilmoitusvelvollisuuden
laiminlyöjään tulisi joko poistaa 20 §:stä tai sitä tulisi täsmentää kirjoittamalla 20 §:n 2
momentin viittaussäännös kohdistumaan 17 §:n sijasta vain 17 §:n 2 momenttiin,
ainakin siltä osin kuin kysymys on henkilöstä, joka ei ole hakijaan nähden elatusvel-
vollinen. Tältä osin ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin sanktiona tulisi olla vain
tuen maksaminen niiden perheenjäsenten osalta, joista on saatu riittävät tiedot. Jos
todella haluttaisiin mahdollistaa takaisinperinnän kohdistaminen 17 §:n 1 momentin
mukaisen tietojenantovelvollisuuden laiminlyöjään, tämä olisi ristiriidassa hallitus-
muodon 8,12 ja 15 a §:n kanssa ja voitaisiin toteuttaa vain perustuslainsäätämisjärjes-
tyksessä.
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Takaisinperintä lakkoon osallistuneelta. Ehdotettu mahdollisuus periä

takaisin toimeentulotuki lakkoon osallistuneelta (20 §:n 1 momentin 3 kohta) on
ongelmallinen hallitusmuodon 10 a §:n 2 momentin kannalta. Ongelmaa tosin lieven-
tää, että äsken käsitellystä tilanteesta poiketen takaisinperinnästä tässä tapauksessa olisi
päätettävä jo tukea myönnettäessä. Silti lakko on sinänsä laillinen keino ammatillisen
yhdistymisvapauden harjoittamisessa. Menemällä lakkoon työntekijät pyrkivät
pitemmällä tähtäimellä turvaamaan toimeentulonsa lakon seurauksena sovittavien työ-
ja palkkaehtojen avulla. Lakon ajalta jää työsuoritus tekemättä, ja siksi myös palkka
saamatta. Jotta toimeentulotukilaki olisi yhdistymisvapauden kannalta asianmukainen,
20 §:n 1 momentin 3 kohta tulisi kirjoittaa siten, että tuki peritään takaisin korkeintaan
henkilön ammattiliitoltaan tai muualta saaman lakkoavustuksen määrään asti.

Liikkumisvapaus. Ehdotetun 7 §:n perusteluissa on asiaton viittaus siihen,
ettei paikallisliikenteenä yleensä pidettäisi kuntarajat ylittävää matkustamista.
Kuntarajat ovat kuitenkin keinotekoisia suhteessa ihmisten jokapäiväisen liikkumisen
tarpeisiin. Ainakin suurempien asutuskeskusten ympärillä asuvat ihmiset joutuvat
säännöllisesti liikkumaan mm. asioinnin, lastenhoidon, kulttuuripalvelujen ym. vuoksi
kuntarajan yli. Jotta toimeentulotukilaki ei välillisesti rajoittaisi hallitusmuodon 7 §:ssä
turvattua liikkumisvapautta, lakiehdotuksessa käytetyn paikallisliikenteen käsitteen
tulkinnan tulee perustua tosiasialliseen tilanteeseen paikkakunnalla eikä kuntarajoihin.

Oikeusturva. Oikeus välttämättömään toimeentuloon on Suomessa
sellainen yksilöllinen oikeus, joka on oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien
hallitusmuodon 16 §:n ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan piirissä.
Nykyinen jatkovalituksen kielto lääninoikeuksista korkeimpaan hallinto-oikeuteen
saattaa johtaa alueellisesti erilaiseen soveltamiskäytäntöön ja vaarantaa siksi oikeuden
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeuden yhdenvertaiseen kohteluun. Viittaan
Raija Huhtasen väitöskirjaan (Toimeentulotuen myöntäminen, 1994) sekä esityksen
perusteluissa selostettuun eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen kantaan. Mielestäni
korkeimman hallinto-oikeuden lausuntoon perustuva ratkaisu jatkovalitus-
mahdollisuuden epäämisestä nykyiseen tapaan (24 §) on epäonnistunut. Kun asiassa
kuitenkin turvattaisiin muutoksenhakuoikeus tuomioistuimeen, epäkohta ei
säätämisvaiheessa kärjisty säätämisjärjestyskysymykseksi. Sen sijaan se saattaa
jossakin soveltamistapauksessa johtaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
langettavaan tuomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan loukkauksesta.

Kysymys heikennyksistä. Hallitusmuodon 15 a §:n 2 momentin esitöissä on
tarkasteltu kysymystä sosiaalisiin perusoikeuksiin liittyvästä heikentämis- tai
huonontamiskiellosta. Katson, että tuo kysymys ei edellytä tarkastelua käsillä olevan
esityksen yhteydessä. Tämä johtuu hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentissa turvatun
perusoikeuden erityisluonteesta sosiaalisten perusoikeuksien kentässä. Kyseessä on
suoraan sovellettava, tarveperustainen ja subjektiivinen oikeus, jonka toteutuminen on
periaatteessa riippumaton kulloinkin voimassa olevan tavallisen lainsäädännön ja sitä
alemman asteisen normiston sisällöstä. Siten esimerkiksi toimeentulotuen standar-
doidun perusosan markkamäärien sääntely tai asumiskustannusten osittainen sisällyt-
täminen standardoitua perusosaa koskevien laskelmien perusteisiin ei kohdistu itse
perusoikeuden sisältöön. Standardoinnista riippumatta jokaisella on oikeus hakea



toimeentulotukea välttämättömän toimeentulonsa turvaamiseksi. Viittaan edellä 2 §:
yhteydessä sanottuun.
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