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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 94/2002 vp

Keskiviikko 6.11.2002 kello 09.30

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. HE 188/2002 vp terrorismia koskeviksi rikoslain ja pakkokeinolain
säännöksiksi

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan lausunnon antamista varten
lakivaliokunnalle.

/ käsittely

Hyväksytään 5.11. suoritettu asiantuntijakuuleminen.

Kuultavana:
— professori Ari-Matti Nuutila

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.

klo 10.00

4. HE 225/2002 vp laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ja eräiksi siihen  liittyviksi
laeiksi

I käsittely

Kuultavina:
— lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö
— professori Raija Huhtanen
— oikeustieteen lisensiaatti, assistentti Paula Ilveskivi
— professori Matti Mikkola

— oikeustieteen lisensiaatti Maija Saksiin
— professori Kaarlo Tuori

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.

5. U 32/2002 vp ehdotuksesta yleissopimukseksi (huumausaineiden laittoman
kaupan torjumisesta tullihallintojen toimesta aavalla merellä)

Jatkettu I käsittely

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.
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ESITYSLISTA 94/2002 vp

Esitellään luonnos. Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

6. Muut asiat

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous on torstaina 7.11.2002 klo 10.00.



Perustuslakivaliokunnalle

Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä 225/2002 vp laiksi julkisesta työvoimapalvelusta
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi esitän kunnioittaen seuraavaa.

Hallituksen esitykseen sisältyvä ehdotus laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ei aiheuttaisi
hyväksyttynä suuria muutoksia nykytilanteeseen. Lakiin lähinnä koottaisiin voimassaolevia tai niitä
asiallisesti vastaavia säännöksiä ja ryhmiteltäisiin niitä uudelleen. Esityksellä on kiinteä yhteys uutta
työttömyysturvalakia koskevaan hallituksen esitykseen (115/2002 vp), mistä syystä myös eräät
jäljempänä käsiteltävät ongelmat ovat lakiesityksille yhteisiä. Nyt tarkasteltava esitys sivuaa monia
perusoikeuksia ja muita perustuslaissa säädeltyjä asioita.

Perusoikeuksista tarkasteltavalla lakiesityksellä lienee kiintein yhteys oikeutta työhön koskevaan
perustuslain 18 §:ään.  Julkisen  vallan  on  perustuslain  18  §:n  2  momentin  mukaan  "edistettävä
työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön". "Oikeudesta työllistävään
koulutukseen" säädetään saman perustuslain kohdan mukaan "lailla". Julkista työvoimapalvelua
koskevaan lakiin ehdotetut säännökset työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta (erityisesti 6. luku)
konkretisoisivat tärkeällä tavalla työllistävää koulutusta koskevaa perusoikeutta. Perustuslain 18 §:n
2 momentin sisältö on jossain määrin tulkinnanvarainen. Voidaan esimerkiksi kysyä, velvoittaako
perustuslaki säätämään työllistävään koulutukseen pääsemisestä niin, että edellytykset täyttävällä
henkilöllä on koulutukseen subjektiivinen oikeus. Lausunnossani lähden siitä vallitsevaksi
ymmärtämästäni tulkinnasta, ettei perustuslaki aseta tällaista velvollisuutta ja että se mainituilta



kohdin jättää muutoinkin tavallisen lain säätäjälle varsin laajan harkintavallan säädettävän lain
sisällön suhteen.1 Ehdotettuun lakiin ei havaintojeni mukaan sisälly puutteita perustuslain 18 §:n
näkökulmasta.

Arvioin lakiesitystä seuraavassa eräiden muiden perustuslain säännösten kannalta. Esityksellä on
liittymäkohtia perusoikeuksista oikeutta välttämättömään toimeentuloon ja oikeutta
perustoimeentulon turvaan koskeviin perustuslain 19 §:n 1 ja 2 momenttien säännöksiin samoin kuin
oikeusturvaa koskevaan perustuslain 21 §:ään. Laissa asetettaisiin kunnille työllistämistä koskevia
velvoitteita, joita on arvioitava kunnallista itsehallintoa suojaavan perustuslain 121 §:n kannalta.
Tärkeän arviointiperusteen eräiden säännösten kohdalla muodostaa perustuslain 80 §:n 1 momentti,
joka velvoittaa säätämään eduskuntalailla muun muassa "yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien
perusteista".

Työtön työnhakija (1.  lakiehdotuksen 1:8 §)

Työtön työnhakija määriteltäisiin julkista työvoimapalvelua koskevan lain 1 luvun 8 §:ssä (1 mom.).
Määritelmällä olisi lain soveltamisessa keskeinen merkitys myönnettäessä työllistämistukea sekä
osoitettaessa työnhakija työharjoitteluun ja työelämävalmennukseen (perustelut s. 30/11). Työttömän
työnhakijan tulisi olla työkykyinen. Työkykyisyys tarkoittaisi muun ohessa, ettei henkilöä ole todettu
"sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain mukaisesti työkyvyttömäksi" (2 mom.).

Sama työkykyisyyden määritelmä ehdotetaan otettavaksi uuden työttömyysturvalain 3 luvun 3 §:ään
(hallituksen esitys 115/2002 vp). Lakiesityksen käsittelyn yhteydessä edustaja Stenius-Kaukonen on
kiinnittänyt huomiota määritelmään liittyvään väliinputoamisongelmaan. Olen arvioinut asiaa
perustuslakivaliokunnalle 18.10.2002 antamassani lausunnossa. Työttömyysturvalain yhteydessä to-
dettuun väliinputoamistilanteeseen osittain rinnastuva tilanne voi syntyä julkisesta
työvoimapalvelusta annetun lain johdosta. Henkilöllä, joka on todettu työkyvyttömäksi
sairausvakuutuslain (364/1963) tai kansaneläkelain (347/1956) mukaisesti, ei olisi mahdollisuutta
esimerkiksi toimeentulon turvaamiseksi tarkoitettuun työllistämistukeen, eikä häntä voitaisi osoittaa
työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen. Hän voi toisaalta jäädä myös sairauspäivärahan ja
kansaneläkelain mukaisen kuntoutustuen ulkopuolelle niistä syistä, joihin on viitattu
työttömyysturvalakiesityksen yhteydessä.

Ongelma palautuu tässä yhteydessä samoin kuin työttömyysturvalakiesityksenkin kohdalla
ensisijaisesti sairausvakuutus- ja eläkelainsäädäntöön. Kun on kysymys työkyvyttömäksi todetusta
henkilöstä, epäkohtaa ei ole tarkoituksenmukaista eikä mielestäni edes mahdollista korjata
arvioitavana olevaa lakiesitystä muuttamalla. Palvelut ja tukitoimet, joista säädettäisiin julkisesta
työvoimapalvelusta annetussa laissa, eivät toteuta perustuslain 19 §:n 2 momentin tarkoittamaa
perustoimeentulon turvaa sillä tavoin välittömästi, että niiden saamisedellytyksiä väljentämällä
kyettäisiin paikkaamaan aukkoja työkyvyttömyysetuuksien kattavuudessa. Työkykyisyyden
määritelmään on silti syytä kiinnittää huomiota tältä osin, sillä määritelmällä on suora yhteys
työttömyysturvalakiesityksen vastaavaan määritelmään.

1 Perustuslain 18 §:n 2 momentin oikeudellisesta merkityksestä ks. Karapuu, Heikki: Oikeus työhön ja elinkeinovapaus (PL
18 §), s. 584-586 ja siinä mainitut lähteet. Teoksessa Hallberg, Pekka ym. (toim.): Perusoikeudet. Oikeuden perusteokset.
WSLT 1999, s. 561-591.



Työnhakijaksi rekisteröityminen ja työhakemuksen voimassaolo (1. lakiehdotuksen 3:5 ja 3:6 §)

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvussa säädettäisiin työnhakijaksi rekisteröitymisestä
(5 §) ja toisaalta työhakemuksen voimassaolon lakkaamisesta (6 §). Ehdotuksen mukaan
työvoimatoimisto "rekisteröi" työnhakijaksi henkilöasiakkaan tämän pyynnöstä säädettyjen
edellytysten täyttyessä (5 §:n 1 mom.). Kuten yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan,
rekisteröitymiseen liittyisi työnhakijan kannalta merkittäviä oikeusvaikutuksia (s. 37/1). Perustuslain 80
§:n 1 momentin mukaan "yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista" on säädettävä
eduskuntalailla. Tältä kannalta olisi mielestäni aiheellista muuttaa säännöksen sanamuotoa niin, että
työvoimatoimiston velvollisuus rekisteröidä henkilö työnhakijaksi säädettyjen edellytysten täyttyessä
ilmenisi säännöksestä yksiselitteisesti (esim.: "Työvoimatoimiston on rekisteröitävä ...").

Julkista työvoimapalvelua koskevan lakiehdotuksen 3 luvun 6 §:n 2 momentissa säädettäisiin
työhakemuksen voimassaolon lakkaamisesta. Voimassaolo lakkaisi muun ohessa silloin, kun
työnhakija "ei osallistu työkyvyn ja työkunnon selvittämiseen liittyviin toimenpiteisiin, jotka ovat
välttämättömiä hänen palvelutarpeensa selvittämiseksi" (3. kohta). Voimassaolevan lainsäädännön
mukaan vastaava kieltäytyminen johtaa ns. korvauksettoman määräajan (karenssin) asettamiseen (s.
38/1, ks. myös hallituksen esitys 115/2002 s. 49/1—II). Työnhakija voi tällöin valituksella saattaa
asiaa koskevan, Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan päätöksen lainkäyttöelimen tutkittavaksi.

Ehdotetun 6 §:n mukainen menettely tarkoittaisi ilmeisesti, että työhakemuksen voimassaolon
lakattua pykälän 3. kohdassa tarkoitetusta syystä työvoimatoimisto ei olisi velvollinen hyväksymään
uutta rekisteröintipyyntöä niin kauan, kun henkilö kieltäytyy osallistumasta tarkoitettuihin
selvittämistoimenpiteisiin. Asiasta olisi ehkä aiheellista ottaa lakiin nimenomainen säännös, olisihan
rekisteröimättä jättämisellä - samoin kuin työhakemuksen voimassaolon lakkaamisella - tärkeitä
vaikutuksia työttömän työnhakijan oikeusasemaan. Nimenomaista säännöstä puoltaa edellä mainittu
perustuslain 80 §:n 1 momentti.

Oikeusturvaa koskevalla perustuslain 21 §:llä on lisäksi perusteltavissa vaatimus, jonka mukaan
työhakemuksen voimassaolon lakkaamisesta tulisi tehdä valituskelpoinen päätös. Tällaisella
päätöksellä olisi erityisen tärkeä merkitys 3 luvun 6 §:n 2 momentin 2. ja 3. kohtien tarkoittamissa
tilanteissa, joissa lakkaamisedellytysten täyttymisestä saattaa syntyä erimielisyyttä viranomaisen ja
työnhakijan kesken. Kun lakkaaminen perustuisi 3. kohtaan, päätöksessä tulisi yksilöidä ne
toimenpiteet, joihin henkilön tulee osallistua, jotta hänet voidaan (uudelleen) rekisteröidä
työnhakijaksi. Velvollisuus valituskelpoisen päätöksen antamiseen on mielestäni syytä kirjata
lakitekstiin epäselvyyksien välttämiseksi.

Työttömän työnhakijan yhteistyövelvollisuus (1. lakiehdotuksen 5:4 §)

Työttömän työnhakijan yhteistyövelvollisuus sisältäisi ehdotetun 5 luvun 4 §:n mukaan
osallistumisen työnhakuhaastatteluihin sekä työnhaku- ja aktivointisuunnitelman laatimiseen,
osallistumisen suunnitelmassa sovittuihin palveluihin ja toimenpiteisiin, yksilöidyn
työnhakusuunnitelman tai aktivointisuunnitelman toteuttamisen sekä suunnitelman toteuttamisesta
ilmoittamisen (1 ja 2 mom.). Yhteistyövelvollisuuden laiminlyöntiin sovellettaisiin, "mitä 3 luvun 6
§:ssä (työhakemuksen voimassaolo) sekä työttömyysturvalaissa säädetään" (3 mom.).

Sanktiosäännöksen sisältämä viittaus työttömyysturvalakiin tarkoittaisi ilmeisesti ainakin ehdotetun
työttömyysturvalain 2 luvun 18 ja 20 §:n soveltamista. Nämä pykälät koskisivat



työnhakusuunnitelmasta ja työvoimapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytymistä sekä
työnhakusuunnitelman toteuttamista. Yhteistyövelvollisuuden laiminlyönnistä seuraisi tämän
mukaan 60 päivän korvaukseton määräaika.

Kun julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa viitattaisiin sanktion osalta sekä työhakemuksen
voimassaoloa koskevaan säännökseen että työttömyysturvalakiin, tarkoittaisiko tämä viitatuissa
säännöksissä mainittujen sanktioiden soveltamista samanaikaisesti? Viittaussäännös on tässä
suhteessa epätarkka. Avoimeksi jäisi sen perusteella myös, mitkä muut uuden työttömyysturvalain
säännökset tulisivat mahdollisesti sovellettaviksi laiminlyönnin johdosta. Olisiko toistuvaan
laiminlyöntiin mahdollista esimerkiksi soveltaa työttömyysturvalain 2 luvun 21 §:ää, jonka mukaan
toistuva työstä kieltäytyminen aiheuttaa työttömyysetuuden menetyksen, kunnes henkilö on täyttänyt
vähintään kolmen kuukauden pituisen työssäolovelvoitteen? Asiaa ei ole tarkasteltu lakiesityksen pe-
rusteluissa.

Ehdotettua sääntelyä arvioitaessa on otettava huomioon myös 1. lakiehdotuksen 5 luvun 6 §:n 3
momentti, joka koskisi työnhakusuunnitelman puuttumisen seurauksia. Suunnitelman puuttuessa -
eli esimerkiksi työnhakijan kieltäydyttyä osallistumasta suunnitelman laatimiseen - työnhakijaa ei
voitaisi osoittaa työllistämistuella tuettuun työhön eikä hänelle voitaisi myöntää työllistämistukea toi-
meentulon turvaamiseksi.

Perustuslain 80 §:n 1 momentin vaatimus säätää eduskuntalailla yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien
perusteista edellyttää, että yhteistyövelvollisuuden laiminlyönnistä työnhakijalle aiheutuvat
negatiiviset seuraukset määritellään laissa ehdotettua täsmällisemmin ja yksiselitteisemmin. Koska
yhtenä sanktiona olisi työttömyysetuuden (määräaikainen) menetys, ehdotettua sääntelyä joudutaan
arvioimaan myös perusoikeuksien rajoitusedellytysten kannalta. Työttömyysturvalain mukaiset
työttömyysetuudet - niin nykyiset kuin tulevat - toteuttavat perustuslain 19 §:n 2 momentin vaatimusta
työttömyyden aikaisesta lakisääteisestä perustoimeentulon turvasta. Ehdotettu sääntely ei ole sillä
tavoin täsmällistä ja tarkkarajaista kuin perusoikeusrajoitukselta edellytetään. Epäillä voidaan niin
ikään suhteellisuusvaatimuksen täyttymistä erityisesti siinä tapauksessa, että yhteistyövelvollisuuden
laiminlyönnistä aiheutuisi työttömälle työnhakijalle työttömyysetuuden määräaikaisen menetyksen
ohella samanaikaisesti muitakin negatiivisia seurauksia.

Työvoimatoimiston velvollisuudet (1. lakiehdotuksen 5:6 §)

Työvoimatoimiston velvollisuuksista työnhakusuunnitelman toteuttamisessa säädettäisiin 5 luvun 6
§:ssä. Pykälän 1 momentissa työvoimatoimistolle asetettaisiin yleinen velvollisuus muun muassa
tarjota "työnhakusuunnitelmaan sisältyviä palveluja ja toimenpiteitä". Pykälän 2 momentti sisältäisi
täsmällisemmät velvoitteet tarjota "työnhakusuunnitelmassa olevat työllistymistä edistävät palvelut" ja
järjestää "työhakusuunnitelman mukaisesti muut toimenpiteet". Jälkimmäisiin velvoitteisiin liittyisi
kuitenkin kaksi tärkeää rajoitusta: Velvoitteet koskisivat vain "uudistettua yksilöityä
työnhakusuunnitelmaa", ja ne olisivat voimassa vain "työvoimatoimiston käytettäväksi osoitettujen
määrärahojen rajoissa".

Erityisesti jälkimmäisen rajoituksen johdosta on syytä kysyä, voivatko ehdotetut säännökset aiheuttaa
tilanteen, jossa työnhakijaa uhkaa sanktio esimerkiksi suunnitelmaan sisältyvän palvelun
käyttämättä jättämisen johdosta, vaikka "laiminlyönnin" syynä olisi se, ettei työvoimatoimisto ole
määrärahojen puuttumisen vuoksi tarjonnut tätä palvelua. Jotta työnhakijan oikeusasema olisi tässä
suhteessa yksiselitteinen, lakiin (esimerkiksi sen 5 luvun 4 §:ään) on mielestäni syytä ottaa



nimenomainen säännös, jonka avulla selostetun tilanteen syntyminen ehkäistään. Säännöksen
tarvetta voidaan perustella perustuslain 80 §:n 1 momentilla.

Kunnan    työllistämisvelvoitteet    (1.   lakiehdotuksen   7:6 ja 7:7§)

Julkista työvoimapalvelua koskevan lain 7 luvun 6 §:ssä säädettäisiin kuntaan kohdistuvasta
aluevelvoitteesta, joka tarkoittaa työntekomahdollisuuksien järjestämistä työttömille työnhakijoille
pykälän määräämällä tavalla (2 mom.). Velvoite olisi voimassaolevan lainsäädännön mukainen.
Työllistämisajan pituus ilmenee säännöksistä välillisesti. Kunnalla olisi mainitun pykälän 3 momentin
nojalla oikeus saada työllistämistukea työllistetyistä, jotka työvoimatoimisto on aluevelvoitteen
perusteella osoittanut sen työllistettäviksi. Tukea myönnettäisiin henkilöä kohden enintään kuudeksi
kuukaudeksi kerrallaan (7:11 §:n 2 mom.). Tämä tarkoittaisi ilmeisesti, että työllistämisvelvoitekin
olisi henkilöä kohti kerrallaan enintään mainitut kuusi kuukautta (perustelut s. 56/1).
Työllistämistuen suuruus määräytyisi 7 luvun 9 §:n 1 momentin nojalla. Tukea myönnettäisiin "päi-
vää ja henkilöä kohti vähintään normaali työllistämistuki ja enintään normaalituki 80 prosentilla
korotettuna".

Kunnan varsinaisesta työllistämisvelvoitteesta säädettäisiin julkista työvoimapalvelua koskevan lain 7
luvun 7 §:ssä (4 mom.). Tämäkin velvoite vastaisi asiallisesti nykyiseen työllisyyslakiin (275/1987)
sisältyvää velvoitetta. Velvoitteen syntyminen edellyttäisi, että "työtöntä ei voida työllistää avoimille
työmarkkinoille eikä hänelle voida järjestää soveltuvaa koulutusta tai kuntoutusta". Lisäksi tar-
vittaisiin työvoimaviranomaisen osoitus. Työllistämisaika olisi kahdeksan kuukautta työllistettävää
kohti. Kunnalla olisi oikeus saada työllistetyistä työllistämistukea. Tuen suuruus olisi normaali
työllistämistuki 80 prosentilla korotettuna "kokoaikatyöhön työllistetyn palkkauskustannuksiin" (7:9
§:n 1 mom.).

Säännöksiä on arvioitava kunnallista itsehallintoa koskevan perustuslain 121 §:n kannalta. Pykälän 2
momentin mukaan "kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla". Ehdotetut säännökset
täyttänevät keskeisiltä osilta perustuslain vaatimuksen. Aluevelvoitteen kohdalla voidaan kuitenkin
kysyä, pitäisikö velvoitteen pituuden työllistettävää kohti ilmetä laista ehdotettua suoremmin. Samoin
voidaan kysyä, jääkö työllistämistuen suuruus aluevelvoitteen yhteydessä riippumaan liian paljon
työvoimatoimiston harkinnasta. Varsinaisen työllistämisvelvoitteen osalta epäilyjä voidaan puolestaan
kohdistaa siihen, määritteleekö laki riittävän täsmällisesti velvoitteen syntymisen edellytykset ("(j)os
työtöntä ei voida työllistää avoimille työmarkkinoille eikä hänelle voida järjestää soveltuvaa koulutusta
eikä kuntoutusta"), vai jääkö "osoittavalle" työvoimaviranomaiselle tässäkin suhteessa liikaa itsenäistä
harkintavaltaa.

Työllistämisvelvoitteen   rajoitukset  ja  lakkaaminen   (1.   lakiehdotuksen   7:8 §)

Julkista työvoimapalvelua koskevan lain 7 luvun 8 §:ssä säädettäisiin muun ohella tilanteista, joissa
työnhakijan käyttäytyminen aiheuttaa yhtäältä kuntoutus-, koulutus- ja työntekomahdollisuuden
järjestämistä koskevien 7 luvun 7 §:n säännösten soveltamatta jättämisen tai johtaa toisaalta kunnan
työllistämisvelvoitteen lakkaamiseen. Tarkoitetuissa tapauksissa oikeusturvaa koskeva perustuslain 21 §
edellyttää mahdollisuutta muutoksenhakuun ja siihen liittyen valituskelpoisen päätöksen antamista
sille, jota asia koskee. Säännökset on kuitenkin kirjoitettu niin, ettei työnhakijan oikeus
valituskelpoisen päätöksen saamiseen käy niistä riittävän yksiselitteisesti ilmi. Säännösten
täydentäminen on mielestäni tästä syytä tarpeen.



Työvoimatoimikunta  (1. lakiehdotuksen H:3§)

Ehdotetussa laissa tarkoitettuun työvoimatoimikuntaan tulisi 11 luvun 3 §:n mukaan nimetä "sekä
naisia että miehiä" (3 mom.). Kokoonpanoa koskeva säännös merkitsisi poikkeusta naisten ja miesten
välisestä tasa-arvosta annetun lain (tasa-arvolaki 609/1986) 4 §:n 2 momentin kiintiösäännöksestä.
Jälkimmäisen mukaan "(v)altion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimie-
limissä" tulee olla "sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä
muuta johdu".

Ehdotettuun säännökseen perustuva velvollisuus edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa olisi lievempi
kuin velvollisuus, josta säädetään tasa-arvolain 4 §:ssä ja jota sovellettaisiin työvoimatoimikuntaan
erityissäännöksen puuttuessa. Tasa-arvolain kiintiösäännös toteuttaa ehdotettua poikkeussäännöstä
tehokkaammin perustuslain 6 §:n 4 momentin vahvistamaa vaatimusta edistää sukupuolten tasa-
arvoa "yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä". Kun ehdotetun säännöksen tueksi ei ole
esitetty perusteluja, säännöstä voidaan arvostella perustuslain 6 §:n ja erityisesti sen 4 momentin
julkiselle vallalle asettaman edistämisvelvollisuuden näkökulmasta.

Tiedonsaanti (1.  lakiehdotuksen  11:6 §)

Työvoimaviranomaisen sekä sosiaali- ja terveysministeriön oikeudesta saada tietoja muilta
viranomaisilta sekä Kansaneläkelaitokselta, työttömyyskassoilta ja koulutuspalvelujen tuottajilta
säädettäisiin julkista työvoimapalvelua koskevan lain 11 luvun 6 §:ssä. Ehdotetuissa säännöksissä ei
ole nimenomaista mainintaa siitä, että oikeus tietojen saamiseen koskisi myös salassapidettäviä
tietoja.  Lähtökohta  tällöin  on,  että  sääntely  kohdistuu  vain  julkisten  tietojen  saamiseen  ja
luovuttamiseen. Ehdotukseen ei ole huomautettavaa yksityiselämän suojaa koskevan perustuslain 10 §:n
kannalta. Jos tiedonsaamisoikeuden haluttaisiin koskevan myös salassapidettäviä tietoja, asiasta olisi
säädettävä erikseen. Tällöin jouduttaisiin mitä todennäköisimmin myös arvioimaan sääntelyn
suhdetta perustuslain turvaamaan yksityiselämän suojaan.

Valtionavustuslain    soveltaminen     (1.   lakiehdotuksen  12:1 §)

Julkista työvoimapalvelua koskevan lain 12 luvun 1 §:ssä säädettäisiin valtionavustuslain (688/2001)
soveltamisesta silloin, kun työvoimaviranomainen myöntää ensin mainitun lain mukaista tukea,
avustusta tai etuutta. Säännösehdotuksen perusteluista (s. 64/1) samoin kuin ehdotetusta 12 luvun
2 §:stä ilmenee, että tarkoituksena on soveltaa valtionavustuslakia paitsi mainittujen tukien,
avustusten tai etuuksien myöntämiseen myös niiden takaisinperintään. Tätä tarkoittava
nimenomainen maininta lienee paikallaan lisätä 12 luvun 1 §:ään (perustuslain    80§:n    1 momentti).

Eräät työvoimaviranomaisen myöntämiä tukia, etuuksia tai avustuksia koskevat säännökset (1. lakiehdotuksen 12:2 §)

Julkista työvoimapalvelua koskevan lain 12 luvun 2 §:ssä säädettäisiin muun ohessa lakiin
perustuvan tuen, avustuksen ja etuuden takaisinperinnästä kuittaamalla (2 mom.). Ehdotuksen
mukaan kuittauksessa olisi noudatettava, mitä ulosottolaissa säädetään palkan ulosmittauksen
suojaosuudesta. Henkilöasiakkaan suostumuksella kuittaus voitaisiin kuitenkin tehdä "suurempana".
Kuittauksin tapahtuva takaisinperintä olisi tämän mukaan mahdollista kohdistaa myös niihin
vähimmäistoimeentuloeriin, jotka palkan ulosmittauksessa on jätettävä ulosmittauksen ulkopuolelle.



Kuten työttömyysturvalakiesityksen (hallituksen esitys 115/2002 vp) johdosta
perustuslakivaliokunnalle antamassani lausunnossa (3.10.2002) olen todennut, näin laaja
kuittausmahdollisuus merkitsisi puuttumista perustuslain 19 §:n 1 momentissa vahvistettuun
välttämätöntä toimeentuloa koskevaan oikeuteen. Koska mahdollisuuteen luopua vapaaehtoisesti
tästä perusoikeudesta on mielestäni suhtauduttava suurin varauksin, pidän säännöksen
poisjättämistä lakiehdotuksesta perusteltuna.

Tampereella 5 päivänä marraskuuta 2002

HT, julkisoikeuden professori
Tampereen yliopisto



Paula llveskivi

OTL, valtiosääntöoikeuden assistentti

6.11.2002

LAUSUNTO PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Lausuntona hallituksen esityksestä laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ja eräiksi siihen liittyviksi

laeiksi (HE 225/2002 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisesta työvoimapalvelusta, jolla uudistettaisiin

työvoimaviranomaisen järjestämiä tai hankkimia palveluita ja niihin liittyviä tukia, avustuksia ja

etuuksia koskeva lainsäädäntö kokonaisuudessaan. Ehdotuksen lähtökohtana on, että

työvoimapolitiikkaa ja työttömyysaikaista toimeentuloturvaa koskevat lait muodostaisivat myös

keskenään mahdollisimman johdonmukaisen kokonaisuuden.

Hallitus luonnehtii kokonaisuudistusta koskevaa esitystä pääasiassa lainsäädäntötekniseksi ja katsoo,

että esityksessä ei ehdoteta nykyiseen lainsäädäntöön sellaisia muutoksia, joilla olisi lain

säätämisjärjestystä arvioitaessa merkitystä. Hallituksen mukaan esityksellä pyritään selkeyttämään

työvoimapolitiikan toimeenpanoa koskevaa lainsäädäntöä sekä rakenteellisesti että sanonnallisesi ja

määrittelemään lainsäädännössä käytettävät käsitteet ja termit mahdollisimman yhdenmukaisesti.

Perustuslain 80 §:n vaatimukset säädöstasosta ja valtuussäännöksistä sekä säännösten

täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta on esityksen mukaan otettu huomioon. Lakiehdotus kiinnittyy



perustuslain 18 §:n 2 momentin tavoitteiden toteuttamiseen, työllisyyden edistämiseen ja

pyrkimykseen turvata jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään

lailla. Lisäksi lakiehdotus yhdessä työttömyysturvaa koskevan lakiehdotuksen kanssa kiinnittyy perus-

tuslain 19 §:n 2 momentin mukaiseen perustoimeentulon turvaan työttömyyden varalta.

Lakiehdotuksen keskeiset tavoitteet, työvoimapoliittisen lainsäädännön ja sen rakenteen

selkeyttäminen, asiakkaan palvelutarpeen korostaminen palvelujen järjestämisen lähtökohtana sekä

asiakkaiden ammatillisten valmiuksien parantaminen työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen avulla ja

työttömien työllistymisen tukeminen työllistämistuella toteuttavat perustuslain 18.1 §:n tavoitteita

vahvistaa jokaisen oikeutta hankkia toimeentulonsa työllä, ammatilla tai elinkeinolla ja perustuslain

18.2 §:n tavoitteita työllisyyden ja työllistävän koulutuksen edistämiseksi. Ehdotus, jonka mukaan

laista kumottaisiin rajoitus hankkia työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena lukio-opintoja tai

korkeakoulututkintoja liittyy myös perustuslain 16 §:n 2 momenttiin.

Esityksellä on kiinteä yhteys erikseen annettuun hallituksen esitykseen työttömyysturvalaiksi (HE

115/2002 vp), jossa säädetään työvoimatoimiston työttömyysaikaisen toimeentuloturvan

työvoimapoliittisiin edellytyksiin liittyvistä tehtävistä, mitä ei voi jättää huomiotta nyt käsiteltävänä

olevan lakiehdotuksen tarkastelussa mm. siitä syystä, että käsiteltävänä olevassa laissa ehdotetaan

säännöksiä, joilla on merkitystä työttömyydestä johtuvan perustoimeentulon turvan saamisen

edellytyksiin. Toisaalta perustuslain 19.2 §:n ei ole katsottu estävän sitä, että perustoimeentuloa

turvaavan etuuden saamiselle asetettaisiin ehtoja, jotka rakentuvat sen varaan, että yksilö itse

aktiivisesti myötävaikuttaa työkykynsä ylläpitämiseen ja työllistymiseensä, kunhan sanktiona käytetyn

etuuden epääminen on asiallisesti perustellussa suhteessa siihen, minkälaisia työllistymisen

edistämistä tarkoittavia toimintoja on ollut tarjolla ja mitä työttömänä olevan henkilön syyksi voidaan

lukea. Korvauksetta jäävät ajanjaksot eivät myöskään voi olla niin pitkiä, että ne muodostuisivat

perustuslaista aiheutuvan velvoitteen kiertämiseksi.

Edellä mainittujen perusoikeuksien asettamien vaatimusten ohella lakiehdotusta tulee tarkastella myös

perustuslain 80 §:n kannalta, joka asettaa vaatimuksia asetuksenantovaltuuksille ja edellyttää, että

yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä lailla sekä perustuslain 124 §:n

kannalta, jonka mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla

tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna

perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan

käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.



Julkisen  työvoimapalvelun  lakisääteisten  toimeenpanotehtävien  siirtäminen asetuksella

Lakiehdotuksen 1 luvun 6 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi julkisen työvoimapalvelun lakisääteisten

toimeenpanotehtävien hoitamisesta. Ehdotetun 6 §:n 2 momentin mukaan toimeenpanotehtäviä

hoitaisivat työvoima- ja elinkeinokeskukset ja työvoimatoimistot, ellei lailla tai valtioneuvoston asetuksella

toisin säädetä, (kurs. P.l.)

Ehdotetun säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että "Lailla tai valtioneuvoston

asetuksella voitaisiin säätää julkisen työpalvelun toimeenpanotehtäviä myös muille tahoille." ja

mainitaan merkittävimpinä esityksissä tarkoitettuina muina toimeenpanijoina Kansaneläkelaitos ja

työttömyyskassat, jotka pääosin huolehtivat lakiehdotuksen 9 ja 10 luvuissa tarkoitettujen

taloudellisten etuuksien myöntämisestä ja maksamisesta.

Lakiehdotuksen 1 luvun 2 §:ssä määritellyllä julkisella työvoimapalvelulla tarkoitettaisiin

työvoimaviranomaisen järjestämää tai hankkimaa toimenpidekokonaisuutta, joka koostuu

työnvälityspalveluista, ammatillisen kehittymisen palveluista sekä työllistymisen edistämisestä

työllistämistuen avulla ja muista tuista, avustuksista ja etuuksista. Kysymyksessä on siten tehtävät,

jotka sisältävät toimivaltaa päättää yksilön oikeuksista, velvollisuuksista ja etuuksista. Tällainen

päätöksenteko on perustuslain 2.3 §:n oikeusvaltioperiaatetta ilmentävässä säännöksessä määriteltyä

julkisen vallan käyttämistä.

Ehdotettu asetuksenantovaltuutus tarkoittaisi sitä, että valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa

myös viranomaiskoneiston ulkopuolelle toimivaltaa päättää yksilön oikeuksista, velvollisuuksista ja

etuuksista eli käyttää julkista valtaa.

Ehdotettua säännöstä lainsäädäntövallan delegoinnista on arvioitava perustuslain 80 §:n kannalta,

jonka 1 momentin mukaan valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa asetuksia perustuslaissa tai

muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla ja joka edellyttää, että on yksilön oikeuksien ja

velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan on

säädettävä lailla.

Perustuslain 80 §:n kannalta ehdotettu säännös on liian avoin, eikä se täytä norminantovaltaa

koskeville säännöksille asetettuja vaatimuksia sääntelyn tarkkarajaisuudesta ja täsmällisyydestä.

Lisäksi ehdotettua asetuksenantovaltuutta tulee tarkastella perustuslain 124 §:n vaatimusten kannalta.



Perustuslain 124 §:ssä säännellään niitä edellytyksiä, joilla voidaan antaa julkisia hallintotehtäviä

varsinaisen viranomaiskoneiston ulkopuolelle. Säännöksen mukaan julkisen hallintotehtävän

siirtäminen muulle kuin viranomaiselle tulee ensinnäkin perustua lakiin. Lisäksi edellytetään, että

tehtävien antamisella ei vaaranneta perusoikeuksia, oikeusturvaa eikä muita hyvän hallinnon takeita,

jotka koskevat ennen muuta julkiseen hallintotehtävään liittyvää päätöksentekoa. Julkisella

hallintotehtävällä viitataan verraten laajaan hallinnollisten tehtävien kokonaisuuteen, johon kuuluu

lakien toimeenpanoon sekä yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja

koskevaan päätöksentekoon liittyviä tehtäviä.

Yllä esitettyihin perusteisiin viitaten ehdotan, että harkittaisiin tulisiko lakiehdotuksen 1 luvun 6 §:n 2

momentin asetuksenantovaltuutta koskeva säännös poistaa kokonaan tai jos katsotaan, että

ehdotettua asetuksenantovaltuutta ei voida kokonaan poistaa, tulee sitä täsmentää.

Työttömyysturvaetuuden saamisen edellytyksiin vaikuttavan menettelyn sääntely lakia alemmanasteisilla

määräyksillä

Lakiehdotuksen 3 luvun 6 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi työhakemuksen voimassaolosta. Ehdotusta

on tarkasteltava yhdessä työttömyysturvalaiksi annettuun hallituksen esitykseen (HE 115/2002 vp)

sisältyvien työttömyysturvan saamisen edellytyksiä koskevien säännösten kanssa. Ehdotetun

työttömyysturvalain 2 luvun 1 §:n mukaan työttömyysetuuteen on oikeus työtä hakevalla työttömällä

työnhakijalla. Työnhakijana pidetään työvoimahallinnon tietojärjestelmään työnhakijaksi rekisteröityä

henkilöä, joka on pitänyt työhakemuksensa voimassa siten kuin julkisesta työvoimapalvelusta

annetussa laissa säädetään.

Julkisesta työvoimapalvelusta ehdotetun lain 3 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan työnhakijan on

pidettävä työhakemus voimassa työvoimatoimiston määräämällä tavalla. Samassa momentissa

säädetään hakemuksen voimassaolon lakkaamisesta. Säännöksen 2 kohdan mukaan hakemuksen

voimassaolo lakkaa, jos työnhakija laiminlyö työvoimatoimiston edellyttämiä toimenpiteitä hakemuksen

voimassapitämiseksi. Ehdotettu sääntely tarkoittaa sitä, että jos työnhakija ei noudata

työvoimatoimiston määräyksiä, hänen työhakemuksensa voimassaolo lakkaa. Tästä seuraa, että

ehdotetussa työttömyysturvalaissa säädettävät työttömyysturvaetuuden saamisen edellytykset eivät

enää täyty.

Kysymys on siten perustuslain 19.2 §:ssä tarkoitettu perustoimeentulon turvaa koskevasta

sosiaaliturvaetuudesta, jonka saamisen edellytykset olisivat riippuvaisia työvoimatoimiston



määräyksistä työhakemuksen voimassapitämiseksi. Tällainen sääntely mahdollistaa sen, että

jokaisessa työvoimatoimistossa olisi omat menettelytavat. Perusteluja tai tarkennusta ehdotettuun

sääntelyyn ei löydy myöskään säännöksen yksityiskohtaisista perusteluista, joissa todetaan, että

työhakemuksen voimassaolon lakkaamista koskevan 2 momentin 1 ja 2 kohta vastaisivat nykyisen

työvoimapalvelulain 10 b §:n 2 momenttia.

Ehdotettu sääntely ei täytä perustuslain 80 §:n vaatimuksia lailla säätämisestä, jos etuuden saamisen

edellytyksiin liittyvistä olennaisista menettelyllisistä kysymyksistä voidaan säätää viranomaisen

määräyksillä - puhumattakaan siitä mahdollisuudesta, että julkisen työvoimapalvelun lakisääteisten

toimeenpanotehtävien hoitaminen annettaisiin lailla tai asetuksella muun kuin viranomaisen

tehtäväksi, (vrt. lakiehdotuksen 1 luvun 2 §)

Vastaavanlainen tilanne on myös ehdotetun 5 luvun 4 § työnhakijan yhteistyövelvollisuutta koskevan

säännösehdotuksen kohdalla. Työtön työntekijä velvoitetaan 4 §:n 2 momentissa määräajoin

työnhakusuunnitelmassa sovitulla tavalla ilmoittamaan, miten hän on suunnitelmaa toteuttanut. Lisäksi

on ehdotettu, että työvoimatoimisto voi edellyttää muuta selvitystä suunnitelman toteuttamisesta.

Hallituksen esityksen perusteluista ei ilmene, mitä tällainen muu selvitys voisi olla. Ottaen huomioon,

että työvoimatoimiston vaatiman muun selvityksen toimittamatta jättämiseen sovellettaisiin ehdotetun

3 luvun 6 §:n säännöksiä työhakemuksen voimassaolon lakkaamisesta ja siten työttömyysturvalain

työttömyysturva-etuuden menetys, ei ehdotus täytä täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimusta,

vaikka 4 §:n 2 momentin mukaan tällaista selvitysvelvollisuutta koskeva ehto kirjattaisiinkin työn-

hakusuunnitelmaan.

Erorahan  aikuiskoulutuslisän  korvaaminen  korotetulla  koulutusaikaisella ansiotuella

Hallitus ehdottaa, että nykyinen erorahan aikuiskoulutuslisä korvattaisiin maksamalla koulutusaikaista

ansiotukea korotettuna. Työttömyysturvalakiin erikseen ehdotettuja muutoksia vastaavasti ansiotuen

korotetun ansio-osan saaminen koulutusajalta edellyttäisi vähintään 20 vuoden työhistoriaa ja 5

vuoden jäsenyyttä työttömyyskassassa, sekä sitä, että henkilön työsuhde on päättynyt taloudellisista

tai tuotannollisista syistä.

Esityksen mukaan korotus parantaa merkittävästi pitkään työelämässä olleen taloudellisia

mahdollisuuksia osallistua työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen varsinkin, kun oikeus korotettuun

ansio-osaan säilyisi koko koulutusajan. Toisaalta koulutus- ja erorahaetuuksien piirissä ovat olleet



myös perusturvan piiriin kuuluvat, kun ehdotuksen mukaan korotettua ansio-osaa saisivat ainoastaan

ansiotukeen oikeutetut.

Ehdotettu muutos merkitsisi heikennystä niille henkilöille, jotka eivät ole työttömyyskassojen jäseniä.

Muutosta ei ole hallituksen esityksessä perusteltu muutoin kuin, että se merkitsee parannusta

työttömyyskassan jäsenille. Sen sijaan niitä perusteita joiden takia työttömyyskassaan kuulumattomien

henkilöiden etuuksia heikennetään, en hallituksen esityksestä löytänyt.

Käytännössä ehdotus voi merkitä sitä, että ammatillinen järjestäytyminen ei olisi tosiasiallisesti

vapaaehtoista, jos muitakin etuuksia, kuin ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha kiinnitetään

työttömyyskassan jäsenyyteen. Käsittääkseni säännöstä tulee tarkastella perustuslain 13 §:n

yhdistymisvapautta koskevien perusoikeussäännösten kannalta. Perustuslain 13 §:n 2 momentin

mukaan yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta

yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus

ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi.

Kun yhdistymisvapauteen kuuluu myös oikeus olla kuulumatta yhdistykseen, voi esitetyn kaltaisten

etuuksien sitominen työttömyyskassan jäsenyyteen johtaa siihen, että tosiasiallinen yhdistymisen

vapaus vaarantuu.

Ottaen huomioon yhdistymisvapautta koskevat perusoikeudet ja sen, että ehdotus merkitsee

heikennystä työttömyyskassaan kuulumattomien henkilöiden etuuksiin, tulee harkita, voidaanko

peruspäivärahaan ja ansiosidonnaiseen päivärahaan oikeutetut henkilöt asettaa eriarvoiseen asemaan

ilman hyväksyttävien perusteiden esittämistä.

Asetuksenantovaltuudet

Lakiehdotukseen sisältyy runsaasti asetuksenantovaltuuksia koskevia säännöksiä, jotka liittyvät

yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Työvoimatoimiston palvelujen perusteita koskevassa 3 luvussa 2

§:n 3 momentissa ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan asiakas voi työvoimatoimiston toiminta-

alueesta riippumatta saada palveluja siitä toimipisteestä, missä niitä on tarjolla, ellei lailla tai

valtioneuvoston asetuksella toisin säädetä. Säännöksen perusteluissa viitataan voimassa olevaan

lainsäädäntöön, jonka mukaan asiakkaan oikeutta asioida muussa kuin tietyssä työvoimatoimistossa

voitaisiin rajoittaa vain lailla tai asetuksella. Perustelujen mukaan valtioneuvoston asetuksella on



säädetty eräitä tukia ja etuuksia koskevan hakemuksen jättämisestä määrättyyn työvoimatoimistoon.

Kun hakemuksen jättäminen on edellytys etuuden saamiselle ja jos hakemuksen toimittaminen

väärään toimistoon estää asian vireille tulon, on nähdäkseni kysymys sellaisesta yksilön oikeuksien ja

velvollisuuksien perusteista, joista tulee perustuslain 80 §:n mukaan säätää lailla.

Lisäksi lakiehdotuksessa on useita samantyyppisiä asetuksenantovaltuuksia, joissa etuuksista ja

avustuksista ja niiden hakemis- ja myöntämismenettelyistä säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston

asetuksella, (ks. 6 luku 15 §, 7 luku 5 §:n 3 mom, 10 luku 1 §:n 2 mom, 2 §:n 3 mom, 12 luku 2 §:n 3

mom) Perustuslain 80 §:n lailla säätämisen vaatimuksen yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien

perusteista säädettäessä huomioon ottaen tulisi harkita, pitäisikö näitä säännöksiä täsmentää tai ottaa

lain tasolle.

Helsingissä marraskuun 6. päivänä 2002
Paula llveskivi





Maija
Sakslin
6.11.2002

Perustuslakivaliokunnalle

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä (HE 225/2002 vp) laiksi julkisesta
työvoimapalvelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi esitän kohteliaimmin seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisesta työvoimapalvelusta. Lakiin koottaisiin julkista työvoimapalvelua
koskevat eri laeissa olevat säännökset. Esitys on pääasiassa lainsäädäntötekninen. Tavoitteena on lainsäädännön
selkeyttäminen ja sen perustuslain 80 §:ssä asetetun vaatimuksen täyttäminen, jonka mukaan kansalaisten oikeuksien
ja velvollisuuksien perusteista tulee säätää lailla. Lisäksi ehdotetaan asetuksenantovaltuutta koskevien säännösten
sanamuotojen täsmentämistä.

Lakiehdotus liittyy useisiin perustuslain kohtiin, erityisesti perustuslain 18 § ja 19 §:n tavoitteiden toteuttamiseen.

Perustuslain 18 §:n mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä,
ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta, edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä
turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen on säädettävä lailla.

Perustuslain 19 §:n mukaan jokaiselle taataan oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden aikana. Lisäksi
julkisen vallan on sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään turvattava riittävät sosiaalipalvelut.

Kuten lakiehdotuksen säätämisjärjestystä koskevissa perusteluissa todetaan, monet lain perusratkaisut ovat olleet
suhteellisen lyhyen ajan sisällä perustuslakivaliokunnan arvioitavana. En pidä tarpeellisena toistaa tässä lausunnossa
näiden eri lakiehdotusten käsittelyn yhteydessä esittämiäni arvioita. Aikaisemmissa perustuslakivaliokunnalle
antamissani lausunnoissa esittämäni valtiosääntöoikeudelliset arviot olisivat merkityksellisiä siinä tapauksessa, että
perustuslakivaliokunta päättäisi tarkastella myös näihin aikaisemmin voimaantulleisiin lakeihin liittyviä valtiosääntö-
oikeudellisia kysymyksiä uudelleen.

Käsitemääritelmät

Laissa käytettyjen käsitteiden määritelmät lakiehdotuksen 7 § ja 8 §:ssä ovat keskeisiä asiakkaan oikeusaseman
kannalta. Ehdotetussa 8 §:ssä määritellään, mitä tarkoitetaan työkykyisellä henkilöllä ja mitä tarkoitetaan sillä, että
henkilö on työmarkkinoiden käytettävissä sekä määritellään työtön työnhakija. Säännösten tavoitteena on, että
henkilöasiakkaan oikeuksien ja velvollisuuksien perusteet ilmenisivät perustuslain edellyttämällä tavalla laista.
Työkyvyttömyys on määritelty siten, että työkykyisenä pidetään henkilöä, jota ei muun etuusjärjestelmän mukaista
päätöstä tehtäessä ole todettu työkyvyttömäksi. Valitettavasti näin kirjoitettuna säännös on vaikeasti ymmärrettävissä
ilman perusteluja. Tämä saattaa vaarantaa sen tavoitteen, että työkykyinen työtä vailla oleva henkilö kuuluisi
työttömyysturvan piiriin ja työkyvytön henkilö sairauden, kuntoutuksen tai työkyvyttömyyden aikaista
perustoimeentulon turvaa toteuttavien järjestelmien piiriin, niin ettei väliinputoajia syntyisi.

Se, mitä tarkoitetaan työmarkkinoiden käytettävissä olemisella jää ehdotetun 8 §:n nojalla edelleen avoimeksi ja
täsmentyy vasta soveltamiskäytännössä. Soveltamiskäytännössä on nähdäkseni vakiintuneita tulkintoja, joiden



kirjaaminen lakiin olisi nyt ehdotettua paremmin vastannut perustuslain vaatimusta. Laintasoisen sääntelyn vaatimus
toteutunee, kun otetaan huomioon, että työmarkkinoilla olon esteistä säädetään työttömyysturvalain 2 luvun 3 §:ssä ja
työmarkkinoiden ulkopuolella olosta sen 8 §:ssä.

Periaatteet

Ehdotetussa 2 luvussa säädettäisiin julkisessa palvelussa noudatettavista periaatteista. Luku on sympaattinen ja
perusteltu yritys korostaa perusoikeuksien edistämisvelvollisuutta ja perustuslain merkitystä julkisten
työvoimapalvelujen yhteydessä. Vaarana sääntelyssä on kuitenkin, että muut kuin luvussa mainitut
perusoikeusulottuvuudet jäävät vähemmälle huomiolle, tai että luku tulkitaan tyhjentäväksi. Esimerkiksi
perusoikeuksien tulkintavaikutus voisi jäädä kokonaan vaille huomiota.

Palvelujen hankinta ja yksityiset työvoimapalvelut

Ehdotuksen 3 luvun 1 §:n mukaan työvoimatoimiston palveluja ja täydentäviä palveluja voidaan myös järjestää tai
ostaa muiden toimijoiden kanssa, jos tätä pidetään taloudellisena ja tarkoituksenmukaisena. Ehdotuksen 1 luvun 6 §:n
mukaan toimeenpanotehtävien hoitajasta voitaisiin säätää valtioneuvoston asetuksella. Perustuslain 124 §:n mukaan
merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle, mutta siirron tulee
perustua lakiin. Lisäksi tehtävien antaminen ei saa vaarantaa perusoikeuksia, oikeusturvaa eikä muita hyvän
hallinnon takeita.

Julkisen vallan käytöstä on kysymys, kun tehdään päätöksiä yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista tai etuuksista
(HE 1/1998 vp, s. 133 ja 174-175, 178-179).

Ehdotuksen 4 luvun 8 §:n 2 momentissa määritellään yksityisissä työvoimapalveluissa noudatettavat velvollisuudet.
Jos työvoimapalvelujen antamiseen liittyy perustuslain tarkoittamaa yksityisen henkilön oikeuksiin ja
velvollisuuksiin ja etuihin vaikuttavaa julkisen vallan käyttöä, tulisi yksityisissä työvoimapalveluissa noudattaa
ehdotetussa laissa julkiselle palvelun tarjoajalle asetettuja velvollisuuksia. Perustelematta jää esimerkiksi, miksi
kaikki ehdotuksen 2 luvun periaatteet eivät sitoisi yksityisiä palveluntarjoajia. Taho, joka tekee julkisia
työvoimapalveluja koskevia päätöksiä on perusoikeuksien sitoma päätöksenteossaan. Henkilöasiakkaan aseman
turvaamiseksi lakia tulisi täsmentää siltä osin, mitkä palvelut voidaan ostaa tai järjestää muiden toimijoiden kanssa ja
mitkä velvollisuudet näitä toimijoita koskevat. Lisäksi on otettava huomioon, että merkittävää julkisen vallan käyttöä
sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaisille.

Työhakemuksen voimassaolo

Työhakemuksen voimassaolo lakkaa ehdotuksen 3 luvun 4 §:n mukaan muun muassa, jos työnhakija laiminlyö
työvoimatoimiston edellyttämiä toimenpiteitä hakemuksen voimassapitämiseksi. Säännöksessä tai perustelussa ei
määritellä, mitä nämä toimenpiteet voivat olla, kuitenkin laiminlyönnistä saattaa seurata työttömyysturvaetuuden
menetys. Koska työhakemuksen voimassaoloa koskeva kysymys on keskeinen henkilön oikeuksien ja
velvollisuuksien kannalta, on säännöksen epämääräisyys nähdäkseni perustuslain täsmällisyysvaatimuksen kannalta
ongelmallinen.

Henkilöasiakkaan työnvälityspalvelut

Ehdotuksen 4 luvun 4 §:ssä ja 5 luvussa rajataan oikeus työnhakusuunnitelmaan koskemaan vain työttömiä
työnhakijoita. Perustelujen mukaan työnhakusuunnitelma on keskeinen osa työnvälityspalveluja. Julkisen vallan
velvollisuus edistää työllisyyttä ja pyrkiä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön edellyttäisi nähdäkseni, ettei oikeutta
työnhakusuunnitelmaan rajattaisi koskemaan vain työttömiä työnhakijoita vaan myös sellaisilla työnhakijoilla, joita
uhkaa työttömyys, tulisi olla oikeus työnhakusuunnitelmaan.



Koulutuksen keskeyttäminen

Lakiehdotuksen 6 luvun 9 §:n mukaan koulutus on katsottava keskeytyneeksi, opiskelijan oltua poissa koulutuksesta
"siten, ettei hän ilmeisesti kykene hyväksyttävästi suoriutumaan suunnitelman mukaisista opinnoista tai hän on
muutoin olennaisesti laiminlyönyt opiskeluaan. Opiskelijan on aina katsottava olennaisesti laiminlyöneen
opiskeluaan, jos hän on ollut luvatta poissa yhdenjaksoisesti viis opetuspäivää.".

Päätöksen tekee koulutuspalvelujen tuottaja tai työvoimaviranomainen. Lain tavoitteena näyttäisi olevan
läsnäolovelvollisuus oppimista koskevan velvollisuuden korostamisen sijasta.

Säännöksen sisältämät edellytykset "ei ilmeisesti kykene hyväksyttävästi suoriutumaan" ja "olennaisesti
laiminlyönyt" ovat harkinnanvaraisia. Arviointi näyttäisi tapahtuvan ennakollisesti, eikä olisi sidottu siihen,
kykenisikö henkilö osoittamaan, että hän on poissaolosta huolimatta saavuttanut koulutukselle asetetut tavoitteet.
Säännös ei sisällä kohtuullistamismahdollisuutta edes tilanteessa, joissa poissaololle saattaa olla erittäin painava tai
ylitsepääsemätön syy.

Säännös on valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen, kun koulutuksen keskeytymisestä seuraa ehdotuksen 12 luvun
3 §:n mukaan etuuksien maksamisen lakkauttaminen siitä päivästä lukien, jona henkilö on keskeyttänyt koulutuksen
tai koulutus on päätetty keskeyttää. Kyseessä on perustoimeentuloa turvaavan etuuden menettäminen. Lisäksi
säännöksessä on asetettu etuutta saavalle henkilölle velvollisuus ilmoittaa Kelalle tai kassalle keskeytymisestä tai
keskeyttämisestä. Velvollisuus on kohtuuton etenkin, jos henkilö itse ei hyväksi sitä, että hänen kolutuksensa
katsotaan keskeytyneeksi. Sääntely ei nähdäkseni täytä oikeusturvalle asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Muutoksenhaku

Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös
tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen tutkittavaksi. Perustuslakivaliokunta on todennut, että se,
että etuuden myöntäminen perustuu harkintaan ei sellaisenaan poista muutoksenhaun tarvetta. Käytännön
tasapuolisuuden valvomiseksi ja soveltamiskäytännön yhdenmukaisuuden varmistamiseksi saattaa valiokunnan
mukaan olla tarpeen järjestää muutoksenhakumahdollisuus (PeVL 32/2000vp).

Olen käsitellyt edellä koulutuksen keskeyttämistä koskevaa sääntelyä. Asiaa koskeva sääntelykokonaisuus on
tällaisenaan valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen, sillä se ei näyttäisi sisältävän mitään asiakkaan käytössä
olevaa oikeusturvakeinoa kieltäessään muutoksenhaun ehdotuksen 13 luvun 4 §:n 5 kohdassa.

Palvelujen tarjoamista tai hankkimista koskevia päätöksiä koskeva muutoksenhakukielto ehdotuksen 13 luvun 4 §:n 2
kohdassa saattaa olla ristiriidassa kilpailulainsäädännön yleisten periaatteiden kanssa.

Nähdäkseni olisi myös harkittava sitä, edellyttäisikö työnantajan oikeusturvan toteutuminen, päätöksenteon
tasapuolisuus ja soveltamiskäytännön yhdenmukaisuus, että työllistämistuen myöntämistä koskevasta päätöksestä
avattaisiin muutoksenhakumahdollisuus, vaikka kyseessä onkin viranomaisen harkintaan perustuva päätös
(ehdotuksen 13 luvun 4 §:n 3 kohta).

Asetuksenantovaltuudet

Perustuslaoin 80 §:n 1 momentin mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista.
Näyttäisi siltä, että ehdotetut asetuksenantovaltuutukset täyttävät täsmällisyydessään perustuslain vaatimukset.

Ehdotuksen 3 luvun 2 §:n mukaan asiakas voi saada työvoimatoimiston palveluja sieltä, missä niitä on tarjolla, ellei
lailla tai asetuksella toisin säädetä. Yleinen viittaus lailla säätämiseen on nähdäkseni tarpeeton, koska lailla voi aina
muuttaa lakia. Asetuksenantovaltuus on täysin avoin sen suhteen, millä edellytyksillä asetuksella voidaan rajoittaa
palvelujen saatavuutta, eikä siten nähdäkseni täytä perustuslain vaatimuksia.



Ehdotuksen 7 luvun 5 §:n mukaan työllistämistukea voidaan myöntää toimeentulon turvaamiseksi säännöksessä
mainituissa tilanteissa. Tuen myöntämisedellytyksistä säädettäisiin asetuksella. Nähdäkseni toimeentulon
turvaamiseksi myönnettävän etuuden myöntämisedellytyksistä tulee perustuslain 80 §:n mukaan säätää täsmällisesti
lailla.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2002

Maija Sakslin



PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ja

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 225/2002 vp).

Hallituksen esityksen mukaan esitys on pääosin lainsäädäntötekninen. Uuteen lakiin koottaisiin säännökset, jotka

nykyisin ovat työvoimapalvelulaissa, työllisyyslaissa ja työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa.

Esitys liittyy eduskunnan käsiteltävänä niin ikään olevaan esitykseen työttömyysturvalaiksi (115/2002 vp).

Jälkimmäiseen lakiin on tarkoitus ottaa sääntely, joka koskee työttömyyden aikaista toimeentuloturvaa.

Poikkeuksena tästä laissa julkisesta työvoimapalvelusta säädettäisiin kuitenkin koulutustuesta ja ylläpitokustannusten

korvaamisesta, jotka tukimuodot kohdistuvat työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen aikaan.

1.     Työllistävä koulutus

Lakiehdotuksella on useita perusoikeusliittymiä. Niinpä ehdotettu laki toteuttaisi perustuslain 18 §:n 2 momentin

toimeksiantosäännöksiä. Niiden mukaan julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle

oikeus työhön. Lisäksi oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla. Näistä toimeksiantosäännöksistä

jälkimmäistä on syytä tarkastella erikseen.

Tärkein työllistävästä koulutuksesta nykyisin säätävä laki on laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta. Tämä

vuodelta 1990 oleva laki on kuitenkin säädetty ennen perusoikeusuudistuksen voimaantuloa, eikä hallitusmuodon

alkuperäisessä perusoikeusluvussa ollut vastaavaa työllistävää koulutusta koskevaa säännöstä. Nykyinen laki ei takaa

työllistävää koulutukseen niin sanottua subjektiivista oikeutta.

Perusoikeusuudistuksen esityöt viittaavat siihen, että tarkoituksena ei myöskään ollut, että nykyisin 18 §:n 2

momentissa oleva säännös edellyttäisi lainsäätäjän takaavan työllistävään koulutukseen subjektiivisen oikeuden.

Perusoikeuskomitean mietinnössä (1992:3 vastaava säännös oli muodossa "jokaisella on oikeus, sen mukaan kuin

lailla tarkemmin säädetään, työllistävään koulutukseen ..." Säännös sai nykyisen muotoilunsa Perusoikeustyöryhmä

1992:n mietinnössä (1993:2). Työryhmä (s. 109) perusteli muotoilun väljentämistä sillä, että "väljä ilmaisu

'säädetään lailla' on katsottu tarpeelliseksi, koska suurtyöttömyyden aikana on käytännössä mahdotonta järjestää



mielekästä koulutusta jokaiselle työttömälle". Perustuslain 18 §: 2 momentin jälkimmäisessä virkkeessä on kyse

sellaisesta lakivarauksesta, jotka perustuslakivaliokunnan mukaan "edellyttävät lainsäätäjän säätävän kyseisestä

oikeudesta, mutta jättävät sääntelyn yksityiskohdat lainsäätäjän harkintaan". Valiokunnan mukaan "perustuslaki sitoo

lainsäätäjän sisällöllistä harkintaa tällaisissa tapauksissa vähemmän kuin sääntelyvarausten kysymyksessä ollen,

joissa itse pääsääntö voidaan lukea perustuslaista". (PeVM 25/1994 vp, s. 6). Käsitykseen, jonka mukaan

perustuslain 18.2 § ei edellytä subjektiivista oikeutta, näyttäisi välillisesti viittaavan myös perustuslakivaliokunnan

lausunto 7/1997 vp, jossa käsiteltiin muun muassa koulutukseen ottamispäätöstä koskevaa valituskieltoa.

Vaikka perustuslain 18.2 § ei siis edellytäkään työllistävän koulutuksen takaamista subjektiivisena oikeutena,

säännöstä ei myöskään voida pitää juridisesti merkityksettömänä. Karapuun mukaan voitaisiin perustella kantaa,

jonka mukaan säännös asettaa myös jonkinlaisia rajoituksia lainsäätäjän harkintavallalle:

”Voidaan katsoa, että lainsäätäjällä on perustuslaista johtuva velvollisuus huolehtia siitä, että voimassa oleva
koulutusjärjestelmä turvaa työkykyiselle ja työhaluiselle, mutta koulutuksen puutteen vuoksi pitkähköksi
ajaksi työttömäksi jääneelle, tosiasiallisen mahdollisuuden saada työllistävää koulutusta. Hallinnon ja
tuomioistuinten tehtävänä on puolestaan soveltaa voimassa olevia säännöksiä ja käyttää viranomaisilla olevaa
laajaa harkintavaltaa niin, että kuvatun tyyppisessä perustilanteessa tosiasiallinen mahdollisuus itsensä
kouluttamiseen toteutuu. ”2

Karapuun mukaan tällaisen kannan tueksi voidaan viitata myös perustuslain 16 §:n säännöksiin sivistyksellisistä

oikeuksista ja 22 §:n säännökseen julkiselle vallalle kuuluvasta perusoikeuksien turvaamisvelvollisuudesta.

Mahdollisuudet tarjota työvoimapoliittista aikuiskoulutusta jäävät lakiehdotuksen 6 luvun 1 §:n tavoin nykyiseen

tapaan riippuviksi talousarviossa myönnettävistä määrärahoista. Tämä ei sinänsä ole ristiriidassa yllä perustuslain 18

§:n 2 momentille esitetyn tulkinnan kanssa; tämän tulkinnan mukainen velvoittavuus tavallaan siirtyy vaikuttamaan

talousarviosta päättämistä ja sen soveltamista koskevaan päätöksentekoon. Vaikka lakiehdotukseen ei perustuslain

18 §:n 2 momentin näkökulmasta olekaan huomauttamista, pitäisin tärkeänä, että perustuslakivaliokunnan

lausunnossa otettaisiin kantaa kyseisen perustuslainkohdan oikeudelliseen merkitykseen.

2.      Muita perusoikeuskysymyksiä

Lakiehdotuksen 2 luvussa on säännökset julkisessa työvoimapalvelussa noudatettavista periaatteista. Luvun 4 §, joka

koskee sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä, toteuttaa osaltaan perustuslain 6 §:n 4 momentin toimeksiantoa.

Luvun 6 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi käytettävistä kielistä. Siinä ehdotetut säännökset puolestaan toteuttavat

2 Karapuu, Heikki: Oikeus työhön ja elinkeinovapaus (PL 18 §), teoksessa Hallberg, Pekka – Karapuu, Heikki –
Scheinin, Martin – Tuori, Kaarlo – Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet, Juvaa 1999, s. 585.



perustuslain 17 §:n kielellisiä oikeuksia. Säännöksiä voidaan tosin arvostella siitä, että ne ovat sisällöllisesti tyhjiä.

Niiden informatiivinen merkitys jää myös vähäiseksi.

Ehdotetun 6 §:n ensimmäisessä virkkeessä viitataan suomen- ja ruotsinkieliselle väestölle tarjottavien palveluiden

osalta siihen, mitä asiasta erikseen säädetään. Viittaus tarkoittaa kielilakia, jota koskeva ehdotus (HE 92/2002 vp) on

eduskunnan käsiteltävänä. Palveluiden ja niistä tiedottamisen kannalta merkityksellisiä ovat ennen kaikkea

ehdotuksen 23.2 ja 32.2 §. Kielilain ja samalla perustuslain 17 §:n takaamien perusoikeuksien toteutumisen

turvaamiseksi olisi nähdäkseni harkittava kielilain kanssa sopusoinnussa olevien ja mahdollisesti sitä joissain

suhteissa täsmentävien sisällöllisten säännösten ottamista sen kaltaisiin erityislakeihin kuin esimerkiksi juuri lakiin

julkisesta työvoimapalvelusta

Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta suoritettavaa toimeentuloturvaa on arvioitava perustuslain 19 §:n 2

momentin kannalta. Näiltä osin lakiehdotus ei havaitakseni sisällä valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellisiä

muutoksia. Todettakoon, että perustuslain 19 §:n 2 momentin vuoksi koulutustuki tai koulutuspäiväraha on taattava

subjektiivisena oikeutena, vaikka itse koulutukseen ei vastaavaa oikeutta olekaan. Erorahajärjestelmään nykyisin

kuuluvan aikuiskoulutuslisän lakkauttamista kompensoisi ehdotuksen mukaan korotettu ansio-osa.

Lakiehdotuksen 11 luvun 6 §:ssä on säännökset työvoimaministeriön tiedonsaantioikeudesta. Säännökset ovat

huomattavan väljät, erityisesti niiltä osin kuin kyse on yksittäisiä henkilöitä koskevista tiedoista, joiden osalta on

otettava huomioon perustuslain 10 §:n 1 momentin säännös yksityiselämän suojasta. Tämän kaltaisista tiedoista on

kysymys erityisesti 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa. Sen mukaan työvoimaviranomaisella olisi oikeus saada

Kansaneläkelaitokselta, työttömyyskassalta ja koulutuspalvelujen tuottajilta opintososiaalisia etuuksia koskevassa

valvonnassa ja niiden kehittämisessä tarvittavia tietoja Tätä säännöstä olisi täsmennettävä niiden linjausten

mukaisesti, jotka on omaksuttu perustuslakivaliokunnan tuoreissa lausunnoissa 14 ja 15/2002 vp.

Lakiehdotuksen 13 lukuun sisältyy muutoksenhaun kieltäviä säännöksiä (1 ja 3 §), joita on arvioitava perustuslain 21

§:n näkökulmasta. Muutoksenhakukieltojen perusteena on ilmeisesti se, että kyse ei ole subjektiivisia oikeuksia

koskevista vaan vapaaharkintaisista hallintopäätöksistä, joiden osalta perustuslain 21 § ei edellyttäisi

muutoksenhakuoikeutta. Useimpia nyt ehdotettuja muutoksenhakukieltoja vastaavat säännösehdotukset olivat

perustuslakivaliokunnan arvioitavina lausunnossa 12/1997 vp. Valiokunta perusteli tuolloin kantaansa, jonka mukaan

muutoksenhakukiellot olivat valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttäviä, seuraavasti:

"Hallitusmuodon 16 §:n 1 momentti koskee periaatteessa kaikkia yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia.
Säännöksellä on selkeä kytkentä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleeseen, mutta
kansallisen perustuslain voidaan perustellusti katsoa tässä kohden liittyvän Suomen oikeuden mukaan
oikeuksiksi tai velvollisuuksiksi tarkoitettuihin seikkoihin.



Mikä tahansa yksilön kannalta myönteinen viranomaistoimi ei ole yksilön oikeutta koskeva päätös
hallitusmuodon 16 §:n 1 momentin tarkoittamassa mielessä. Perustuslain kannalta edellytyksenä on, että
lainsäädännössä on riittävän täsmällinen perusta oikeutena pidettävän suhteen syntymiselle yksilön ja julkisen
vallan välille.

Selkein tällainen peruste on ns. subjektiivinen oikeus, jolloin viranomaisen on myönnettävä tai toteutettava
oikeus lainsäädännöstä ilmenevien edellytysten täyttyessä. Myös jossain määrin tätä harkinnanvaraisempien
oikeuksien ja etuuksien voidaan katsoa täyttävän hallitusmuodon 16 §:n 1 momentin mukaisen oikeuden
syntymiseen vaadittavan kriteerin oikeuden tai etuuden myöntämisperusteen riittävästä täsmällisyydestä. Jos
kuitenkin etuuden tai palvelun saaminen riippuu kokonaan viranomaisen harkinnasta, käytettävissä olevista
määrärahoista tai esimerkiksi suunnitelmista, kysymyksessä ei yleensä voi olla kiinteydeltään tai oikeussuojan
tarpeeltaankaan niin vahva oikeus, että se kuuluisi hallitusmuodon 16 §:n 1 momentin alaan.

Pääosa ehdotetuista muutoksenhakukielloista koskee kokonaan viranomaisen harkintaan perustuvia
taloudellisia tai taloudellisluonteisia etuja. Osa niistä on myös sellaisia, että niiden myöntäminen riippuu
käytettävissä olevista määrärahoista. Merkittävä osa nimenomaisen muutoksenhakukiellon kohteeksi tulevista
päätöksistä on lisäksi sellaisia, joita ei vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan pidettäisi ylipäänsä
valituskelpoisina päätöksinä (esim. useat työvoimapalvelulain mukaiset päätökset)."

Työasiainvaliokunta totesi kuitenkin omassa mietinnössään (7/1997 vp), että "henkilöllä voi olla perusteltu syy

saattaa häntä koskeva päätös tuomioistuimen ratkaistavaksi, vaikka kyse ei ole hänen ns. subjektiivisesta

oikeudestaan". Valiokunta pitikin "tärkeänä, että muutoksenhakusäännöksiä selvennetään ja

muutoksenhakuoikeuden laajentamista arvioidaan uudelleen esimerkiksi kehitettäessä hallintolainkäytön

organisaatiota". Myös perustuslakivaliokunta on sittemmin lausunnoissaan 32/2000 vp ja 14/2002 vp esittänyt

perustuslain 21 §:n edellyttämästä muutoksenhakuoikeudesta kannanottoja, jotka lähestyvät työasiainvaliokunnan v.

1997 esittämiä näkemyksiä. Onkin syytä ottaa näiden kannanottojen valossa arvioitavaksi, ovatko

muutoksenhakukiellot nyt ehdotetun laajuisina valtiosääntöoikeudellisesti perusteltuja.

3. Säätämistaso ja valtuutussäännökset

Hallituksen esityksen perusteltujen mukaan lakiehdotuksessa on pyritty ottamaan huomioon uuden perustuslain

säätämistasolle ja lainsäädäntövallan delegoimiselle asettamat vaatimukset. Esitän kuitenkin joitakin yksittäisiä

valtuutussäännöksiä koskevia huomautuksia

Ehdotuksen 1 luvun 6.2 §:n mukaan "työvoimatoimisto sekä työvoima- ja elinkeinokeskus hoitavat julkisen

työvoimapalvelun toimeenpanotehtävät, ellei laissa tai valtioneuvoston asetuksella toisin säädetä". Säännösehdotus

mahdollistaa tulkinnan, jonka mukaan asetuksella voitaisiin rajoituksitta poiketa laissa olevista toimivalta- ja

tehtäväsäännöksistä. Ehdotuksen 6 luvun 15 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin muun muassa

eräisiin tukitoimenpiteisiin liittyvistä etuuksista. Näiden etuuksien perusteista tulisi perustuslain 80 §:n 1 momentin

mukaisesti säätää lailla.



Eräät ehdotetuista asetuksenantovaltuuksista koskevat säännösten antamista talousarvion määrärahojen

käyttämisestä. Erityisesti on mainittava 7 luvun 13 §. Näiltä osin on kiinnitettävä huomiota perustuslain esitöihin (HE

1/1998 vp, s 132) sisältyvään kannanottoon valtioneuvoston toimivallasta antaa talousarvion soveltamista koskevia

määräyksiä:

"Valtioneuvosto on hallitus- ja hallintoasioita koskevan yleistoimivaltansa nojalla voinut antaa budjetin
määrärahanormeja täydentäviä normipäätöksiä. Tarkoitus on, ettei asetuksenantovaltaa koskevan sääntelyn
uudistaminen ehdotetulla tavalla vaikuta valtioneuvoston tällaiseen norminantovaltaan, jota siten edelleenkin
olisi mahdollista käyttää valtioneuvoston tai ministeriön päätöksin (PeVM 17/1994 vp)."

Valtioneuvoston toimivalta antaa talousarvion soveltamista koskevia säännöksiä saattaa kuitenkin olla jännitteisessä

suhteessa siihen perustuslain 80 §:n 1 momentin vaatimukseen, jonka mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien

ja velvollisuuksien perusteista. Nähdäkseni tulkinnaksi on omaksuttava, että valtioneuvoston asetuksenantovalta ei

näiltäkään osin voi kattaa asioita, joista perustuslaki nimenomaisesti edellyttää säädettäväksi lailla. Ongelmana ovat

erityisesti sellaiset tulonsiirrot yksityisille, joihin ei ole subjektiivista oikeutta vaan jotka ovat riippuvaisia budjetissa

myönnettävistä määrärahoista. Myös tällaisten etuuksien osalta voidaan perustella sääntöä, jonka mukaan

perussäännökset niistä olisi laissa. Nyt käsiteltävään lakiehdotuksen onkin yleensä myös harkinnanvaraisista

etuuksista otettu perustavat säännökset. Poikkeuksena kuitenkin näyttävät olevan ainakin 7 luvun 13 §:n 1 kohdassa

tarkoitetut työllisyysmäärärahoista investointeihin myönnettävät valtionavut.

Siitä riippumatta, minkä kannan valiokunta ottaa lakiehdotuksen 7 luvun 13 §:n 1 kohdan valtiosääntöoikeudelliseen

moitteettomuuteen, pitäisin tärkeänä, että valiokunta esittäisi selventävän tulkintakannanoton valtioneuvoston

talousarvion soveltamista koskevan asetuksenantovallan suhteesta perustuslain 80 §:n 1 momentin lailla säätämistä

koskevaan vaatimukseen.

Porthaniassa 6.11.2002


