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JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen työttömyysturvalain 

ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 223/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi sosiaali- 

ja terveysvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta 

lausunto sosiaali-ja terveysvaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- hallitusneuvos Pasi Koskinen ja hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö 

- professori Pentti Arajärvi 

- oikeustieteen lisensiaatti, assistentti Paula Ilveskivi 

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Saksiin 

- professori Kaarlo Tuori. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HE 223/2004 vp Versio 0.1 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

, Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen pääasiallinen tarkoitus on 

sopeuttaa työttömyysturvan sääntely työeläkelainsäädännön muutoksiin siten, että 65—67-

vuotiaalla työntekijällä on työnteon lyhytaikaisissa keskeytymistilan-teissa oikeus muuhun 

työttömyysetuuteen kuin koulutuspäivärahaan. Esitys sisältää ehdotukset myös 

työttömyyskassalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja aikuiskoulutustuesta 

annetun lain muuttamisesta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 19 §:n 2 

momentin säännösten kannalta perustoimeentulon turvasta. Perustelujen mukaan la-
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kiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on pitänyt 

kuitenkin suotavana perustuslakivaliokunnan lausunnon pyytämistä esityksestä. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 

Perustoimeentulon turva 

, Työttömyysetuutta myönnetään koulutuspäivärahaa lukuun ottamatta työttömyysturvalain 3 

luvun 1 §:ään lisättäväksi ehdotetun 2 momentin mukaan 65—67-vuotiaalle, jos hänen 

työntekonsa on estynyt lomautuksen, toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen tai 

sääesteen takia. Muutoin työttömyysetuutta myönnetään voimassa olevan lain mukaisesti 

enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 65 vuotta. 

Sääntely on merkityksellistä perustuslain 19 §:n 2 momentin kannalta. Sen mukaan 

lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan muun ohella työttömyyden ja 

vanhuuden aikana. Tällä säännöksellä on asetettu lainsäätäjälle velvoite taata jokaiselle 

perustoimeentuloturvaa tarvitsevalle subjektiivinen oikeus lailla säädettävään julkisen vallan 

järjestämään turvaan, joka on yhteydessä säännöksessä mainittuihin sosiaalisiin 

riskitilanteisiin samoin kuin lailla kulloinkin annettaviin säännöksiin saamisedellytyksistä ja 

tarveharkinnasta sekä menettelymuodoista. Perustuslain säännös edellyttää turvajärjestelmältä 

sellaista kattavuutta, ettei sen ulkopuolelle jää väliinputoajaryhmiä (HE 309/1993 vp, s. 70, 

PeVM 25/1994 vp, s. 10/11, PeVL 33/2004 vp, s. 2). 

Ehdotetulla sääntelyllä pyritään tukemaan eläkejjai^uudistuksen tavoitetta työuran 

keskimääräisestä pidentämisestä. Sääntely turvaa perustoimeentulon lyhytaikaisissa työnteon 

keskeytymistilanteissa niille, jotka jatkavat työssä 65 ikävuoden täyttymisen jälkeen. Muissa 

tilanteissa heidän perustoimeentulon turvansa järjestyy eläkelainsäädännön mukaisesti. Työssä 

jatkavat eivät näin ollen jää perustoimeentulon turvajärjestelmien ulkopuolelle. Sillä seikalla, että 

henkilö ei ehdotetun sääntelyn perusteella voi työn tilapäisen keskeytymisen tilanteissa valita 

työttömyysturvan ja eläketurvan välillä, ei ole perustuslain 19 §:n 2 momentin kannalta 

merkitystä. Olennaista on, että henkilön oikeus perustoimeentuloon on perustuslaissa mainituissa 

sosiaalisissa riskitilan- 
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iviaaa tui vaitu JUURXU dVJDxaamuivajaijwoi-wiii-ia.il ivauua ^1 u Vi» ww/ iuuL vp, o. -T/I J. uiiuu- 

tuksessa on valiokunnan mielestä kaiken kaikkiaan kysymys perustuslain kannalta hy-

väksyttävästä tavasta sovittaa yhteen vanhuuden ja työttömyyden aikaista perustoimeentuloa 

turvaavia järjestelmiä (vrt. PeVL 33/2004 vp, s. 3/II). 
 

Yhdenvertaisuus 

Lakiehdotuksen 3 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan 65—67-vuotiaalle ei — toisin kuin muille 

henkilöille — myönnetä koulutuspäivärahaa. Ehdotus on merkityksellinen perustuslain 6 §:n 2 

momentin syrjintäkieltosäännöksen kannalta. Sen mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää 

perustetta asettaa eri asemaan iän perusteella. Valiokunta on toisaalta vakiintuneesti pitänyt 

mahdollisena, ettei kaikkien työttömyyden aikaista toimeentuloa turvata samalla tavoin (ks. esim. 

PeVL 46/2002 vp, s. 5—7). 

 

Jok 
 

Perustuslakivaliokunta kiinnittää sosiaali- ja terveysvaliokunnan huomiota työttömyysturvalain 4 luvun 1 §:n 2 
momenttiin. Siinä tarkoitet^j^äeste ei momentin ensimmäisen virkkeen sanamuodon perusteella rajoitu koskemaan 
vain Jiiesyaltatst^rakennus- ja mr*"i'ilnji j^rn vnrrHi näOTnni pmiitiirlnlrivtilifrliTin rjag mirlntitti novHrim muillakin, 
arji,matti,4a.tyÄatfHti^ 

Sääntelyä ei esityksen perustelujen mukaan ole tarkoituksenmukaista ulottaa kou-

lutuspäivärahaan, koska sen avulla tuettava opiskelu on pääsääntöisesti pitkäkestoisempaa ja 

tavoitteena on työttömän pitkäaikainen työllistäminen. Nämä seikat muodostavat perustuslain 

näkökulmasta hyväksyttävän perusteen ehdotetulle sääntelylle. 

Esityksen 3. lakiehdotuksen 15 §:n 2 momentin 2 kohdan säännös 65 vuotta täyttäneen 

palkansaajan vapauttamisesta työttömyysvakuutusmaksun suorittamisvelvolli-suudesta ei ole 

ongelmallinen perustuslain yhdenvertaisuussäännösten kannalta. Näiden palkansaajien 

työttömyysetuudet ovat muille henkilöille myönnettäviä etuuksia suppeammat. Ne rajoittuvat 

työnteon lyhytaikaisiin keskeytymistilanteisiin eikä 65 vuotta täyttäneelle myönnetä lainkaan 

koulutuspäivärahaa. Henkilöiden eri asemaan asettamiselle ehdotetulla tavalla on hyväksyttävät 

perusteet. Sama koskee 3. lakiehdotuksen 12 §:n 3 momentin 2 kohdan säännöstä työnantajan 

vapauttamisesta työttömyysvakuutusmaksun suorittamisvelvollisuudesta 65 vuotta täyttäneen 

työntekijän osalta. 
 

http://dvjdxaamuivajaijwoi-wiii-ia.il/


 

Muita seikkoja 

Henkilön työttömyysturvaan vaikuttava työhistoria määräytyy 1. lakiehdotuksen 6 luvun 11 §:n 1 

momentin ja 10 luvun 3 §:n 2 momentin 2 kohdan perusteella 31.12. 2004 voimassa olleiden 

säännösten mukaan. Sääntelyn selkeyden ja ymmärrettävyyden näkökulmasta on tärkeää, että 

valtioneuvoston piirissä ryhdytään pikaisesti toimiin kumottuun eläkelainsäädäntöön kohdistuvien 

viittausten poistamiseksi kyseisistä säännöksistä. Sama huomautus koskee 4. lakiehdotuksen 7 §:n 

1 momenttia. —* > 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
Helsingissä päivänä marraskuuta 2004 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj. --Kimmo Sasi /Irak 
vpj.  Arja Alho /sd 
jäs.   Leena Harkimo /kok 

Hannu Hoskonen /kesk 
Roger Jansson Ix 
Irina Krohn /vihr 
Miupctia Kumpula /sd 
Annika Lapintic-/vas- 
Outi Ojala /vas 
Reino Ojala /sd  

Klaus Pentti Jk&sk- 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgrcn /lccsk 

Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
•Hfeka-Iaipa4Ws4- 

 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen. 



 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Hallitusneuvos Pasi Koskinen 
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Eduskunta 
Perastuslakivaliokunta 
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1. Hallituksen esitys Eduskunnalle työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 
 
1.1. Esityksen tausta: 
 
Työeläkelainsäädäntö uudistuu vuoden 2005 alusta lukien, jolloin tulevat voimaan muutokset työelä-
kelainsäädäntöön (634-644/2003 ja 884-889/2004), valtion eläkelakiin (679/2004) ja kunnalliseen eläkelakiin 
(713/2004). Eri työeläkelakeihin on tehty työntekijäin eläkelakiin tehtyjä muutoksia vastaavat muutokset. 
 
Voimaan tulevien eläkelakien mukaan työntekijällä on valintansa mukaan oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle 63 ja 
68 vuoden iän täyttymisen välisenä aikana. Vanhuuseläke voidaan kuitenkin myöntää jo 62-vuotiaalle, jolloin 
eläkkeeseen tehdään eläkkeelle jäämisen varhentamisesta johtuva vähennys. 
 
Kansaneläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen ikäraja säilyy kuitenkin työeläkelainsäädännön uudistamisesta 
huolimatta 65 vuotena. 
 
Työeläkettä koskeviin lakeihin tehtävien muutosten tavoitteena on työeläkejärjestelmän kehittäminen työssä 
pysymistä, työkykyä ja työllistymistä tukevaan suuntaan, myöhentää keskimääräistä eläkkeelle jäämisikää ja 
pidentää työuria kahdella kolmella vuodella. 
 
Koska työntekijällä on valintansa mukaan oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle 63 ja 68 vuoden iän täyttymisen 
välisenä aikana, työuran pidentymiseen on pyritty muun muassa siten, että työnteon jatkaminen 63 ikävuoden 
jälkeen parantaa merkittävästi työntekijän eläketurvan tasoa. 
 
Nyt käsiteltävänä olevalla hallituksen esityksellä tuetaan tavoitetta pidentää työuria. 
 
1.2. Nykytila: 
 
Työttömyysetuutta myönnetään työnhakijalle, joka on täyttänyt 17 vuotta. Työttömyysetuus myönnetään enintään 
sen kalenterikuukauden loppuun, jona työnhakija täyttää 65 vuotta. 
 
1.3. Esitetyt muutokset: 
 
Työttömyysturvajäijestelrnää esitetään laajennettavaksi koskemaan myös yli 65-vuotiaita henkilöitä. 
Työttömyysturvaa maksettaisiin silloin, kun henkilön työ keskeytyy tilapäisesti esimerkiksi lomautuksen johdosta. 
 
Yli 65 vuotta täyttäneellä henkilöllä olisi oikeus työttömyysetuuteen jos hänet lomautetaan sekä silloin kun hänen 
työntekonsa keskeytyy sääesteen tai toisten henkilöiden työtaistelutoimenpiteen johdosta. 
 
Työttömyysetuus myönnettäisiin emntään sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 68 vuotta. 
Tällä muutoksella tuettaisiin tavoitetta myöhentää keskimääräistä eläkkeelle jäämisikää ja pidentää työuria 
kahdella kolmella vuodella. 
 

MUISTIO 
17.11.2004 



 
Henkilön työsuhteen päättyessä ja hänen jäädessään ilman työtä 65 ikävuoden jälkeen, hänen toimeentulonsa 
turvattaisiin työeläke- ja kansaneläkejärjestelmästä. 
 
Uuden eläkejärjestelmän mukaan varmuuseläkkeelläkin ollessaan henkilöllä on mahdollisuus ottaa halutessaan 
työtä vastaan ja kartuttaa uutta eläkettä. 
 
Työnantajalla ja palkansaajalla ei olisi velvollisuutta maksaa työttömyysvakuutusmaksua palkansaajan täytettyä 
65 vuotta. Tällä vapautuksella maksaa työttömyysvakuutusmaksu yli 65 vuotta täyttäneiden palkansaajien osalta 
tuettaisiin myös tavoitetta myöhentää keskimääräistä eläkkeelle jäämisikää ja kannustettaisiin pysymään 
työelämässä. 
 
Hallitus seuraa jatkossa tukeeko työttömyysturvajärjestelmän laajennus työurien pidentymisen tavoitetta ja ryhtyy 
tarvittaessa tavoitteen toteutumista tukeviin jatkotoimenpiteisiin. 
 
1.4. Muut työeläkeuudistuksesta johtuvat työttömyysturvan muutokset 
 
Työttömyysturvalakiin, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettuun lakiin ja aikuiskoulutustuesta annettuun 
lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös muut tarpeelliset muutokset, jotka aiheutuvat 1 päivänä tammikuuta 2005 
voimaan tulevista työeläkelainsäädännön muutoksista. Nämä muutokset ovat teknisiä. 
 
Työeläkelainsäädännön uudistuessa muuttuu eläkkeiden laskutapa koko työhistoriaan perustuvaksi ja työeläkkeen 
määrään vaikuttavat koko työhistorian ansiot. Jokainen työssä ansaittu tulo kartuttaa eläkettä. Lisäksi 
työeläkelainsäädännön uudistukseen sisältyy myös säännökset eläkkeen karttumisesta palkattomilta jaksoilta. 
Muutokset vaikuttavat työttömyysturvalaissa ja aikuiskoulutustuesta annetussa laissa käytettyyn työhistorian 
laskentaan. Tältä osin hallitus tulee antamaan myöhemmin muutosesityksen. 
 
1.5. Esitettyjen muutosten vaikutukset: 
 
Työttömyysturvan laajennus koskee lähinnä ansioturvaa, koska lomautetut ovat pääsääntöisesti ansioturvan 
piirissä. 
 
Koska valtio ei rahoita yli 65-vuotiaille maksettavia päivärahoja, ehdotetuilla muutoksilla ei ole valti-
ontaloudellisia vaikutuksia. Kyseisistä päivärahoista työttömyyskassojen jäsenmaksuilla rahoitetaan 5,5 % ja 
loppuosa työttömyysvakuutusmaksuilla. 
 
Sillä, että yli 65-vuotias henkilö tietää toimeentulonsa turvatuksi työttömyysjärjestelmästä työn tilapäisen 
keskeytyksen ajalta, voi olla merkitystä työelämässä jatkamisen kannalta. 
 
Työelämässä pysymisen kannustimena voidaan pitää myös sitä, ettei työnantajan ja palkansaajan tarvitse maksaa 
työttömyysvakuutusmaksuja palkansaajan täytettyä 65 vuotta. 
 
 

2. Hallituksen esityksen tarkastelu perustuslain kannalta 
 
Perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaan lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, 
sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. 
 
Perusoikeusuudistuksen säätärnisasiakirjojen perusteella (HE 309/1993 vp, s. 70/1) mainitun säännöksen 
tarkoittama perustoimeentulon turva merkitsee pidemmälle menevää turvan tasoa kuin pykälän 1 momentin 
mukainen oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Pemstoimeentuloturvajärjestelmä ei siten voi 
muodostua 1 momentin mukaisesta viimesijaisesta turvasta. Säännös edellyttää sosiaaliturvajärjestelmien 
laatimista siten kattaviksi, ettei niiden ulkopuolelle jää välimputoajaryhrniä. Järjestelmien ei kuitenkaan tarvitse 
ulottua sellaisiin henkilöihin, joilla lakisääteiset turvajärjestelmät ja oma tilanteensa kuten esimerkiksi 



 
perhesuhteensa muutoin kokonaisuutena arvioiden on toimeentulon edellytykset, vaikka heidän normaalit 
toimeentulomahdollisuutensa ovatkin esimerkiksi työttömyyden johdosta heikentyneet. 
 
Esityksessä ehdotetulla muutoksella laajennetaan työttömyysturvaoikeutta ja samalla tarkennetaan 
työttömyysturvajärjestelmän ja eläkejärjestelmän välistä rajanvetoa. Esityksen mukaan työntekoa jatkavan yli 65 
vuotiaan henkilön toimeentulo olisi turvattu laissa määriteltyjen työnteon katkosten aikana työttömyysetuudella. 
Henkilön ei tarvitsisi siirtyä lyhyiden työnteon katkosten aikana eläkkeelle. Henkilön työsuhteen päättyessä ja 
hänen jäädessään ilman työtä 65 ikävuoden jälkeen, henkilöllä on toimeentuloedellytykset työeläke- ja 
kansaneläkejärjestelmästä. Työeläkejärjestelmä turvaa kohtuullisen ansiosidonnaisen työeläketurvan ja sitä 
täydentää työeläkevähenteinen kansaneläke. Näin henkilön oikeus perustoimeentulon turvaan perustuslain 19 §:n 
2 momentin edellyttämällä tavalla voidaan katsoa turvatuksi. 
 
Esityksestä seuraa, ettei henkilöllä olisi mahdollisuutta tehdä 65 ikävuoden täyttämisen jälkeen työttömäksi 
jäädessään edullisemmuusvertailua työttömyysturva-ja eläkejärjestelmän myöntämien etuuksien tason välillä ja 
valita sillä perusteella edullisinta korvausjärjestelmää. Sosiaaliturvajärjestelmiä kehitettäessä on tärkeää, ettei 
luoda päällekkäisiä korvausjärjestelmiä ja ettei luoda mahdollisuuksia suunnitelmalliselle koi^ausjärjestelmien 
käytölle. PerustuslakivaUokunta on lausunnossaan PeVL 60/2002 vp todennut työttömyyseläkkeen 
lakkauttamisen osalta, että perustuslain 19 §:n 2 momentissa ei turvata työttömyyseläkettä järjestelmänä, vaan 
ylipäätään yksilön oikeutta perustoimeentulon turvaan jonkin sosiaalijärjestelmän kautta. 
 

Perustuslain 6 §:n 1 momentin nojalla ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Saman pykälän 2 momentin 
mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan iän perusteella. 

Perustuslakiuudistuksen esitöissä (HE 309/1993 vp, s. 43/1) on todettu, ettei yhdenvertaisuussäännös edellytä 
kaikkien kansalaisten kaikissa suhteissa samanlaista kohtelua, elleivät asiaan vaikuttavat olosuhteet ole 
samanlaisia. Erottelujen tulee olla hyväksyttäviä perusoikeusjärjestelmän kannalta. 

Esityksessä oikeutta saada työttömyysturvaetuutta ei ole sidottu ikään, vaan työsuhteen jatkumiseen ja työnteon 
keskeytymiseen laissa säädetyistä syistä. Kysymyksessä on työttömyysturvaoikeuden laajennus. Ehdotettu rajaus 
on johdonmukainen työeläkelainsäädännön uudistukseen sisältyvän tavoitteen edistää työssä jatkamista ja 
pidentää työuria kanssa. Oikeuden valita eläkeikänsä voidaan katsoa perustuvan työsuhdeaikaan. Jos työsuhde 
päättyy, niin valintaoikeudella ei ole enää vastaavaa merkitystä ja järjestelmä ohjaa henkilön eri 
toimeenmlotairvajärjestelmien piiriin. 

pe t/P 
e?M<xvvy\&€~f 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä 223/2004 vp 
työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 
 
 
 
 
 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan tulevan vuoden alusta muutattavaksi työttömyysturvalakia siten, 
että työttömyysetuutta voitaisiin myöntää eräissä tapauksissa 65 vuotta täyttäneelle henkilölle. Tilanteet 



 
olisivat lomautuksen johdosta lyhennetyn työajan, muiden henkilöiden työtaistelutoimenpiteen ja 
sääesteen vuoksi tapahtunut työttömyys. Työttömyysetuuden voisi saada myös kokoaikaisesti 
lomautettu. Työttömyysetuutena ei kuitenkaan voisi saada koulutuspäivärahaa. 
 
Työttömyysetuus myönnettäisiin enintään 68 vuoden iän täyttämiseen saakka. Työttö-
myysvakuutusmaksun maksamisvelvollisuutta ei olisi 65 vuotta täyttäneellä palkansaajalla eikä hänen 
työnantajallaan tämän työntekijän osalta. Työttömyyspäivärahan maksuaikaan liittyen työttömyyskassan 
jäseneksi voisi liittyä myös 65-68-vuotias. Esityksessä ehdotetaan myös työttömyyskassan jäseneksi 
pääsyä koskevia säännöksiä, jotka liittyvät työttömyysturvan ikärajan nostamiseen, sekä eräiden 
työttömyyteen liittyvien etuuksien määräaikojen laskennassa käytettävien säännösten määrittelyä. 
 
Esitetyt muutokset ovat perusoikeudelliselta kannalta tarkasteltuna vähäisiä. Sosiaaliturvaa koskevan 
PL 19 §:n kannalta kyse on ko. pykälän 2 momentissa tarkoitetun vanhuuden aikaisen turvan ja 
työttömyyden aikaisen turvan rajapinnasta. Järjestelyllä ei näytetä loukkaavan tältä osin 
perusoikeuksia, vaan paremminkin työeläkelainsäädännön muutokset huomioon ottaen 
välttämättömällä tavalla yhteensovitetaan työttömyysturvan päättyminen mahdollisuuteen saada 
vanhuuden aikaista turvaa. 
 
Esityksen mukaan 65 vuotta täyttäneiden työttömyysturva on suppeampi kuin tätä nuorempien. 
Järjestelyä ei kuitenkaan voida pitää yhdenvertaisuudenkaan kannalta ongelmallisena. Jo ennestään 
työttömyysturvaan on säädetty 65 vuoden yläikäraja ja nyt esitetty sääntely paitsi pysyttää 65 vuoden 
ikärajan työttömyysturvan yleisenä yläikärajana, antaa tätä vanhemmille mahdollisuuden järjestää 
työttömyysturvansa silloin, kun ne haluavat työeläkelainsäädännön tarkoittamalla tavalla työskennellä 
käyttäen hyväkseen joustavaa vanhuuseläkeikää. 65 ja 68 ikävuoden välillä alkava työttömyys antaa 
mahdollisuuden joko siirtyä vanhuuseläkejärjestelmän käyttämiseen tai, jos edellytykset täyttyvät, 
työttömyysturvan saamiseen. Henkilö voi käyttää vanhuudenturvaa silloin, jos hän ei täytä 
työttömyysturvan saamisedellytyksiä, kun kansaneläkkeen, joka toimii vanhuuden aikaisen turvan 
vähimmäisturvana, saamisedellytyksenä on 65 vuoden ikä. Perustoimeentulon turva on järjestetty 
perusoikeudellisesti moitteettomasti. 
 
PL 18.2 §:n mukaan oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla. Näistä seikoista on 
säädetty lailla julkisista työvoimapalvelusta, jonka 1:8.1 mukaan henkilöä 
pidetään työttömänä työnhakijana enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona hän täyttää 65 vuotta. Kun käsillä 
olevan hallituksen esityksen tarkoittamalle henkilölle voidaan työttömyysturvaa myöntää hänen ollessaan 
kokoaikaisesti lomautettu, voidaan hänelle periaatteessa tehdä koulutustarjous, josta hän ei voi pätevästi kieltäytyä 
menettämättä oikeuttaan työttömyysturvaan. Koulutustuen saamiseksi ei työvoimapalveluista annetussa laissa ole 
asetettu yläikärajaa. Koulutustukena annetaan suuruudeltaan työttömyyspäivärahaa vastaava tuki, jonka 
saamisedellytyksistä säädetään työvoimapalveluista annetussa laissa, tai tarvittaessa työmarkkinatuki, jonka 
edellytyksenä on työttömyys. Laintulkinnassa on välttämätöntä - ja hallituksen esityksen tavoitteita toteuttavaa 
verrattaessa tilannetta päivärahan saajaan - että koulutustuen myöntämisedellytyksiä arvioitaessa käytetään 
työttömyysturvalain mukaisia perusteita iän merkitystä arvioitaessa. 
 
Työttömyysturvalain 6:11.1:ssa ja 10:3.2.2:ssa sekä aikuiskoulutustuesta annetun lain 7 §:ssä säädetty 
aikamäärien laskentamenettely on mahdollinen, mutta se tulisi korjata mahdollisimman pian voimassa olevaan 
lakiin perustuvaksi. 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä työttömyysturvalain ja eräiden muiden 

lakien muuttamisesta HE 223/2004 vp esitän kohteliaimmin seuraavan. 
 
 

Hallituksen esitys 
 

Esitvksessä ehdotetaan, että 65 vuotta mutta ei 68 vuotta täyttäneille henkilöille voitaisiin maksaa 

työttömyysetuutta, lukuunottamatta koulutuspäivärahaa, jos työnteon estymisen syynä on lomautus, toisten 

työntekijöiden työtaistelutoimenpide tai sää. Muissa tilanteissa työttömyysetuuksia voitaisiin voimassaolevan 

lain mukaisesti myöntää enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona työtekijä täyttää 65 vuotta. 
 

Vuoden 2005 alusta voimaantulevan eläkeuudistuksen yhtenä tarkoituksena on tukea työssä pysymistä ja 

myöhentää keskimääräistä eläkkeelle jäämisaikaa. Lakiehdotuksen perustelujen mukaan eläkkeelle jäämistä 

pyritään myöhentämään kahdella, kolmella vuodella (s. 4). 
 

Työntekijäin eläkelain 4 §:n 2 momentin mukaan vanhuuseläkkeen myöntämisen edellytyksenä on se, ettei 

työntekijä enää ole siinä työsuhteessa, josta hän jää eläkkeelle. Jos henkilö saa vanhuuseläkettä ja jatkaa 

työntekoa uudessa työsuhteessa tai jatkaa yrittäjätoimintaansa, hänelle karttuu uutta eläkettä. Valtion 

eläkelaissa, kunnallisessa eläkelaissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa, taitelijoiden 

ja eräiden eritysryhmiin kuuluvien työntekijöiden eläkelaissa, yrittäjien   eläkelaissa  ja  maatalousyrittäjien   

eläkelaissa   ei   työsuhteen   päättyminen   tai jien eläkelaissa ja maatalousyrittäjien eläkelaissa ei työsuhteen 

päättyminen tai yritystoiminnan lopettaminen ole eläkkeen myöntämisen edellytyksenä. 
 



2 

Kansaneläkelain mukainen kansaneläke myönnetään 65 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka täyttävät muut 

eläkkeen myöntämisen ehdot. Kansaneläke on ns. eläkevähenteinen eläke, joka maksetaan, mikäli hakijan 

työeläke on pieni tai jos sitä ei makseta lainkaan. 
 

Oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla, 

perustoimeentulon turva ja ikään perustuvat erottelut 
 

Lakiehdotus liittyy perustuslain 18 ja 19 §:ssä turvatluihin perusoikeuksiin. Perustuslain 18 §:ssä turvataan 

jokaisen oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen 

vallan on pyrittävä turvaamaan jokaisen oikeus työhön. Perustuslain 19 §:n 2 momentin nojalla on lailla 

taattava jokaisen oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden aikana. 
 

Hallituksen esityksen ajatuksena on, että työttömyysturvajärjestelmässä säilytetään nykyinen 65 vuoden 

yläikäraja lukuunottamatta nyt käsiteltävänä olevia lyhyitä työnteon estymisen jaksoja. Tämä saattaa kuitenkin 

tosiasiallisesti vaikuttaa rajoittavasti sen valinnan vapauden käyttämiseen, jota perustuslain 18 §:n säännös 

jokaisen oikeudesta hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla ilmentää. 

Yläikärajan säilyttäminen työttömyysturvajärjestelmässä asettaa työntekijät eri asemaan iän perusteella. 

Ikärajan säilyttämistä perustellaan sillä, että ikääntyneiden työntekijöiden työttömyyden aikainen toimeentulo 

on turvattu eläkejärjestelmän kautta ja sillä, että näin estetään se, että ikääntynyt työntekijä voisi tehdä 

edullisemmuusvertailun työttömyysturva-etuuksien ja eläke-etuuksien välillä. 
 

Työttömyysetuuksista työttömyyspäivärahan peruspäiväraha ja sitä vastaava ansiopäivärahan perusosa sekä 

työmarkkinatuki ovat perustuslain 19 §:n 2 momentin tarkoittamia etuusjärjestelmiä (PeVL 16/1996 vp, 

17/1996 vp ja 46/2002 vp). Tuossa säännöksessä asetetaan lainsäätäjälle velvollisuus taata jokaiselle 

perastoimeentuloturvaa tarvitsevalle subjektiivinen oikeus laissa säädettävään julkisen vallan järjestämään 

turvaan (PeVM 25/1994 vp, s. 10, PeVL 46/2002 vp). Perustuslakivaliokunnan mukaan säännös ei kuitenkaan 

edellytä, että kaikkien henkilöiden työttömyyden aikainen toimeentulo turvattaisiin samalla tavalla (PeVL 

17/1995 vp, 17/1996 vp, 32/1997 vp, 43/2002 vp ja 46/2002 vp). 

Perustuslain 19 §:n 2 momentti ei katsottu estävän asettamasta ehtoja etuuden saamiselle. Erilaiset 

korvauksettomat jaksot ja omavastuuajat ovat perusoikeuden kannalta hyväksyttäviä, mikäli ne eivät ole niin 

pitkiä, että perustoimeentulon turva vaarantuu. Kiellettyä on, että korvauksettomiksi jäävät ajanjaksot olisivat 

niin pitkiä, että ne merkitsisivät perustuslain velvoitteen kiertämistä ja synnyttäisivät väliinputoamistilanteen 

(PeVL 44/2000 vp, 43/2001 vp ja 46/2002 vp). 
 

Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin hyväksynyt esimerkiksi järjestelyn, jossa väliinputoamisti-lanne on 

estetty siten, että henkilölle, jonka työkyvyttömyyseläkehakemus on hylätty, myönnetään työttömyysetuus. 



 

Valiokunta kuitenkin huomautti, ettei ole välttämättä tarkoituksenmukaista, että perustoimeentulon turva 

tällaisessa tilanteessa järjestetään työttömyysetuuden eikä sairauspäivärahan avulla (PeVL 46/2002 vp). 

Sairausvakuutuslakia koskevassa lausunnossaan perustuslakivaliokunta pyysi sosiaali- ja terveysvaliokuntaa 

arvioimaan, onko työttömyysturvaan perustuva sääntely tarkoituksen mukainen tapa huolehtia vakuutettujen 

oikeuksien toteutumisesta pitkään jatkuvan sairauden aikana (PeVL 33/2004 vp). Nämä valiokunnan 

aikaisemmat kannanotot tukevat nähdäkseni sellaista perusoikeustulkintaa, jonka mukaan perustuslain 19 §:n 2 

momentin kanssa on parhaiten sopusoinnussa sääntely, jolla työttömyyden aikainen perustoimeentulo turvataan 

työttömyysturvajärjestelmällä eikä esimerkiksi eläkejärjestelmällä. 
 

Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön mukaan sosiaaliturvaetuuksien määräytyminen eri tavoin eri-

ikäisille henkilöille on perustuslain 6 §:n kannalta ongelmatonta sillä edellytyksellä, että erottelut eivät ole 

mielivaltaisia eivätkä erot turvassa muodostu kohtuuttomiksi. Eläkeuudistuksen yhteydessä valiokunta totesi, 

että ikärajojen asettamiseen liittyy muun muassa rahoituksen varmistamiseen ja työssäoloajan jatkamiseen 

liittyviä tavoitteita, joiden vuoksi niihin ei ole perustuslain 6 §:n kannalta huomauttamista. Peruslakivaliokunta 

piti kuitenkin puutteena sitä, että osittain ikärajoja oltu edes yritetty perustella. 
 

Yläikärajan säilyttäminen työttömyystarvajärjestelmässä ei ole perustuslakivaliokunnan edellä kuvaamani 

käytännön valossa täysin ongelmaton, sillä se näyttäisi vaikuttavan 18 §:n turvaamaa valinnanvapautta 

rajoittavasti ja siirtää iäkkäiden työntekijöiden työttömyyden aikaisen perustoimeentulon turvaamisen 

työttömyysturvajärjestelmästä eläkejärjestelmään. 
Rahoitus 
 

Ansioihin perustuvan työttömyysturvaetuuden maksamisen edellytyksenä on, että henkilö on vakuutettu ja 

työttömyyskassan jäsen. Sen vuoksi ehdotetaan, että kassan jäseneksi pääsee henkilö, joka ei ole täyttänyt 68 

vuotta. 
 

Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) mukaan työttömyysvakuutusmaksu-velvollisuutta 

ei ole silloin, kun henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 65 ikävuoden täyttämisen vuoksi. Esityksessä 

ehdotetaan 12 §:n 3 momentin 2 kohtaa ja 15 §:n 2 kohtaa muutettavaksi siten, ettei työnantajalla ja 

palkansaajalla ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutta myöskään silloin, kun henkilö on 65 vuotta 

täytettyään oikeutettu etuuksiin. 
 

Ehdotus maksuvelvollisuudesta vapauttamiseksi on merkityksellinen perustuslain 6 §:n kannalta. Sen mukaan 

ketään ei saa asettaa ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan iän perusteella. Esityksen perustelujen mukaan 

vapautuksen tavoitteena on myöhentää keskimääräistä eläkkeelle jää-misikää (s. 6). Lain muutoksilla 

arvioidaan olevan vain vähäinen taloudellinen merkitys (s. 8). Nähdäkseni ehdotus merkitsee niin vähäistä 
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ikään perustuvaa maksuvelvollisuuden eriyttämistä, ettei sillä ei ole vaikutusta lakiehdotuksen 

käsittelyjärjestykseen. 
 
 
Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu 
 

Hallituksen esityksessä HE 86/2003 laeiksi työttömyysturvalain muutoksesta ehdotettiin, että sääes-teestä 

johtuvan työnteon estymisen ajalta henkilö ei olisi etuuden sovittelun piirissä, vaan hänelle maksettaisiin esteen 

ajalta sen suuruista työttömyysetuutta, kuin mihin hän olisi oikeutettu ollessaan kokonaan työtön. Tuolloin 

säädetyssä uudessa 1 luvun 5 §:n 1 momentin 12 kohdassa määriteltiin sääeste, jolla tarkoitetaan rakennus- ja 

metsäalalla tapahtuvaa sellaista työn suorittamisen estymistä, joka johtuu pakkasesta. Säännöksen perusteluissa 

todettiin, että kyseessä on ulkoisista olosuhteista johtuva työnteon estyminen, johon kumpikaan työsopimuksen 

osapuoli ei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Tällaiset esteet liittyvät muun muassa pakkasrajoituksiin ja 

koneiden käyttörajoituksiin. Lakimuutoksen aikana arvioitiin sääesteiden piirissä olevista henkilöistä noin 

kolme prosenttia oli naisia (HE 86/2003 vp s. 9). 
 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta totesi tuota lakiehdotusta koskevassa lausunnossaan, että sovitellun 

työttömyysetuuden maksaminen sääesteen perusteella rakennus- ja metsätyöaloilla on ehdotus, joka perustuu 

työmarkldnajärjestöjen tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun. Valiokunta piti ehdotusta hyväksyttävänä, mutta 

piti perusteltuna, että jatkossa tarkastellaan sääesteiden soveltamisen laajentamista koskemaan myös muita 

toimialoja (StVM 15/2003 vp). Mietintö ei ollut yksimielinen. Ensimmäisessä vastalauseessa kiinnitettiin 

huomiota siihen, että sääpäivien kustannusten kattamiseen osallistuivat kaikki alat, mutta etu koski vain 

miesvaltaisia aloja. Lakiehdotus ei ollut perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä. 
 

Nyt ehdotetaan, että sääestepäivien ajalta maksettavan työttömyysetuuden piiriin kuuluvien henkilöiden 

joukkoa laajennetaan. Esityksestä ei käy ilmi, onko sosiaali-ja terveysvaliokunnan toivomus siitä, että jatkossa 

tarkastellaan sääesteiden soveltamisen laajentamista koskemaan muita toimialoja kuin miesvaltaisia rakennus- 

ja metsätyöaloja, otettu huomioon tämän ehdotuksen laatimisessa. Ehdotus kuitenkin liittyy perustuslain 6 §:n 2 

momentiin, jossa kielletään eri asemaan asettaminen sukupuolen perusteella ilman hyväksyttävää syytä. 
 

Olen aikaisemmin kiinnittänyt perustuslakivaliokunnan huomiota siihen, että vaikka perustuslakivaliokunta on 

pitänyt perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan mahdollisena sitä, että työelämän kysymyksistä voidaan sopia 

työmarkkinaosapuolten keskinäisillä sopimuksilla (PeVL 41/2000 vp), ei perusoikeuksien toteuttamista voi 

jättää sopimusten varaan, jos sopimusjärjestelmä ei pysty tätä tehtävää toteuttamaan. Työmarkkinaosapuolten 

välinen sopimus ei myöskään automaattisesti ole perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä perusoikeuden 

rajoitusperuste. Sukupuolten tasa-arvon edistämisen kannalta hyväksyttävää, että sääpäiviä koskeva etuus 

koskee säännöksen sanamuodon mukaan vain miesvaltaisia aloja. Koska kuitenkin arvelen, että 65 vuotta 



 

täyttäneitä työkykyisiä rakennusmiehiä ja metsureita on Suomessa vain hyvin vähän, pidän lakiehdotuksen 

merkitystä siinä määrin vähäisenä perustuslain 6 §:n 2 momentin kannalta, että se ei vaikuta lain käsittelyjär-

jestykseen. 
 
 
Muuta 
 

Eläkelakien muutoksen yhteydessä muutettiin eläketurvan määräytymistä siten, että kertyvä eläke voidaan 

laskea ansiosidonnaisten etuuksien perusteena olevista ansioista. Tämä merkitsee, että eläketurvan ansainta-

aika ja eläkettä kartuttavan työn määritelmä laajenee. Nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä ei ehdoteta 

työttömyysturvaan vastaavia muutoksia, vaikka työttömyyden aikaisten etuuksien määräytymisessä sovelletaan 

työeläkelaissa olevia säännöksiä. Sen sijaan nyt ehdotetaan lakien muuttamista siten, että eläkeuudistusta 

koskevien lakien tullessa voimaan 1 tammikuuta 2005 
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työhistoria otetaan työttömyysturvassa huomioon soveltamalla niitä säännöksiä, jotka olivat voimassa 31 

joulukuuta 2004 saakka. Pidän ratkaisua huonosti yhteensopivana perustuslain 80 §:n 1 momentista ilmenevän 

periaatteen toteutumisen kannalta. Ehdotus merkitsee, että kansalaisten oikeuksien perusteet ilmenevät toisesta jo 

kumotusta laista, joka pysytetään yleisillä viittaussäännöksellä osittain voimassa. Lainsäädännön 

ymmärrettävyyden ja selkeyden kannalta ei ole hyväksyttävää, että hallitus ei antanut nyt käsiteltävänä olevan 

lakiehdotuksen kanssa samaan aikaan esitystä niistä tarvittavista lainmuutoksista, jotka se perusteluissa (s. 8) 

lupaa esittää myöhemmin. 

 
 

iä 17 päivänä marraskuuta 2004 
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17.11.2004 
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LAUSUNTO PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lausuntona hallituksen esityksestä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 

223/2004 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa. 
 
 
 
 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömyyskassalakia, työt-

tömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ja aikuiskoulutustuesta annettua lakia. Hallituksen 

esitys oikeudesta työttömyysetuuksiin ja työttömyysvakuutusmaksu-velvollisuudesta liittyy vuoden 

2005 alusta voimaan tulevaan työeläkelainsäädännön uudistamiseen. Uudistuksen eräänä tavoitteena 

on työeläkejärjestelmän kehittäminen työssä pysymistä, työ^ 'kyä ja työllistymistä tukevaan suuntaan 

sekä myöhentää keskimääräistä eläkkeelle jäämisikää. Työuran pidentymiseen on pyritty turvaamalla 

työntekijälle oikeus valintansa mukaan jäädä eläkkeelle 63 ja 68 vuoden iän  täyttymisen välisenä 

aikana. Kannustimena työssä jatkamiselle on 63 ikävuoden jälkeen työntekoaan jatkavien eläke-

turvan tason merkittävä parantuminen. 

Hallituksen esityksessä todetaan, että ehdotetulla työttömyysturvajärjestelmän laajennuksella tuettaisiin 

tavoitetta myöhentää keskimääräistä eläkkeelle jäämisikää kahdella kolmella vuodella. Tämän tavoitteen 

toteuttamiseksi ehdotetaan työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:ää muutettavaksi siten, että henkilö olisi oikeutettu 
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työttömyysetuuteen lukuun ottamatta koulutuspäivärahaa myös 65 ikävuoden jälkeen tultuaan lomautetuksi tai 

hänen työntekonsa estyessä toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta 

hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa. Työttömyysetuutta maksettaisiin myös henkilön työn suorittamisen 

estyessä työttömyysturvalaissa määritellyn sääesteen takia. Työttömyysetuus myönnettäisiin edellä mainituissa 

tilanteissa enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 68 vuotta. 

Jotta henkilö olisi mainituissa tilanteissa oikeutettu ansioturvaan, ehdotetaan työttömyyskassalakia 

muutettavaksi siten, että muutoin työttömyyskassan jäsenyydelle asetetut ehdot täyttävä henkilö voisi olla 

palkansaaja- ja yrittäjäkassan jäsenenä sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 68 vuotta. 
 
 
 
 
Oikeus perustoimeentulon turvaan 
 
 
 

Perustuslain 19§;n 2 momentin mukaan lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan 

säännöksessä mainituissa sosiaalisissa riskitilanteissa, kuten työttömyyden aikana. Säännös asettaa 

perusoikeusuudistuksen mukaan lainsäätäjälle velvoitteen "taata jokaiselle perustoimeentuloturvaa tarvitsevalle 

subjektiivisen oikeuden tällaiseen laissa säädettävään julkisen vallan järjestämään turvaan" (PeVM 25/1994 vp). 

Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen kannan mukaan perustoimeentuloa turvaavat sosiaaliturvajärjestelmät 

tulee olla sillä tavoin kattavat, että niiden ulkopuolelle ei jää väliinputoajaryhmiä. 
 
 
 

Hallitus esittää, että työssä jatkavan yli 65 vuotiaan henkilön toimeentulo turvattaisiin lakiehdotuksessa 

määritellyissä työnteon katkosten aikana työttömyysetuudella. Muissa kuin ehdotetuissa työn tilapäisen 

keskeytymisen tilanteissa työntekijä ei olisi oikeutettu työttömyysturvaan, vaan hänen perustoimeentuloaan 

turvattaisiin työ- ja kansaneläkejärjestelmän kautta. Tässä mielessä yli 65 vuotiaan työntekijän  jäädessä 

työttömäksi ei näyttäisi syntyvän sellaista tilannetta, että henkilö jäisi perustoimeentuloturvan ulkopuolelle eli nk. 

väliinputoajaksi. Toinen kysymys on, onko työttömyyden vuoksi perustoimeentulon turvaaminen 

työttömyysturvajärjestelmän sijaan vanhuuseläkejärjestelmän avulla tarkoituksenmukaista, ainakin siinä 

tapauksessa, jossa henkilö itse olisi halukas hakemaan työtä ja jatkamaan työelämässä. Vastaavaa 

tarkoituksenmukaisuusarviota perustuslakivaliokunta on esittänyt aikaisemmin lausunnossaan PeVL 46/2002 

vp, jossa oli kysymys sairauspäivärahaa enimmäisajan saaneen henkilön perustoimeentulon turvaamisesta 

työttömyysetuudella. 
 
 
 
 
Työntekijöiden yhdenvertaisuus 



 

 
 
 

Työntekoaan 65 ja 68 vuoden iän täyttymisen välisenä aikana jatkavan työntekijän rajaamista työttömyysturvan 

ulkopuolelle, lukuun ottamatta lakiehdotuksessa mainittuja tilanteita, on perusteltua tarkastella myös 

yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon kannalta. 
 
 
 

Perustuslain 6 §:n 2 momentin mukaan ketään ei saa asettaa ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan mm. 

iän perusteella. Hallituksen esityksessä kuitenkin rajoitetaan nimenomaisesti iän perusteella työntekijöiden 

oikeutta työttömyysturvaan. Kyseisen rajauksen perusteluiksi hallituksen esityksessä todetaan, että "Henkilön 

jäädessä ilman työtä 65 ikävuoden jälkeen, hänen toimeentulonsa turvattaisiin työeläke- ja kansaneläkejärjestel-

mästä lukuun ottamatta edellä mainittuja lyhyiksi katsottavia työn keskeytysjaksoja." Lisäksi esityksen mukaan 

"esityksessä ehdotetun johdosta henkilöllä ei olisi mahdollisuutta tehdä 65  ikävuoden täyttämisen jälkeen 

työttömäksi jäädessään edullisemmuusvertailua työttömyysturva- ja eläkejärjestelmän myöntämien etuuksien 

välillä." Ottaen huomioon eläkejärjestelmän kehittämisen tavoitteet, kuten pyrkimykset pidentää työuraa ja turva-

ta työntekijän oikeutta jäädä eläkkeelle valintansa mukaan 63 ja 68 vuoden iän täyttymisen välisenä aikana, ei 

mahdollisuutta työttömyysturva- ja eläkejärjestelmän edullisemmuus-vertailuun voida pitää hyväksyttävänä 

perusoikeuksien rajoitusperusteena. 

Yhdenvertaisuuden kannalta näyttäisi myös ongelmalliselta, että lakiehdotus esitetyssä muodossaan suosisi 

niitä työntekijöitä, jotka ovat pysyvissä työ- tai virkasuhteissa. Tällöin henkilö voi halutessaan jatkaa työssään ja 

hänen eläkkeensä karttuu 4.5 % vuodessa. Sen sijaan lyhyissä määräaikaisissa työ- tai virkasuhteissa on 

vaarana, että henkilö joutuu lyhyenkin työttömyysjakson vuoksi vanhuuseläkejärjestelmän piiriin siinäkin 

tapauksessa, että hän työllistyisi nopeasti lyhyen työttömyysjakson jälkeen. Tällaisissa eripituisissa mää-

räaikaisissa työ- tai virkasuhteissa työtään tekevien työntekijöiden määrä on huomattava mm. erilaisissa 

projektiluonteisissa tutkimus-ja asiantuntijatehtävissä. 
 
 
 

Sääesteen määrittely työttömyysturvaan oikeuttavana lyhyenä työn keskeytysjaksona on myös ongelmallinen 

yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Työttömyysturvalain 1 luvun 5 §:n 1 momentin 12 kohdan mukaan 

sääesteellä tarkoitetaan työsuhteessa rakennus- ja metsäalalla tapahtuvan työn suorittamisen estymistä, joka 

johtuu yksinomaan ja välittömästi pakkasesta ja jonka johdosta työnantajalla ei ole työsopimuslain 2 luvun 12 

§:n 2 momentin mukaista palkanmaksuvelvollisuutta. 
 

Pakkasesta johtuva sääeste ei liene merkityksellinen työn suorittamisen kannalta pelkästään mainituilla aloilla, 

vaan säästä johtuvat syyt (muukin kuin pakkanen) voivat estää työnteon myös muilla aloilla. Eduskunnan 

sosiaali- ja terveysvaliokunta on mietinnössään hallituksen esityksestä laeiksi  työttömyysturvalain ja 
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työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta ( HE 86/2003 vp) todennut, että "sovitellun 

työttömyysetuuden maksaminen sääesteen perusteella rakennus- ja metsätyöaloilla on ehdotus, joka perustuu 

työmarkkinajärjestöjen vuoden 2002 syksyllä tekemään tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun. Sosiaali- ja 

terveysvaliokunta piti ehdotusta hyväksyttävänä, mutta piti kuitenkin perusteltuna, että jatkossa tarkasteltaisiin 

sääesteiden soveltamisen laajentamista koskemaan myös muita toimialoja. 
 

Perustuslakivaliokunnassa mainittu hallituksen esitys ei ollut käsiteltävänä.  Sääesteen määritelmää 

työttömyysturvaan oikeuttavana sääesteenä rajoitetuille yleensä miesvaltaisille toimialoille tulee laajentaa eri 

aloilla työskentelevien työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi koskemaan kaikkia sellaisia 

toimialoja, joilla työskentely tosiasiallisesti estyy sään vuoksi. 

Työttömyysturvan rahoitus 
 
 

Ansioturvan takaamiseksi lakiehdotuksessa esitetyn työttömyyden varalle työntekijä voi vakuuttaa itsensä ja olla 

työttömyyskassan jäsenenä sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 68 vuotta. Hallituksen 

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyyskassalakia siten, että palkkatyöntekijä ja yrittäjä, joka ei ole 

täyttänyt 68 vuotta pääsee palkansaajakassan ja yrittäjäkassan jäseneksi. 
 

Työntekijä voi siten vakuuttaa itsensä työttömyyden varalle, mutta hän on oikeutettu ansioturvaan ainoastaan 

rajoitetuissa lyhyeksi katsottavissa työn keskeytysjaksoissa. Käytännössä syntynee tilanteita, että henkilö 

maksaa vakuutusmaksuja saamatta kuitenkaan samoja etuuksia kuin alle 65-vuotiaat kassan jäsenet. 
 

Työnantajat ja palkansaajat ehdotetaan vapautettavaksi yli 65-vuotiaiden työttömyysva-

kuutusmaksuvelvollisuudesta. Ehdotusta voidaan tarkastella positiivisena erityiskohteluna, joka perustuslain 6 

§:n 2 momentin mukaan on sallittua, jos siihen on hyväksyttävä peruste eikä se muodostu syrjiväksi. Hallituksen 

esityksen mukaan nykyisellään ehdotetusta vapauttamisesta aiheutuva kertymän menetys olisi vähäinen. 

Hyväksyttävänä perusteena ehdotetulle järjestelylle voidaan katsoa sen kannustavuus yhtäältä työnantajan ja 

toisaalta työntekijän kannalta. Ottaen huomioon työttömyysvakuutusmaksun osuuden palkasta 65 vuotta 

täyttäneiden työntekijöiden vapauttaminen työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutta tuskin muodostunee muita 

työntekijöitä syrjiväksi. 
 
 
 
 

Helsingissä marraskuun 17. päivänä 2004 
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Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi 

työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 223/2004 vp). 
 

Lakiesityksen taustana on vuoden 2005 alussa voimaan tuleva ansioeläkelainsäädännön uudistus, 

jolla pyritään myöhentämään eläkkeelle siirtymistä. Niinpä työntekijän eläkelain mukaan 

työntekijällä on oikeus jäädä eläkkeelle valintansa mukaan 63 ja 68 vuoden iän täyttämisen välillä, 

ja hän voi kartuttaa eläketurvaansa 68 ikävuoteen asti. Kansaneläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen 

ikäraja säilyy työeläkelainsäädännön uudistamisesta huolimatta 65 vuotena. 
 

Työttömyysturvalain (1290/2002) 3 luvun 1 §:n mukaan työttömyysetuus myönnetään enintään sen 

kalenterikuukauden loppua, jona työnhakija täyttää 65 vuotta. Nyt käsiteltävällä olevalla 

lakiesityksellä pyritään takamaan ansioeläkelakien mukaisen valintaoikeutensa nojalla 

vanhuuseläkkeelle siirtymistään yli 65 vuoden iän siirtäneiden 65-67 -vuotiaiden työntekijöiden 

työttömyysturva lyhytaikaisten työttömyystilanteiden varalta. Niinpä työttömyysturvalain 3 luvun 1 

§:ään ehdotetaan lisättäväksi tätä tarkoittava 2 momentti. Se mahdollistaisi (sovitellun) 

työttömyysetuuden maksamisen 65-67 - vuotiaille silloin, kun heidän päivittäistä tai viikottaista 

työaikaansa on lyhennetty lomautuksen johdosta taikka kun työnteko on estynyt toisten 

työntekijöiden työtaistelutoimenpiteiden tai sääesteen vuoksi. Työttömyysetuutta maksettaisiin 

myös kokoaikaisesti lomautetuille. Ehdotetun muutoksen ulkopuolelle jäisi kuitenkin 

koulutuspäiväraha. 
 

Työttömyys ja vanhuus kuuluvat niihin sosiaalisiin riskitilanteisiin, joiden aikana perustuslain 19 

§:n 2 momentti edellyttää jokaiselle lailla taattavaa oikeutta perustoimeentulon turvaan. Muissa 

kuin edellä tarkoitetuissa lyhytaikaisissa työnteon keskeytymistilanteissa 65-67 -vuotiailla olisi 

oikeus perustoimeentulon turvaan eläkelainsäädännön nojalla: he voisivat siirtyä 

vanhuuseläkkeelle, nauttimaan ansioeläkettä ja sitä mahdollisesti täydentävää kansaneläkettä. Näin 

tilannetta, jossa he jäisivät perustuslain 19 §:n 2 momentin edellyttämän perustoimeentulon turvan 



 

ulkopuolelle ei syntyisi. Heillä ei tosin olisi mahdollisuutta valita perustoimeentulon turvan eri 

muotojen - työttömyysturvan ja eläketurvan — välillä, mutta tällaista valinnan vapautta 

perustuslain 19 §:n 2 momentti ei edellytäkään. 
 

Ehdotusta on syytä arvioida myös yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta, asetetaanhan 65-67 -

vuotiaat muista työttömiksi joutuvista poikkeavaan asemaan. Tässä tapauksessa erilaiselle 

kohtelulle on olemassa hyväksyttävä peruste, nimittäin se, että nämä työntekijät ovat myös toisen 

perustoimeentuloa turvaavan järjestelmän, eläkejärjestelmän, piirissä. Hyväksyttävä peruste on 

olemassa myös siihen, että kyseiset työntekijät jäävät koulutuspäivärahaa koskevan oikeuden 

ulkopuolelle. Kuten esityksen perusteluissa (s. 4) todetaan, koulutuspäivärahalla tuettava opiskelu 

on yleensä pitkäkestoisempaa ja myös sen tavoitteena on työttömän pitkäaikainen työllistäminen. 
 

Yhteenvetona totean, että hallituksen 65-67 -vuotiaiden työntekijöiden työttömyysturvaa koskevaan 

ehdotukseen ei ole valtiosääntöoikeudellisesti huomautettavaa perustuslain 19 §:n 2 momentin 

perustoimeentulon turvaa tai 6 §:n yhdenvertaisuutta koskevien säännösten kannalta. 
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Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden 
muiden lakien muuttamisesta 

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen työttömyysturvalain 

ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 223/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi sosiaali-

ja terveysvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta 

lausunto sosiaali-ja terveysvaliokunnalle. 
 

Heimolassa 17.11.2004 
/ / 9JAZOOV 

Kaarlo Tuori 



 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- hallitusneuvos Pasi Koskinen ja hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, sosiaali-ja terveysministeriö 

- professori Pentti Arajärvi 

- oikeustieteen lisensiaatti, assistentti Paula Ilveskivi 

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Saksiin 

- professori Kaarlo Tuori. 

HE 223/2004 
vp 

Versio 0.1 

 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen pääasiallinen tarkoitus on 

sopeuttaa työttömyysturvan sääntely työeläkelainsäädännön muutoksiin siten, että 65—67-

vuotiaalla työntekijällä on työnteon lyhytaikaisissa keskeytymistilan-teissa oikeus muuhun 

työttömyysetuuteen kuin koulutuspäivärahaan. Esitys sisältää ehdotukset myös 

työttömyyskassalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja aikuiskoulutustuesta 

annetun lain muuttamisesta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 19 §:n 2 

momentin säännösten kannalta perustoimeentulon turvasta. Perustelujen mukaan lakiehdotukset 

voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on pitänyt kuitenkin suotavana 

perustuslakivaliokunnan lausunnon pyytämistä esityksestä. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 

Perustoimeentulon turva 
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Työttömyysetuutta myönnetään koulutuspäivärahaa lukuun ottamatta työttömyysturvalain 3 luvun 

1 §:ään lisättäväksi ehdotetun 2 momentin mukaan 65—67-vuotiaalle, jos hänen työntekonsa on 

estynyt lomautuksen, toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen tai sääesteen takia. Muutoin 

työttömyysetuutta myönnetään voimassa olevan lain mukaisesti enintään sen kalenterikuukauden 

loppuun, jona henkilö täyttää 65 vuotta. 

Sääntely on merkityksellistä perustuslain 19 §:n 2 momentin kannalta. Sen mukaan lailla 

taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan muun ohella työttömyyden ja vanhuuden 

aikana. Tällä säännöksellä on asetettu lainsäätäjälle velvoite taata jokaiselle 

perustoimeentuloturvaa tarvitsevalle subjektiivinen oikeus lailla säädettävään 

julkisen vallan järjestämään turvaan, joka on yhteydessä säännöksessä mainittuihin so- 

siaalisiin riskitilanteisiin samoin kuin lailla kulloinkin annettaviin säännöksiin saamise- 

dellytyksistä ja tarveharkinnasta sekä menettelymuodoista. Perustuslain säännös edel- 

lyttää turvajärjestelmältä sellaista kattavuutta, ettei sen ulkopuolelle jää väliinputoaja- 

ryhmiä (HE 309/1993 vp, s. 70, PeVM 25/1994 vp, s. 10/11, PeVL 33/2004 vp, s. 2). 

*• Ehdotetulla sääntelyllä pyritään tukemaan eläkelainuudistuksen tavoitetta työ- 

uran keskimääräisestä pidentämisestä. Sääntely turvaa perustoimeentulon lyhytaikaisissa 

työnteon keskeytymistilanteissa niille, jotka jatkavat työssä 65 ikävuoden täyttymisen jälkeen. 

Muissa tilanteissa heidän perustoimeentulon turvansa järjestyy eläkelainsäädännön 

mukaisesti. Työssä jatkavat eivät näin ollen jää perustoimeentulon turvajärjestelmien 

ulkopuolelle. Sillä seikalla, että henkilö ei ehdotetun sääntelyn perusteella voi työn tilapäisen 

keskeytymisen tilanteissa valita työttömyysturvan ja eläketurvan välillä, ei ole perustuslain 19 

§:n 2 momentin kannalta merkitystä. Olennaista on, että henkilön oikeus perustoimeentuloon 

on perustuslaissa mainituissa sosiaalisissa riskitilanteissa turvattu jonkin 

sosiaaliturvajärjestelmän kautta (PeVL 60/2002 vp, s. 4/1). Ehdotuksessa on valiokunnan 

mielestä kaiken kaikkiaan kysymys perustuslain kannalta hyväksyttävästä tavasta sovittaa 

yhteen vanhuuden ja työttömyyden aikaista perustoimeentuloa turvaavia järjestelmiä (vrt. 

PeVL 33/2004 vp, s. 3/II). 
 

Yhdenvertaisuus 

. Lakiehdotuksen 3 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan 65—67-vuotiaalle ei — toisin kuin muille 

henkilöille — myönnetä koulutuspäivärahaa. Ehdotus on merkityksellinen perustuslain 6 §:n 2 
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momentin syrjintäkieltosäännöksen kannalta. Sen mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää 

perustetta asettaa eri asemaan iän perusteella. Valiokunta on toisaalta vakiintuneesti pitänyt 

mahdollisena, ettei kaikkien työttömyyden aikaista toimeentuloa turvata samalla tavoin (ks. 

esim. PeVL 46/2002 vp, s. 5—7). 

Sääntelyä ei esityksen perustelujen mukaan ole tarkoituksenmukaista ulottaa kou-

lutuspäivärahaan, koska sen avulla tuettava opiskelu on pääsääntöisesti pitkäkestoisempaa ja 

tavoitteena on työttömän pitkäaikainen työllistäminen. Nämä seikat muodostavat perustuslain 

näkökulmasta hyväksyttävän perusteen ehdotetulle sääntelylle. 

Esityksen 3. lakiehdotuksen 15 §:n 2 momentin 2 kohdan säännös 65 vuotta täyttäneen 

palkansaajan vapauttamisesta työttömyysvakuutusmaksun suorittamisvelvolli-suudesta ei ole 

ongelmallinen perustuslain yhdenvertaisuussäännösten kannalta. Näiden palkansaajien 

työttömyysetuudet ovat muille henkilöille myönnettäviä etuuksia suppeammat. Ne rajoittuvat 

työnteon lyhytaikaisiin keskeytymistilanteisiin eikä 65 vuotta täyttäneelle myönnetä lainkaan 

koulutuspäivärahaa. Henkilöiden eri asemaan asettamiselle ehdotetulla tavalla on hyväksyttävät 

perusteet. Sama koskee 3. lakiehdotuksen 12 §:n 3 momentin 2 kohdan säännöstä työnantajan 

vapauttamisesta työttömyysvakuutusmaksun suorittamisvelvollisuudesta 65 vuotta täyttäneen 

työntekijän osalta. 
 

Muita seikkoja 

Henkilön työttömyysturvaan vaikuttava työhistoria määräytyy 1. lakiehdotuksen 6 luvun 11 §:n 1 

momentin ja 10 luvun 3 §:n 2 momentin 2 kohdan perusteella 31.12. 2004 voimassa olleiden 

säännösten mukaan. Sääntelyn selkeyden ja ymmärrettävyyden näkökulmasta on tärkeää, että 

valtioneuvoston piirissä ryhdytään pikaisesti toimiin kumottuun eläkelainsäädäntöön kohdistuvien 

viittausten poistamiseksi kyseisistä säännöksistä. Sama huomautus koskee 4. lakiehdotuksen 7 §:n 

1 momenttia. 
 
 
Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
Helsingissä päivänä marraskuuta 2004 
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