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OIKEUSMINISTERIÖ 1.3.2005
Lainsäädäntöneuvos Arja Manner

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Asia: Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusraha-etuuksista
(HE 3/2005 vp)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja
kuntoutusrahaetuuksista. Se korvaisi nykyisin voimassa olevan lain Kansaneläkelai-
toksen järjestämästä kuntoutuksesta (610/1991) ja kuntoutusrahalain (611/1991).

Esitys on luonteeltaan pääasiassa lakitekninen. Esityksen perustelujen mukaan sen
keskeisenä tavoitteena on selkeyttää kuntoutusta ja kuntoutusrahaa koskevan lainsää-
dännön rakennetta. Rakenteellisten muutosten ohella yksittäisten säännösten sanamuo-
toja täsmennettäisiin. Yhtenä lähtökohtana on ollut, että perustuslain vaatimukset sää-
döstasosta ja valtuutussäännöksistä otettaisiin huomioon. Oikeusministeriöllä ei ole
huomautettavaa säädöstasoa tai norminantovaltuutusta koskeviin ehdotuksiin.

Ehdotetun lain 55 §:n 2 momentin mukaan harkinnanvaraista kuntoutusta koskevaan
päätökseen ei saisi hakea muutosta valittamalla. Saman pykälän 1 momentin sana-
muodon perusteella jää hiukan epäselväksi, onko tarkoituksena, että 2 momentissa
mainittujen harkinnanvaraista kuntoutusta koskevien päätösten lisäksi olisi muitakin
kuntoutusta koskevia päätöksiä, joihin ei saisi hakea muutosta valittamalla. Pykälän 1
m/MYiöritiocQ 11 li^tol 1 o an n c i at 11-411-0 L"/*\c l^ox/i i« r>o otr\Voi -ir*i o a a KQVPQ -mi 13 itr^ora T 1
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sa ei mainita esimerkiksi 7 tai 10 §:ää, mutta ilmeisesti tarkoituksena on, että valitta-
malla saisi hakea muutosta myös esimerkiksi päätöksiin, jotka koskevat 7 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetun avustuksen tai 10 §:ssä tarkoitetun palvelun antamista.

Harkinnanvaraista kuntoutusta koskeva valituskielto vastaisi nykyistä sääntelyä. Pe-
rustuslakivaliokunta on aikaisemmin todennut tästä valituskiellosta, että siitä ei ole
huomauttamista perustuslain 21 §:n johdosta, kun otetaan huomioon tarkoitettujen
päätösten avoin harkinnanvaraisuus. Valiokunnan mukaan on kuitenkin perustuslain 2
§:n 3 momentissa ilmaistun lainalaisuusperiaatteen valossa arveluttavaa, että viran-
omaispäätöksentekoa, vaikka se lopulta jääkin riippumaan harkinnasta tai määrärahan
riittävyydestä, ei säännöksin sidota millään tavalla. Tällaisen sääntelyn myötä tulisi
arvioitavaksi myös kysymys valituskiellon aiheellisuudesta sen perustuslain 21 §:n 2
momentin säännöksen näkökulmasta, jonka mukaan oikeus hakea muutosta turvataan
lailla (PeVL 14/2002 vp). Ehdotuksen perusteluista ei ilmene, millä tavoin valmiste-
lussa on arvioitu mahdollisuuksia täsmentää laissa harkinnanvaraisen kuntoutuksen
myöntämisen edellytyksiä.

am d:\aata\edusk\kelan kuntoutus



Maija Saksiin

2.3.2005

Perustuslakivaliokunnalle

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä HE 3/2005 vp laiksi kansan-

eläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista esitän kohteliaimmin seuraavan.

Esityksessä ehdotetaan kansaneläkelaitoksen järjestämää kuntoutusta ja kuntoutusrahaa koskeva

lainsäädännön kokonaisuudistusta. Ehdotusta luonnehditaan perusteluissa pääasiassa lakitekniseksi.

Ehdotus on valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellinen, koska sen tarkoituksena on saattaa ennen

perusoikeusuudistusta voimaan tullut lainsäädäntö perusoikeusuudistuksen ja uuden perustuslain

vaatimusten mukaiseksi.

Lakiehdotukset liittyvät ennen kaikkea perustuslain 19 §:ssä turvattujen perusoikeuksien toteuttami-

seen. Eri kuntoutusmuodot ja etuudet toteuttavat 19 §:n 1 momentissa jokaiselle turvattua oikeutta

välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, 19 §:n 2 momentissa asetettua velvollisuutta taata

lainsäädännöllä perustoimeentulon turva säännöksen mainitsemissa tilanteissa sekä 19 §:n 3 mo-

mentissa julkiselle vallalle asetettua velvollisuutta turvata riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Pe-

rustuslakivaliokunta on pitänyt kuntoutusta perustuslain 19 §:n 2 momentin tarkoittaman sairauden

riskin alaan kuuluvana. Kuntoutuspalvelut saavat perustuslakivaliokunnan mukaan suojaa 19 §:n 3

momentin säännöksestä (PeVL 15/1995 vp).

Lainsäädännön täsmällisyys ja tarkkarajaisuus

Lakiehdotuksen perusteluissa todetaan useassa kohdassa, että tarkoituksena on kirjata voimassa oleva

soveltamiskäytäntö lain tasolle. Lakiehdotuksen säännöksiä oikeudesta lain tarkoittamiin paiveluihin

ja rahaetuuksiin ei kuitenkaan ole muotoiltu riittävän täsmällisesti. Perustuslain 80 §:n 1 momentin ja



perusoikeussäännösten ajatuksena on, että yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista ja

etuuksien saamisen edellytyksistä tulee antaa säännökset lailla. Lakiehdotuksessa ei ole täysin

noudatettu perustuslakivaliokunnan käytännössä vakiintunutta vaatimusta sääntelyn täsmällisyydestä

ja tarkkarajaisuudesta, vaan useat kuntoutujan oikeuksiin vaikuttavat seikat käyvät ilmi vain

säännöksen perusteluista kuvauksena siitä, miten voimassa olevan lainsäädännön vastaavan

sisällöistä säännöstä on sovellettu. Näin siitä huolimatta, että perusteluissa nimenomaan todetaan,

että tavoitteena on kirjata soveltamiskäytäntö lakiin. Valtiosääntöoikeudelliset huomautukseni liit-

tyvät tähän säätelyn epätäsmällisyyteen. Henkilön työ- ja toimintakyvyn arviointimenettely ja arvi-

oinnissa käytettävät kriteerit ovat ratkaisevassa asemassa hänen oikeuksiensa ja oikeusturvansa to-

teutumisen kannalta. Lainsäädännön ymmärrettävyyden ja läpinäkyvyyden kannalta on välttämä-

töntä, että soveltamiskäytännössä vakiintuneet ns. nyrkkisäännöt kirjataan lakiin. Tämä on tärkeää

myös demokraattisen päätöksenteon kannalta, sillä samalla eduskunta saa mahdollisuuden arvioida,

ovatko käytännön muovaamat kriteerit asianmukaisia. Muodostunutta soveltamiskäytäntöä on arvi-

oitava perustuslain kannalta. Perustuslakivaliokunta on toistuvasti todennut, että perustuslain 19 §:n

2 momentin säännös ei estä asettamasta lailla etuuksille saamisedellytyksiä, jotka voivat perustua

myös tarveharkintaan. Edellytykset eivät kuitenkaan saa olla mielivaltaisia ja niiden on oltava so-

pusoinnussa etuuksien luonteen kanssa. Henkilöä ei voida jättää kokonaan vaille turvaa, eivätkä

korvauksettomaksi muodostuvat jaksot saa olla niin pitkiä että ne muodostuisivat tämän velvoitteen

ldertamiseksi.(Ks. esim. PeVL 17/1995 vp, 16/1996 vp ja 17/1996 vp, joissa tämä tulkinta alkoi

vakiintua.)

Ehdotettu 6 § sisältää säännökset vakuutetun oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen. Säännöksessä

käytetään ilmausta 'lähivuosina tulisi myönnettäväksi työkyvyttömyyseläke", perusteluissa puhutaan

viidestä vuodesta. Säännöksessä käytetään ilmausta "työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennainen

heikentyminen". Perusteluissa todetaan, että työkyvyn olennaisena heikentymisenä on pidetty

työkyvyn alenemista noin kahdella viidesosalla ja ansiotason olennaisena heikentymisenä

heikentymistä noin kolmanneksella. Perustelujen mukaan tämä edellyttää käytännössä mahdollisia

elinmuutoksia, sairauskohtauksia, liikuntarajoituksia tai muuta vastaavaa näyttöä, joka on yhteydessä

työelämässä suoriutumiseen. Edelleen säännöksen perustelujen mukaan kuntoutuksella tulee pyrkiä

varmistamaan ammatti tai työ, josta saa toimeentulon kannalta olennaisia lisäansioita. Olennaisina

lisäansioina pidetään tulojen lisääntymistä noin neljäsosalla.

Ehdotetussa 9 §:ssä säännellään vaikeavammaisen oikeutta saada lääkinnällistä kuntoutusta. Sään-

nöksen perusteluissa todetaan, että sairaudella, vialla tai vammalla ja tästä aihetuvalla kuntoutustar-

peella ja kuntoutuksella tulee olla syy-yhteys. Säännöksen viimeisen momentin mukaan kuntoutuk-



sen tulee perustua kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan. Perusteluissa todetaan, että Kela ei ole pää-

töstä tehdessään sidottu kuntoutussuunnitelmaan.

Säännösten muotoilu on oikeuden syntymisen edellytysten ja Kelalle ja muutoksenhakuelimille

jäävän harkinnan kannalta liian avointa. Ehdotettuja säännöksiä tulisi täsmentää, jotta kuntoutuksen

tosiasiasialliset edellytykset ilmenisivät laista. Perusteluissa esiin tuotuja ehtoja voitaneen pitää pe-

rustuslakivaliokunnan tarkoittamalla tavalla ei mielivaltaisina ja etuuden luonteen kanssa sopusoin-

tuisina. Avoimempi ja täsmällisempi lainsäädäntö vähentäisi todennäköisesti myös harkintaan liit-

tyvää riskiä vakuutettujen epayhdenvertaisesta kohtelusta ja tarvetta muutoksenhakuun.

Kuntoutusraha odotus- ja väliojalta

Ehdotuksen perustelujen mukaan 24 §:ssä säännöksessä on tyhjentävästi lueteltu ne seikat, joiden

perusteella kuntoutusrahaa voidaan maksaa kuntoutuspäätöksen ja kuntoutuksen alkamisen väliseltä

ajalta tai kahden kuntoutusjakson väliseltä ajalta. Perusteluissa todetaan, että rahaa voitaisiin maksaa,

jos kuntoutujan toimeentulo muuten saattaisi vaarantua ja rahan maksaminen turvaisi kuntoutujan

toimeentulon ja kuntoutuksen etenemisen. Perustuslain 19 §:n 2 momentin vakiintuneen tulkinnan

mukaan perustuslain vastaisena voidaan pitää ns. väliinputoamistilanteita. Perustuslain vastaisten

väliinputoamistilanteiden estämiseksi säännöksen ei tulisi olla tyhjentävä, vaan se tulisi muotoilla

siten, että sen avulla voidaan varmistaa kuntoutujan toimeentulo aina, jos hän ei saa toimeentuloa

työstä tai muista toimeentuloa turvaavista järjestelmistä. Mikäli 30 §:n mukainen harkinnanvarainen

kuntoutusavustus on mahdollista maksaa myös odotus tai väliajalta, eivät 24 §:n rajoitukset ole

valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisia.

Valtuutus

Ehdotetun 18 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä edelly-

tyksistä, joilla päihdehuollon laitos hyväksytään sellaiseksi kuntoutuslaitokseksi, jossa järjestettävän

kuntoutuksen aikana voidaan maksaa kuntoutusrahaa. Koska valtioneuvoston asetuksella säännellään

palveluntarjoajan oikeuksista ja velvollisuuksista ja välillisesti myös kuntoutujien oikeuksista, on se

merkityksellinen perustuslain 80 §:n 1 momentin kannalta. Ehdotettu säännös on täysin avoin ja sitä

tulisi täsmentää esimerkiksi säännöksen perusteluissa olevilla kriteereillä 1) kuntoutusta antavat

terveydenhuollon ammattihenkilöt 2) palveluita annetaan asianmukaisissa tiloissa ja 3)

palveluntuottajalla on tarpeelliset luvat palvelujen tuottamiseen.



Henkilöllinen ja alueellinen soveltamisala

Lakiehdotuksen 16 § koskee kuntoutusta ulkomailla. Sen mukaan korvataan ulkomailla annetusta

kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset. Lakiehdotuksen 21 §:n mukaan kuntoutusrahaa voidaan

myöntää ulkomailla tapahtuvan kuntoutuksen ajalta, jos 16 §:n edellytyksen täyttyvät. Laissa ei

säännellä mahdollisuutta kuntoutuksen järjestämiseen ulkomailla. Lakiehdotuksen perusteella jää

epäselväksi, miten toisessa jäsenvaltiossa kuntoutusta saavan henkilön oikeudet järjestyvät. Esityk-

sen perusteluissa ei ole arvioitu, miten ehdotettuja säännöksiä on tarkoitus soveltaa yhdessä yhteisön

oikeuden kanssa. Kansallisen lainsäädännön soveltamiseen vaikuttavat henkilöiden vapaan liik-

kuvuuden toteuttamiseksi annettu asetus 1408/71, palvelujen vapaa liikkuvuutta koskeva oikeuskäy-

täntö sekä mahdollisesti myös julkisia hankintoja koskeva yhteisön oikeus ja ehdotus palveludirek-

tiiviksi. Hallituksen esityksestä ei käy ilmi pidetäänkö kuntoutusta Euroopan unionin jäsenvaltioiden

sosiaaliturvalainsäädännön soveltamista koskevan asetuksen 1408/71 mukaisena sairauteen vai

työkyvyttömyyteen liittyvänä etuutena. Talla on merkitystä sen kannalta, minkälaisia rajoituksia

voidaan asettaa toisessa jäsenvaltiossa tapahtuvalle kuntoutukselle, sen korvaamiselle tai minkälaisia

rajoituksia voidaan asettaa kuntoutusrahan maksamiselle toiseen jäsenvaltioon. Koska lain hen-

kilöllinen soveltamisala määräytyy sairausvakuutuslain mukaisesti ja koska myös perustuslakiva-

liokunta on pitänyt kuntoutusta sairauden riskiin kuuluvana etuutena, lakiin lienee sovellettava sai-

raanhoitoa koskevia asetuksen 1408/71 säännöksiä. Lisäksi sairaanhoitopalvelujen vapaata liikku-

vuutta koskeva EY:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö saattaa vaikuttaa kuntoutuksesta maksettavien

korvausten määrään.

Nyt ehdotettuja kansallisen lain säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun kuntoutusta annetaan

muussa kuin Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai kuntoutusrahan saaja asuu tai työskentelee Euroo-

pan unionin ulkopuolella, eikä yhteisön oikeus tule sovellettavaksi. Perustuslakivaliokunta totesi

perusoikeusuudistusta koskevaa ehdotusta käsitellessään, että perusoikeuksien yleiset opit, kuten

hyväksyttävyys ja suhteellisuus näkökohdat oikeuttavat etuudelle asetetut rajoitukset, kuten vaati-

muksen maassa asumisesta tai työskentelystä (PeVM 25/1994 vp s. 10-11). Lakiehdotuksen perus-

telujen puutteellisuuden vuoksi ei ole mahdollista arvioida täyttääkö ehdotus nämä vaatimukset.

Neuvonta

Ehdotettu 43 § sisältää määräykset siitä, mitä tietoja kuntoutujan on annettava

kansaneläkelaitokselle. Tietojen antamisen laiminlyönnin seuraus voi olla etuuden



lakkauttaminen ja takaisinperiminen. Tällä saattaa olla merkittävä vaikutus kuntoutujan

oikeuksiin. Perustuslain 21 §:n 2 momentin turvaamaan hyvään hallintoon sisältyvän

neuvontavelvollisuuden toteuttamiseksi laissa olisi velvoitettava kansaneläkelaitos antamaan

kirjallisesti tieto kuntoutujalle siitä, mistä seikoista ja olosuhteiden muutoksista

kansaneläkelaitokselle on ilmoitettava ja mikä on seuraus tämän velvollisuuden laimin-

lyömisestä.



taso 1

SUOMALAINEN KUNTOUTUSJÄRJESTELMÄ JA ERI VÄESTÖRYHMIEN KUNTOUTUSPALVELUT

Kuntoutusta
tarvitsevat
lapset
vauvaiästä
kouluikään

(Erityis-)
neuvola-
toiminta

Lasten-
klinikat

Erityis-pkl:t

Päiväkoti-
kuntoutus

Peruskoulussa tai
ammattioppilaitoksessa
opiskelevat: vamman tai
muun syyn vuoksi
erityistä tukea tarvitsevat

TYOSSA KAYVAT

Kaikki
Oireilevat

taso 2
Kelan harkinnanvarainen

lääkinnällinen
ja ammatillinen

kuntoutus (Kelan
kuntoutuslaki 4 §)

Vajaakuntoiset
työnhakijat
Työhallinnon

kuntoutus

Työministeriö/
työvoima-
toimistot

TE-
keskukset

Työ- tai
liikenne-
tapaturmassa
vammautuneet

Tapaturma-ja liikenne-
vakuutuslakien
mukainen kuntoutus

• tapaturma-ja liikenne-
vakuutuslaitokset

J V

Vaikeavammaiset

yli 65 V.

Kelan vaikea-

vammaisten
lääkinnällinen

kuntoutus
(Kelan

kuntoutuslaki
3 §)

Sota-
invalidit ja
rintama-
veteraanit

I
Sotainvalidien

ja rintama-
veteraanien
kuntoutus

Valtio-
konttori

Työ-
paikkojen

TYKY-
toiminta,

työterveys'
huolto

• terveys-
keskus

•työterveys-
lääkäri

alle 65
V.

Työ-
kyvyttö-
mät

Vajaa-
kuntoiset

taso 3

Erityis-
opetus ja

kokonais-
kuntoutus

Erityisoppi-
laitosten

kuntoutus

Kelan vajaa-
kuntoisten

ammatillinen
kuntoutus

(Kelan
kuntoutuslaki

2 §)

Työeläke-
lakien

mukainen
kuntoutus

• työeläke-
laitokset



KOULUTUKSEEN
LIITTYVÄ KUNTOUTUS
TYÖVOIMAPALVELUT

TERVEYDENHUOLLO
N JA
SOSIAALITOIMEN
KUNTOUTUSPALVEL
UT

työllistämispolut
• kuntien työvoimatoimistot
• erityistyövoima-neuvojien

palvelut
• ammatinvalinnanohjaus
> perusterveydenhuollon
kuntoutus

1 erikoissairaanhoidon
kuntoutus

vammaispalvelut, työ- ja
toimintakeskusten
palvelut, vanhusten-
huolto, päihdehuolto,

lastensuojelu ja muut
kuntouttavat
sosiaalipalvelut

Kuva: Kuntoutussäätiö 1998, muokannut Eeva Leino 2004

oppilaan ohjaus ja tuki
• koulukuraattori
• koulupsykologi
• terveydenhoitaja
• eritysopettaja alle kouluikäisten lasten kotihoidon tukipalvelut, kehitysvammahuolto
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (HE 3/2005).

1. Kuntoutusetuuksien perustuslain suoja

Kuntoutusjärjestelmän etuuksien nauttima perusoikeussuoja riippuu siitä minkä perustuslain 19

§:n säännöksen mukaan niitä on arvioitava. Niinpä kun 19 §:n 2 momentissa tarkoitettu

perustoimeentulon turva on lailla taattava subjektiivisina oikeuksina, sitä toteuttavat etuudet

nauttivat vahvempaa suojaa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluetuudet, joita arvioidaan 19

§:n 3 momentin perusteella.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta katsoi perusoikeusuudistusta koskevassa lausunnossaan (StVL

5/1994 vp), että kuntoutujaa on pidettävä hallitusmuodon 15a §:n (perustuslain 19§:n) 2

momentin mukaisen perustoimeentulon turvan piiriin kuuluvana työkyvyttömänä silloin, kun

kuntoutuksen tavoitteena on tervehtyminen tai työkyvyn ylläpitäminen, saavuttaminen tai

parantaminen. Tällaisia kuntoutettavia ovat valiokunnan mielestä muun muassa päihdehuollon

asiakkaat sekä sosiaalisista syistä kuntoutettavat. Perustuslakivaliokunta sen sijaan omaksui

lausunnossaan 15/1995 vp kannan, jonka mukaan kuntoutujaan soveltuva riskitilanne ei ole

työkyvyttömyys vaan sairaus. Siitä riippumatta, pidetäänkö kuntoutujaan soveltuvana

riskitilanteena sairautta vai työkyvyttömyyttä, on kuitenkin selvää, että kuntoutusrahaetuudet

toteuttavat perustuslain 19 §:n 2 momentissa tarkoitettua perustoimeentulon turvaa.

/
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Kuntoutusjärjestelmään ei kuulu ainoastaan rahamääräisiä etuuksia, vaan myös palveluina annettavaa

kuntoutusta. Näiltä osin kuntoutus ei perustuslakivaliokunnan mukaan kuulu perustuslain 19 §:n 2

momentin tarkoittamaan perustoimeentulon turvaan, vaan saa suojaa 3 momentin 1 virkkeen sosiaali- ja

terveyspalveluja koskevasta säännöksestä.

2. Kuntoutusrahaetuudet

Kuntoutusrahan määrä on lakiehdotuksen 32.3 §:n mukaan aina vähintään sairausvakuutuslain 11 luvun

7 §:ssä tarkoitetun päivärahan suuruinen. Etuuksien taso ei anna aihetta valtiosääntöoikeudellisiin

huomautuksiin, on ollut Perustuslakikunta on arvioinut sairausvakuutuslain suhdetta perustuslakiin

lausunnossaan 33/2004 vp.

Etuuksien tason ohella toinen olennainen seikka perustuslain 19.2 §:n piiriin kuuluvien järjestelmien

valtiosäantöisessä arvioinnissa olennainen seikka on varmistaa, että säännökset eivät synnytä

subjektiivisena oikeutena taatun perustoimeentulon turvan ulkopuolelle jääviä väliinputoajaryhmiä.

Tässä suhteessa lakiehdotuksen 24 §:n säännökset odotus- ja väliajalta maksettavasta harkinnanvaraisesta

kuntoutusrahasta antavat aihetta kriittisiin huomautuksiin.

Ehdotuksen perustelujen (s. 29) mukaan "toimeentulon turvaaminen koko kuntoutusprosessin ajalta on

usein kuntoutuksen onnistumisen edellytys", ja "näin voi olla varsinkin silloin, kun kuntoutujalla ei ole

työpaikkaa, johon hän voisi väliajoiksi palata, tai kun hänen toimeentulonsa ei ole turvattu eläkkeen tai

muun etuuden avulla". Perustelut viittaavat mahdollisuuteen, että henkilö, johon soveltuu PL 19.2 §:ssä

tarkoitettu riskitilanne, jäisi odotus- tai väliaikana perustoimeentulon turvaa toteuttavien järjestelmien

ulkopuolelle. Jos tällainen tilanne on mahdollinen, perustuslain 19.2 § edellyttää, että ao. henkilöille on

taattava odotus- ja väliajan kuntoutusraha subjektiivisena oikeutena.

3. Kuntoutuspalvelut

Perustoimeentulon turvasta poiketen perustuslaki ei edellytä sosiaali- ja terveyspalveluja taattavaksi

subjektiivisina oikeuksina. Kuitenkin lakiehdotuksen mukaan 6-8 §:ssä tarkoitettu ammatillinen

kuntoutus ja 9-10 §:ssä tarkoitettu vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus olisi nykyiseen tapaan

turvattu subjektiivisina oikeuksina. Lisäksi Kansaneläkelaitos voisi 9 §:n nojalla järjestää ja korvata

muutakin, harkinnanvaraista kuntoutusta.



4. Muutoksenhaku ja tietosuoja

Hallituksen lakiehdotuksen 55.2 §:n mukaan harkinnanvaraista kuntoutusta koskevaan päätökseen ei

saisi hakea muutosta valittamalla. Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään katsonut, että

harkinnanvaraiset sosiaalietuudet voidaan perustuslain 21 §:n estämättä jättää valitusoikeuden

ulkopuolelle.

Tietosuojaa koskevat lakiehdotuksen 7 luvun säännökset vastaavat niitä voimassa olevia säännöksiä,

joihin eduskuntakäsittelyssä tehtiin perustuslakivaliokunnan lausunnossa 14/2002 vp edellytetyt

muutokset.

Heimolassa 2.3.2005

Kaarlo Tuori

Lausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi Kansaneläkelaitoksen

kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (HE 3/2005 vp)

Ehdotettu laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista on, kuten

hallituksen esityksessä mainitaan, pääasiassa lakitekninen ja lainsäädäntöä kokoava ja selkeyttävä.

Esityksen kannalta merkittäviä perusoikeudellisia säännöksiä saattavat olla perustuslain 19.2 §:n

säännös perustoimeentulon turvasta, 19.3 §:n säännökset riittävistä sosiaali-ja terveyspalveluista ja

väestön terveyden edistämisestä, 18.2 §:n säännös työllisyyden edistämisestä ja pyrkimyksestä turvata

oikeus työhön ja 21 §:n säännökset hyvästä hallinnosta sekä eräiden muiden perusoikeussäännösten

hallinnolle ja viranomaistoiminnalle asettamista velvoitteista (henkilötietojen suoja, julkisuus jne.). Muista

perustuslain säännöksistä merkitystä saattaa olla 80 §:n säännöksillä lainsäädännön tasosta ja 124 §:n

säännöksillä julkisten tehtävien uskomisesta viranomaiskoneiston ulkopuolelle. Lisäksi kyseeseen

tulevat horisontaaliset säännökset, kuten yhdenvertaisuus.

Kuntoutusetuuksien tarjontaa ja saamista on arvioitava lähinnä PL 19.3 §:n mukaisten riittävien sosiaali-

ja terveyspalvelujen sekä väestön terveyden edistämisen kannalta. Perusoikeusuudistusta koskeneessa

hallituksen esityksessä 309/1993 vp luonnehdittiin palvelujen riittävyyden arvioinnin lähtökohdaksi

palvelujen sellainen taso, joka luo jokaiselle ihmiselle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena

jäsenenä. Väestön terveyden edistämistä koskevaa säännöstä luonnehdittiin tuossa esityksessä lähinnä

yhteiskunnan olosuhteiden yleisen kehittämisen kannalta (yhteisinä oikeuksina), mutta viitattiin myös

yksi-löllisimpiin säännöksiin oikeudesta elämään ja työvoiman suojaan. Hallituksen esitykseen



sisältyvän lain 2 luvussa säädetään kuntoutusetuuksien saamisen edellytyksistä sellaisella tavalla, että

säännöksiä voidaan pitää PL 19.3 §:n asettamat vaatimukset huomioon ottaen riittävinä. Lähinnä

aprikointia aiheuttaa lakiehdotuksen 12 §:n mukainen harkinnanvarainen kuntoutus, jonka rahoituksen

vähimmäismäärä on rajattu summaan, joka vastaa neljää prosenttia vakuutettujen

sairausvakuutusmaksuina kertyneestä määrästä. Kun eduskunta voi vuosittain korottaa rahasummaa,

voidaan tätäkin säännöstä pitää riittävänä.

Lakiehdotuksen 2.1 §:n mukaan kuntoutusetuuksia myönnetään sairausvakuutuslain mukaisesti

vakuutetulle, joten näiden etuuksien kattavuutta on arvioitava sairausvakuutuslain kattavuuden kautta.

Kuntoutusetuuksien kattavuus näyttää olevan järjestyksessä, kun sairausvakuutuslain 1 luvun 2 §:n

mukaan sairausvakuutuslain nojalla vakuutettuja ovat asumiseen perustuvan

sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain mukaisesti Suomessa asuvat henkilöt.

Kuntoutusraha on luonteeltaan vähimmäisetuus. Kuntoutusta ei mainita nimenomaisesti niiden

elämänolosuhteiden joukossa, joiden aikana tai perusteella PL 19.2 § edellyttää perustoimeentulon

turvattavaksi. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan hallituksen esityksestä 124/1995 vp

sairauspäivärahajärjestelmän ja kuntoutuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (PeVL 15/1995

vp, s. 4) todennut, että myös kuntoutusjärjestelmää on arvioitava HM 15a.2 §:n (PL 19.2 §) kannalta.

Perustuslakivaliokunta on tuolloin katsonut, että kuntoutuksen tavoitteet (tervehtyminen tai työkyvyn

ylläpitäminen, saavuttaminen tai parantuminen) huomioon ottaen on kuntoutujaa pidettävä

perustoimeentuloturvan piiriin kuuluvana. Kuntoutujan tilannetta pidettävä pikemminkin sairautena kuin

työkyvyttömyytenä PL 19.2 §:n kannalta. Käsiteltävänä oleva hallituksen esityksen säätämisjärjes-

tysperusteluissa viitataan kuntoutuksen aikaisten etuuksien liittyvän PL 19.2 §:n mukaiseen

työkyvyttömyyden aikaiseen perustoimeentulon turvaan. Erolla ei sinänsä ole merkitystä, kun

tarkastellaan kuntoutuksen aikaista perustoimeentulon turvaa kattavuuden, tason ja ajallisen keston

suhteen.

Kuntoutusrahaetuuden kattavuutta on arvioitava PL 19.2 §:n mukaan. Sen vakiintunut tulkinta

edellyttää, ettei etuuksien piiriin kuuluviin saa jäädä väliinputoajia. Lakiehdotuksen 17 §:n mukaan

kuntoutusrahaetuutta voi saada henkilö, joka on kuntoutuksen vuoksi estynyt tekemästä omaa tai toisen

työtä. Sairausvakuutuslain 8 luvun 3 §:n mukaan sairauspäivärahan saamisen edellytyksenä on mm. se,

ettei henkilö ole ollut tiettyä aikaa omasta syystään vailla omaa työtä tai ansiotyötä. Lisäksi mainitussa

pykälässä säädetään, että vakuutettu voi kuitenkin työedellytyksen puuttumisen estämättä saada

vähimmäismääräisen sairauspäivärahan, kun hänen työkyvyttömyytensä on kestänyt yhdenjaksoisesti

vähintään 55 päivää. Sairausvakuutuslain ja ehdotetun lain säännökset eivät näin ollen vastaa tarkkaan

toisiaan. Lakiehdotuksen 17.4 §:ssä määritellään kuntoutusrahaa saavan kuntoutujan oma työ.

Kuntoutusrahan saamisedellytysten ulkopuolelle näyttäisivät sairausvakuutukseen rinnastettaessa

jäävän ne henkilöt, jotka eivät täytä työn tekoa koskevaa vaatimusta, kun sairausvakuutuslain mukaista



pitkän omavastuun varaan rakentuvaa vaihtoehtoa ei ole asetettu. Vaikka onkin periaatteellisesti

ajateltavissa, että henkilö saa kuntoutusetuutta ilman kuntoutusrahaa, ei menettely tältä osin ole PL

19.2 §:n edellytykset täyttävä, jos säännös merkitsee väliinputoajaryhmän syntymistä. Säännös ei

myöskään olisi PL 5 §:n mukaisen yhdenvertaisuuden kannalta moitteeton. Kuntoutusrahan saamista

koskevien edellytysten osalta on kuitenkin merkittävää, että vailla omaa tai toisen työtä olemisessa ei

aseteta kysymystä siitä, onko ennen kuntoutusrahan saamista ollut työssä tai onko ollut vailla omaa tai

toisen työtä omasta syystään. Säännöksen tulee näin ollen tarkoittaa periaatteellista eikä tosiasiallista

estymistä työnteosta. Merkitystä ei voi olla sillä, tekisikö henkilö jotain omaa tai toisen työtä, jos hän ei

samana aikana olisi kuntoutuksessa. Tulkinnan tulee erota sairausvakuutuksen samantapaisen, mutta

sanamuodoltaan ja tavoitteiltaan erilaisen säännöksen tulkinnasta. Tätä taustaa vasten on

ymmärrettävä myös lakiehdotuksen 17.4 §, jonka nojalla periaatteellinen estyminen esimerkiksi

kotitaloudessa tehtävästä työstä on jo sinänsä riittävä edellytys. Lakiehdotuksen 17.2 §:n tällainen

tulkinta ei ilmene hallituksen esityksen perusteluista, mutta kuntoutuksen tarkoitus huomioon ottaen ja

PL 19.2 §:n perustoimeentulon turvan kattavuuden kannalta sekä yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi

säännöksen tällainen tulkinta on välttämätön.

Sama ongelma on myös lakiehdotuksen 20 §:ssä, jossa nuoren ammatillisen kuntoutuksen aikaiselle

kuntoutusrahalle luodaan edellytyksiä säätämällä sen saamisedellytykset väljemmiksi. Myöskään tässä

yhteydessä ei saamisedellytyksenä vapauteta oman tai toisen työn tekemisen estymisestä, vaikka tältä

osin edellytystä voidaan pitää vielä olennaisempana kuin muissa kuntoutusrahan myöntämisen

tilanteissa. Lakiehdotuksen 17.2 §:n edellä mainitun mukainen soveltamiskäytäntö poistaa myös tämän

säännöksen yhteydessä perusoikeudellisen ongelman.

Kuntoutusrahan taso vastaa sairauspäivärahan tasoa siten, että eräissä tapauksissa sitä jopa

korotetaan. Kuntoutusrahan kestoksi on myös asetettu kuntoutusetuuksien kesto, joten

kuntoutusrahaetuuden tasoon tai kestoon ei ole esitettävissä perusoikeudellista

huomautusta. En ole havainnut esityksessä myöskään muuta perustuslaillista huomautettavaa.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2005

Pentti Arajärvi

sosiaalioikeuden professori (mvs) oikeustieteen

tohtori
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Perustuslakivaliokunnalle

Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä 3/2005 vp laiksi Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista esitän kunnioittaen seuraavaa.

Yleistä

Kysymyksessä on Kansaneläkelaitoksen järjestämää kuntoutusta ja kuntoutuksen ajalta
myönnettäviä rahamuotoisia etuuksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus. Säädettävä
laki täydentäisi muihin lakeihin kuten tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) sisältyviä säännöksiä
kuntoutuksesta ja kuntoutusrahasta tai niitä vastaavista etuuksista. Uudistus olisi suurelta osin
lainsäädäntötekninen. Tarkoitus on yksinkertaistaa ja selkiyttää erityisesti Kansaneläkelaitoksen
järjestämää kuntoutusta ja tämän kuntoutuksen ajalta maksettavaa kuntoutusrahaa koskevaa
sääntelyä. Valtiosääntöoikeudelliselta kannalta tärkeitä ovat uudistukset, joilla lakia
alemmantasoisia säännöksiä nostettaisiin eduskuntalain tasolle tai jotka merkitsisivät
vakiintuneen hallinto- ja/tai oikeuskäytännön kirjaamista lakiin. Nämä uudistukset ovat
perusteltavissa muun ohella perustuslain 80 §:ssä vahvistetuilla vaatimuksilla.

Lakiesityksellä on perustuslain 80 §:n ohella yhtymäkohtia joihinkin muihinkin perustuslain
säännöksiin kuten perustoimeentulon turvaa koskevaan perustuslain 19 §:n 2 momenttiin.
Viimeksi mainitun säännöksen mukaan lailla on taattava jokaiselle oikeus perustoimeentulon
turvaan muun muassa sairauden ja työkyvyttömyyden aikana. Uuteen lakiin otettavat säännökset
kuntoutuksen ajalta maksettavasta kuntoutusrahasta toteuttavat omalta osaltaan tätä
perustuslaissa lainsäätäjälle osoitettua toimeksiantoa. Säännökset Kansaneläkelaitoksen
järjestämästä kuntoutuksesta kytkeytyvät puolestaan riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestämistä koskevaan perustuslain 19 §:n 3 momenttiin. Niillä on yhteys myös julkisen vallan
velvollisuuteen edistää väestön terveyttä, josta säädetään niin ikään perustuslain 19 §:n 3
momentissa. Ehdotetun lain 5 luvussa säädettäisiin etuuksien hakemisesta ja toimeenpanosta ja
6 luvussa muutoksenhausta ja virheen korjaamisesta. Esitystä on näiltä osin arvioitava hyvää
hallintoa ja oikeusturvaa koskevan perustuslain 21 §:n näkökulmasta.

Kuntoutusraha ja kuntoutus

Arvioitaessa, täyttävätkö lakiesitykseen sisältyvät säännökset kuntoutusrahasta perus-
toimeentulon turvaa koskevan perusoikeuden vaatimukset, huomiota on kiinnitettävä ainakin
etuuden tasoon, ajalliseen kestoon ja henkilölliseen kattavuuteen. Kysymys on viimeksi
mainitussa siitä, ettei perustuslain 19 §:n 2 momentin tarkoittamissa sosiaalisissa riskitilanteissa
saa muodostua väliinputoajaryhmiä, jotka jäisivät perustoimeentulon turvan ulkopuolelle.
Merkitystä on lueteltujen seikkojen ohella säädöstasolla: perusoikeuden toteutumisen kannalta
relevanteista seikoista tulee säätää eduskuntalaissa.

Lakiesitys täyttää nähdäkseni perustuslain 19 §:n 2 momentin sille asettamat vaatimukset.
Kuntoutusrahan määrä on esityksen mukaan aina vähintään sairausvakuutuslaissa (1224/2004)
tarkoitetun vähimmäispäivärahan suuruinen (32 §:n 3 mom.). Perustuslakivaliokunta on
lausunnossaan 33/2004 vp katsonut sairauspäivärahan vähimmäismäärää koskevien
sairausvakuutuslain säännösten toteuttavan perustuslain 19 §:n 2 momentin vaatimusta
perustoimeentulon turvasta. Kuntoutusrahan saamisedellytyksistä säädettäisiin lain 17-22 §:ssä



ja sen ajallisesta kestosta lain 23-29 §:ssä. Ehdotetut säännökset turvannevat yleisesti arvioiden,
sen, ettei välilnputoamisongelmia niiden johdosta synny. En kuitenkaan tunne eri
toimeentuloturvajärjestelmien yksityiskohtia ja erityisesti eri etuuksien yhteensovitusta koskevia
säännöksiä niin hyvin, että pystyisin arvioimaan asiaa täsmällisesti.

Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta säädettäisiin lain 2 luvussa. Kuntoutus on
luonnehdittavissa sosiaali- ja/tai terveyspalveluksi, jolloin sitä koskevien säännösten voidaan
katsoa toteuttavan julkiselle vallalle perustuslain 19 §:n 3 momentissa asetettua velvoitetta
turvata laissa jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut samoin kuin julkisen vallan velvoitetta
edistää väestön terveyttä. - Ehdotettuihin säännöksiin ei ole mielestäni huomautettavaa näiden
perusoikeussäännösten kannalta.

Ensi asteen päätöksenteko ja muutoksenhaku

Merkittäviä pulmia ei liity mielestäni perustuslain kannalta myöskään lakiesityksen 5 ja 6 luvun
säännöksiin etuuksien hakemisesta ja toimeenpanosta sekä muutoksenhausta ja virheen
korjaamisesta. Huomiota voidaan kuitenkin kiinnittää muutamiin ehkä vähäisinä pidettäviin
yksityiskohtiin.
Kuntoutusraha voidaan esityksen mukaan maksaa määrätyin edellytyksin sosiaalihuoltolain
(710/1982) 6 §:ssä tarkoitetulle toimielimelle tämän pyynnöstä käytettäväksi vakuutetun ja hänen
perheensä huoltoon (48 §:n 3 mom.). Edellytyksenä olisi, ettei kuntoutusrahan maksamista sen
saajalie itselleen "voida pitää tarkoitustaan vastaavana hänen elämäntapojensa vuoksi".
Säännös on erittäin tulkinnanvarainen ja jättää paljon itsenäistä harkintavaltaa asiasta
päättävälle Kansaneläkelaitokselle. Koska kysymys on (vain) etuuden maksamistavasta,
säännös ei vaarantane perustoimeentulon turvaa koskevan perusoikeuden toteutumista. Sen
suhde perustuslain 10 §:ssä vahvistettuun yksityiselämän suojaan saattaa sitä vastoin
muodostua ongelmaksi. Oikeus yksityiselämän suojaan sisältää perusoikeusuudistuksen
esitöiden mukaan oikeuden "elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten
tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista" henkilön yksityiselämään (hallituksen esitys
309/1003 vp s. 52/II). Koska kysymys on tämän perusoikeuden kannalta relevantista sääntelystä,
laissa tulisi säätää täsmällisemmin niistä edellytyksistä, joiden täyttyessä kuntoutusraha voidaan
maksaa kunnan toimielimelle.

Muutoksenhakua koskevassa lain 55 §:ssä lueteltaisiin ne lakiin perustuvat päätökset, joihin
vakuutettu on oikeutettu hakemaan muutosta (1 mom.). Luettelointiin perustuva sääntelytapa
saattaa olla pulmallinen. Epäselväksi näyttää jäävän esimerkiksi se, onko vakuutetulla
säädettävän lain mukaan oikeus valittaa päätöksestä, joka on tehty lain 14 tai 16 §:n nojalla.

Harkinnanvaraista kuntoutusta koskevaan päätökseen ei saisi lain 55 §:n 2 momentin mukaan
hakea muutosta valittamalla. Ehdotettua valituskieltoa ei hallituksen esityksessä erikseen
perustella. Taustalla lienee se, että harkinnanvaraisen kuntoutuksen järjestäminen riippuisi
Kansaneläkelaitoksen käytettävissä olevista määrärahoista, joten laki ei perustaisi kenellekään
niin sanottua subjektiivista oikeutta tämän etuuden saamiseen (hallituksen esitys s. 21).
Ehdotetun valituskiellon ei voida katsoa olevan ristiriidassa perustuslain 21 §:n 1 momentin
kanssa. Kyseinen perusoikeussäännös vahvistaa jokaiselle oikeuden saattaa "oikeuksiaan ja
velvollisuuksiaan koskeva päätös" riippumattoman lainkäyttöelimen tutkittavaksi.
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen myöntämistä koskeva päätös ei olisi perustuslaissa tarkoitettu
päätös. Voidaan toisaalta huomauttaa - kuten perustuslakivaliokunta on tehnyt lausunnossaan
32/2000 vp - siitä, että viranomaiselle jätetty harkintavalta ei sellaisenaan poista muutoksenhaun
tarvetta. Yleisten hallinto-oikeudellisten periaatteiden kuten yhdenvertaisuuden ja
objektiivisuuden noudattaminen on tällaisten päätösten yhteydessä usein yhtä tärkeää kuin se on
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esimerkiksi subjektiivisiksi oikeuksiksi vahvistettuja etuuksia koskevien päätösten kohdalla. Siksi
näihinkin päätöksiin saattaa olla perusteltua liittää valitusmahdollisuus.

Raija rjuhtanen
julkisoikeuden professori
Tampereen yliopisto

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO */2005 vp

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksis-
ta

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä helmikuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi Kan-

saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (HE 3/2005 vp) val-

mistelevasti käsiteltäväksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan samalla määrännyt, että pe-

rustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- hallitusneuvos Anja Kairisalo, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Saksiin

- professori Kaarlo Tuori.

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

- professori Pentti Arajärvi

- professori Raija Huhtanen.

Tampereella 14 päivänä maaliskuuta 2005



PeVL */2005 vp — HE 3/2005 vp
HE 3/2005 vp Versio 0.1

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja

kuntoutusrahaetuuksista. Sillä kumotaan nykyiset Kansaneläkelaitoksen kuntoutuksesta

annettu laki ja kuntoutusrahalaki. Esityksen pääasiallisen tarkoituksena on selkeyttää

sääntelyä kokoamalla säännökset kuntoutuksesta ja kuntoutusrahasta yhteen lakiin. Tältä

pohjalta ehdotusta luonnehditaan esityksessä pääasiassa lainsäädäntötekniseksi. La-

kiehdotus sisältää säännöksiä muun ohella kuntoutuksen järjestämisestä ja sisällöstä,

kuntoutusrahaetuuden saamisen edellytyksistä, kuntoutusrahan määrästä ja suhteesta

muihin etuuksiin sekä etuuksien hakemisesta ja toimeenpanosta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 19 §:n 2

momentin säännösten kannalta perustoimeentulon turvasta. Lisäksi sääntelyn todetaan

olevan yhteydessä perustuslain 19 §:n 3 momentissa tarkoitettuun julkisen vallan

velvollisuuteen edistää väestön terveyttä samoin kuin 18 §:n 2 momentin säännöksiin oi-

keudesta työhön. Lakiehdotusta arvioidaan myös asetuksen antamista ja lainsäädäntö-

vallan siirtämistä koskevien perustuslain 80 §:n säännösten näkökulmasta. Perustelujen

mukaan lakiehdotus vastaa perustuslain vaatimuksia säädöstasosta eikä ehdotus sisällä

sellaisia perusoikeusrajoituksia, joiden vuoksi sitä ei voitaisi käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt perustuslakivaliokunnan lausunnon

pyytämistä asiasta suotavana.
VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kuntoutus

Lakiehdotuksen säännökset Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta liittyvät

perustuslain 19 §:n 3 momenttiin (PeVL 15/1995 vp, s. 4/II). Sen perusteella julkisen

vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät

terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Säännöksellä ei esitöiden mukaan

määritellä näiden palvelujen järjestämistapaa, vaan sillä velvoitetaan julkinen valta tur-
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vaamaan palvelujen saatavuus (HE 309/1993 vp, s. 71/1). Lauseke lailla toteutettavasta

tarkemmasta sääntelystä jättää lainsäätäjälle liikkumavaraa oikeuksien sääntelyssä ja

viittaa siihen, että perusoikeuden täsmällinen sisältö määräytyy perustusoikeussäännök-

sen ja tavallisen lainsäädännön muodostaman kokonaisuuden pohjalta (PeVL 20/2004

vp, s. 2/II, Pe VM 25/1994 vp, s. 5—6).

Kansaneläkelaitos järjestää lakiehdotuksen 2 luvun säännösten perusteella amma-

tillista kuntoutusta (6—8 §) ja vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta (9—10 §)

sekä harkinnanvaraista muuta kuntoutusta (12 §). Vakuutetun ja vaikeavammaisen va-

kuutetun oikeudesta saada ammatillista tai lääkinnällistä kuntoutusta on lakiehdotukses-

sa riittävän täsmälliset säännökset. Kun otetaan huomioon lainsäätäjälle perustuslain 19

§:n 3 momentin perusteella kuuluva liikkumavara, ei ehdotetusta sääntelystä ole näiltä

osin huomauttamista valtiosääntöoikeuden näkökulmasta.

Kuntoutusraha

Lakiehdotuksen 3 ja 4 luvun säännökset kuntoutusrahaetuuksista ovat merkityksellisiä

perustuslain 19 §:n 2 momentin kannalta (PeVL 15/1995 vp, s. 4/1). Sen mukaan lailla

taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan muun ohella sairauden ja työkyvyt-

tömyyden aikana. Tällä säännöksellä on asetettu lainsäätäjälle velvoite taata jokaiselle

perustoiraeentuloturvaa tarvitsevalle subjektiivinen oikeus lailla säädettävään julkisen

vallan järjestämään turvaan, joka on yhteydessä säännöksessä lueteltuihin sosiaalisiin

riskitilanteisiin samoin kuin lailla kulloinkin annettaviin säännöksiin saamisedellytyk-

sistä ja tarveharkinnasta sekä menettelymuodoista (PeVM 25/1994 vp, s. 10/11, HE

309/1993 vp, s. 70).

Perustoimeentuloturvan riittävyyttä arvioitaessa on säännöksen esitöiden mukaan

merkitystä sillä, onko henkilöllä — lakisääteiset turvajärjestelmät ja hänen tilanteensa

kokonaisuutena arvioiden — toimeentulon edellytykset huolimatta siitä, että hänen nor-

maalit toimeentulomahdollisuutensa ovat säännöksessä tarkoitetun seikan johdosta hei-

kentyneet (HE 309/1993 vp, s. 70). Perustuslain säännös edellyttää turvajärjestelmältä

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

70/11).
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Kuntoutusrahan määrä on lakiehdotuksen 32 §:n 3 momentin perusteella aina vä-

hintään sairausvakuutuslain 11 luvun 7 §:ssä tarkoitetun päivärahan suuruinen. Sairaus-

vakuutuslain kyseinen säännös on säädetty perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella

(PeVL 33/2004 vp, s. 3/1). Ehdotus ei siten anna aihetta valtiosääntöoikeudellisiin

huomautuksiin.

Kuntoutusrahaa voidaan 24 §:n 1 momentin nojalla maksaa myös kuntoutuspää-

töksen antamisen ja kuntoutuksen alkamisen väliseltä odotusajalta samoin kuin kuntou-

tusjaksojen väliin jäävältä ajalta. Rahaetuuden harkinnanvaraisuus sisältää tällaisessa

sääntely-yhteydessä riskin perustuslainvastaisen väliinputoajatilanteen syntymisestä.

Toimeentulon turvaaminen on nimittäin esityksen perustelujen mukaan tarpeen varsinkin

silloin, kun kuntoutujalla ei ole työpaikkaa, johon hän voisi väliajoilla palata, tai hänen

toimeentulonsa ei ole turvattu eläkkeen tai muun etuuden avulla. Perustelumaininta

viittaa siihen, että henkilö voisi kuntoutuksen odotus-ja väliaikoina jäädä perustoimeen-

tuloa turvaavien järjestelmien ulkopuolelle ja siten vain harkinnanvaraisen kuntoutusra-

han varaan. Ehdotettua säännöstä onkin perustuslain 19 §:n 2 momentin vastaisten vä-

liinputoamistilanteiden estämiseksi tarkistettava niin, että kuntoutujalla on sen perus-

teella oikeus kuntoutusrahaan, jos hän ei kuntoutuksen odotus- ja väliaikoina saa toi-

meentuloaan työstä tai perustoimeentuloa turvaavista muista järjestelmistä. Tämä on

edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Muita seikkoja

Kuntoutusrahan maksaminen kunnan toimielimelle. Kuntoutusraha voidaan 48 §:n 3

momentin perusteella maksaa pykälän 1 momentissa tarkoitetulle kunnan toimielimelle

käytettäväksi vakuutetun ja hänen perheensä huoltoon. Edellytyksenä on kyseisen toi-

mielimen pyynnön lisäksi, että kuntoutusrahan maksamista sen saajalle itselleen ei voida

pitää tarkoitustaan vastaavana hänen elämäntapojensa vuoksi.

Ehdotus oikeuttaa viranomaisen toiminaan henkilön itsemääräämisoikeutta rajoit-

tavasti. Yksilön vapaus määrätä itsestään ja toimistaan kiinnittyy useisiin perusoikeuk-

siin, erityisesti perustuslain 7 §:n säännöksiin henkilökohtaisesta vapaudesta samoin

kuin 10 §:n säännöksiin yksityiselämän suojasta (PeVL 59/2002 vp, s. 3/II, HE 309/1993

vp, s. 46/11 ja 53/1), jonka lähtökohtana on yksilön oikeus elää omaa elämäänsä ilman
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viranomaisten ja ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista siihen

(PeVL 9/2004 vp, s. 5/II).

Ehdotuksen taustalla on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä pyrkimys

varmistaa kuntoutusrahan käyttäminen vakuutetun ja hänen perheensä huoltoon. Maksun

kunnalle suorittamisen edellytysten sitominen ehdotetulla tavalla yleispiirteisesti

henkilön elämäntapoihin ja asiallisesti siihen, mikä viranomaisten käsityksen mukaan

vastaa kuntoutusrahan tarkoitusta, ei kuitenkaan täytä perusoikeuskytkentäiseen säänte-

lyyn kohdistuvia täsmällisyyden vaatimuksia. Ehdotusta on siksi joko täsmennettävä

esimerkiksi sitomalla sääntely vakuutetun ja hänen perheensä toimeentulon vaarantumi-

seen tai sitä on muutettava lisäämällä vakuutetun suostumus maksun kunnalle suoritta-

misen edellytykseksi (ks. kansaneläkelain 44 §). Tämä on edellytys sille, että lakiehdotus

voidaan näiltä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Muutoksenhaku. Lakiehdotuksen 55 §:n 1 momentissa luetellaan päätökset, joihin va-

kuutettu, kuntoutuspalvelun tuottaja taikka vakuutetun omainen tai lähiomainen saa ha-

kea valittamalla muutosta. Kun esimerkiksi vakuutettu saa ehdotuksen perusteella hakea

muutosta 6, 8 ja 9 §:n nojalla tehtyihin päätöksiin, jää epäselväksi, voiko hän hakea

muutosta lain muiden säännösten nojalla tehtyihin päätöksiin silloinkaan, kun päätös

koskee hänen oikeuttaan tai velvollisuuttaan. Tällaiset luettelot eivät kuitenkaan valio-

kunnan mielestä voi vaikuttaa eräänlaisina välillisinä muutoksenhakukieltoina, vaan

henkilön oikeus hakea muutosta oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan koskevaan päätökseen

perustuu viime kädessä suoraan perustuslain 21 §:n 1 momenttiin (PeVL 4/2004 vp, s.

9/1; ks. myös KKO:2004:110). Ehdotetut luettelot muutoksenhakuoikeuden piiriin

kuuluvista päätöksistä ovat näin ollen asiallisesti tarpeettomia.

Valituskielto. Harkinnanvaraista kuntoutusta koskevaan päätökseen ei 55 §:n 2 momen-

tin mukaan saa hakea muutosta valittamalla. Kysymyksessä olevan kuntoutuksen järjes-

täminen on sidoksissa 12 §:n 1 momentista ilmeneviin rahamääriin. Valituskielto ei pää-

töksen harkinnanvaraisuuden takia ole sinänsä ongelmallinen perustuslain 21 §:n 1 mo-

mentin näkökulmasta. Perustuslain saman pykälän 2 momentissa turvattu muutoksenha-

kuoikeus kuitenkin puoltaa näidenkin ratkaisujen saattamista valitusmahdollisuuden

piiriin. Asiallisesti ottaen kysymys on esimerkiksi siitä, että valitusmahdollisuus on tar-
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peen viranomaistoiminnan asianmukaisuuden ja muun tasapuolisuuden valvomiseksi

sekä soveltamiskäytännön yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Valiokunta katsoo, että

perustuslaista johtuvista syistä on vakavasti harkittava valituskiellon poistamista (PeVL

46/2002 vp, s. 9/II, PeVL 47/2002 vp, s. 4/1).

Kuntoutuslaitoksen hyväksyminen. Kuntoutusrahan myöntämisen edellytyksenä

18 §:n mukaisissa tilanteissa on pykälän 4 momentin mukaan muun ohella, että

kuntoutus toteutetaan hyväksytyssä päihdehuollon kuntoutuslaitoksessa.

Hyväksymisestä päättävä viranomainen ei käy säännöksestä ilmi. Tästä on

lisättävä lakiehdotukseen maininta, jollei näissä asioissa toimivaltaisesta

viranomaisesta ole säädetty muualla lainsäädännössä.

/ ^} , Tarkempia säännöksiä kuntoutuslaitoksen hyväksymisen edellytyksistä

annetaan

18 §:n 4 momentin nojalla valtioneuvoston asetuksella. Valiokunta on

kiinnittänyt perustuslain 80 §:n näkökulmasta huomiota siihen, että lakiehdotus

ei sisällä lainkaan säännöksiä asiasta. Asetuksella ei siten ole mahdollista antaa

lakia "tarkempia" säännöksiä. Asetuksella säädettävillä edellytyksillä on

esityksen perustelujen mukaan tarkoitus varmistua palvelujen laadusta,

vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta. Tämä on sinänsä hyväksyttävä ja

perusteltu tarkoitus. Perustuslakivaliokunnan mielestä tällaiset seikat kuitenkin

koskevat siinä määrin kuntoutuslaitosten samoin kuin niihin kuntoutumaan

hakeutuvien oikeuksia ja velvollisuuksia, ettei niitä voida jättää ehdotetulla

tavalla pelkästään asetuksella säänneltäviksi. Lakiehdotusta on siksi

täydennettävä sisällöltään esityksen tarkoitusta vastaavilla, perusluonteisilla

säännöksillä laitoksen hyväksymisedellytyksistä. Tällöin asetuksenantovaltuus

lakia tarkempien säännösten antamisesta käy ongelmattomaksi.

Valiokunta huomauttaa, että perustuslain 80 §:n 1 momentin takia

valtioneuvoston asetuksella ei 18 §:n 4 momentissa olevan valtuuden nojalla

voida antaa laitoksen hyväksymismenettelyyn liittyviä säännöksiä yksilön

oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista. Menettelystä voidaan valtuuden

nojalla antaa vain lähinnä hallintolakia tarkempia säännöksiä.
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Lakiehdotuksen 18 §:n 4 momentissa mainitaan nimeltä kaksi asetusta. Tämä ei

ole säädösten hierarkisten suhteiden takia asianmukaista (PeVL 39/2004 vp, s. 4/1,

PeVL 39/2002 vp, s. 2/II). Maininnat on syytä poistaa momentista.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 24

§:n 1 momentista ja 48 §:n 3 momentista tekemät

valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan

asianmukaisesti huomioon.
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