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Maija Saksiin

6.10.2005

Perustuslakivaliokunnalle

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä laiksi sosiaalihuoltolain

muuttamisesta esitän kohteliaimmin seuraavan.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä. Lisäksi

ehdotetaan, että muissa kuin kiireellisissä tapauksissa kunta on velvollinen järjestämään pääsyn

sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta 80

vuotta täyttäneelle henkilölle sekä henkilölle joka saa eläkkeensaajien hoitotukea. Ehdotus merkit-

see, että asian saa vireille myös suullisesti, ja että sen voi saada vireille muukin henkilö kuin palve-

lujen tarpeessa oleva asiakas itse.

Lakiehdotus jättää muun lainsäädännön varaan sen, minkä ajan kuluessa asiakkaan tarve saada

sosiaalipalveluja on arvioitava, miten arviointi tehdään ja miten palveluita toteutetaan.

Ehdotusten suhde voimassa oleva lainsäädäntöön

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 3 §:n mukaan sosiaali-

huollon asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka hakee ja käyttää sosiaalihuollon palveluja tai saa

sosiaalihuollon etuuksia. Lisäksi asiakas on henkilö, joka saa palveluja ja etuuksia koskevaa ohjaus-

ta tai neuvontaa. Lain 5 §:ssä säädetään asiakkaan oikeudesta saada selvitys toimenpidevaihtoeh-

doista. Jotta asiakas voi osallistua ja vaikuttaa asiansa käsittelemiseen ja ratkaisemiseen, hänellä on

oltava riittävästi tietoja eri vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Lain 6 §:n mukaan sosiaalihuollon

järjestäminen perustuu viranomaisen tekemään päätökseen tai yksityisen palvelun toteuttajan ja



asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen. Pääsääntönä on, että asiakkaan tulee saada kirjallinen,

perusteltu päätös. Päätös on aina annettava kirjallisena, jos asiakas sitä pyytää.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 7 §:n mukaan sosiaalihuoltoa toteu-

tettaessa olisi aina laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus tai muu vastaava suunnitelma yhdessä asi-

akkaan tai hänen edustajansa kanssa. Suunnitelma laaditaan, jollei kysymyksessä ole tilapäinen

neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Hallituksen

esityksen perustelujen mukaan kunnan viranomainen tekee päätöksen palvelujen tarpeesta, sisällös-

tä, määrästä sekä palvelumaksuista palvelutarpeen arvioinnin pohjalta tai kun hoito- ja palvelusuun-

nitelma on laadittu. Perustelujen mukaan käytännöt vaihtelevat siinä, kirjataanko arviointi asiakas-

tietojärjestelmään tai laaditaanko siitä erillisiä asiakirjoja (s. 13). Palvelu- ja hoitosuunnitelma ei,

kuten lakiehdotuksen perusteluissa todetaan, perusta oikeutta vaatia suunnitelmaan sisältyviä palve-

luja tai tukitoimia, vaan se on ainoastaan asiakkaan ja toteuttajan välinen toimintasuunnitelma (s.

11). Kuntien välillä on eroja siinä, miten palvelutarve arvioidaan ja kuka arvioinnin tekee. Vaihtelua

on myös siinä, miten asiakkaan toimintakyky arvioidaan.

Perustuslain 19 §:n 1 ja 3 momentti

Nämä kaksi ehdotusta pääsystä palvelujen tarpeen arviointiin, joko viipymättä tai viimeistään seit-

semäntenä arkipäivänä yhteydenotosta, toteuttavat perustuslain 19 §:n 1 momentissa turvattua

oikeutta ja liittyvät 19 §:n 3 momentissa turvattuun riittävien sosiaalipalvelujen saatavuuteen. Li-

säksi ehdotuksia tulee tarkastella perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksen kannalta.

Perustuslain 19 §:n 1 momentin mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elä-

män edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Ehdotuksen

ensimmäinen momentti liittyy erityisesti tämän perusoikeuden toteuttamiseen. Ehdotettu säännös ei

kuitenkaan turvaa oikeutta saada palveluja, vaan ainoastaan velvoittaa arvioimaan palvelun tarpeen.

Oikeus palveluihin voi perustua suoraan perustuslain 19 §:n 1 momentin turvaamaan subjektiiviseen

oikeuteen.

Ehdotuksen toisessa momentissa asetettu määräaika palvelun tarpeen arvioinnille toteuttaa erityises-

ti perustuslain 19 §:n 3 momentin toimeksiantoa, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava sen

mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään jokaiselle riittävät sosiaalipalvelut. Perustuslain säännös

turvaa palvelujen saatavuuden, mutta se ei määrittele sosiaalipalvelujen järjestämistapaa. Se jättää

lainsäätäjälle liikkumavaraa oikeuksien sääntelyssä ja viittaa siihen, että perusoikeuksien täsmälli-

nen sisältö määrittyy perusoikeusäännöksen ja tavallisen lainsäädännön muodostaman kokonaisuu-

den pohjalta (PeVM 25/1994 vp, s. 5-6). Vaikka perustuslaki jättääkin lainsäätäjälle liikkumavaraa,



on nyt käsiteltävä hallituksen esitys altis kritiikille. Esitys ei tuo varsinaisesti uusia elementtejä 19

§:n 1 momentin ja 3 momentin perusoikeuksien toteuttamiseen.

Ensinnäkin ehdotuksessa ei oteta kantaa siihen, missä ajassa arviointi tulisi tehdä. Lakiehdotuksessa

turvataan ainoastaan pääsy arviointiin. Toiseksi ehdotus ei sääntele sitä, missä ajassa perusteluissa

laajasti käsitelty palvelu- ja hoitosuunnitelma tulee laatia, ei myöskään sitä, missä ajassa asiakkaan

tarvitsemat palvelut tulee järjestää. Tässä mielessä ehdotus ei turvaa palvelujen saatavuutta. Todet-

takoon vielä, että hoitotakuun yhteydessä asetettiin terveyskeskukselle velvollisuus järjestää toimin-

tansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen.

Nyt käsiteltävässä lakiehdotuksessa ei ole pyritty turvaamaan sitä, että asiakas tai muu yhteydenot-

toa yrittävä henkilö saisi viipymättä yhteyden johonkin sosiaaliviranomaiseen.

Hoitotakuuta koskevaa hallituksen esitystä (HE 77/2004 vp) käsitellessään perustuslakivaliokunta

totesi, että valtiosääntöoikeudellisista syistä potilaan tulee saada yhteys palveluntuottajaan myös

iltaisin ja viikonloppuisin päästäkseen välittömästi kiireellisen hoitoon (PeVL 20/2004 vp). Näh-

däkseni perustuslain 19 §:n 1 momentti velvoittaa huolehtimaan myös siitä, että sosiaalipalveluista

vastaavien viranomaisten toiminta järjestetään siten, että kiireellisissä tapauksissa asiakkaan on saa-

tava viivytyksettä yhteys johonkin sosiaalipalveluista vastaavaan tahoon sekä - arvioon perustuva -

välttämätön toimeentulo tai huolenpito.

Lakiehdotus ei ole kuitenkaan täysin merkityksetön, sillä siinä asetetaan oikeudellinen velvollisuus

palvelujen tarpeen arviointiin: kiireellisissä tapauksissa viipymättä ja silloin kun on kysymys yli 80

vuotta täyttäneestä tai eläkkeensaajan hoitotukea saavasta asiakkaasta, viimeistään seitsemäntenä

arkipäivänä yhteydenotosta. Kunnallisen itsehallinnon kannalta kysymys ei kuitenkaan ole uudesta

tehtävästä, vaan jo voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvien tehtävien hoitamistavasta.

Perustuslain 80 §

Lakiehdotus saattaa luoda perusteettomia odotuksia sosiaalipalveluasiakkaissa. Palvelutarpeen

arviointi tai sen yhteydessä tehty palvelu-, hoito- tai muu vastaava suunnitelma ei perusta asiakkaal-

le oikeutta vaatia suunnitelmaan sisällytettyjä palveluita eikä velvoita sosiaalipalveluista vastaavaa

tai muuta viranomaista toteuttamaan niitä. Asiakkaan saattaa olla vaikeaa hahmottaa sitä, että suun-

nitelman lisäksi palvelujen toteuttaminen edellyttää erillisiä viranomaispäätöksiä eikä viranomainen

ole sidottu suunnitelmaan päätöksiä tehdessään. Viranomaisten toimintaan kohdistuva luottamus

saattaa tämän vuoksi helposti vaarantua. Perustuslain 80 § edellyttää, että yksilön oikeuksien ja vel-

vollisuuksien perusteista on säädettävä lailla. Nyt käsiteltävän lainmuutoksen yhteydessä olisi pe-

rustuslain 80 §:n kannalta perusteltua, että esimerkiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja



oikeuksista annetun lain 7 §:ää, jonka mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa olisi aina laadittava

palvelu-, hoito-, kuntoutus tai muu vastaava suunnitelma, täsmennettäisiin lisäämällä siihen totea-

mus siitä, ettei suunnitelma ole oikeudellisesti velvoittava.

Yhdenvertaisuus

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että 80 vuotta täyttäneelle henkilölle on tehtävä arviointi vii-

meistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta ja luodaan, joskin epäsuorasti, oikeudellinen

perusta sille, että viranomaisella on näiden henkilöiden osalta toimimisvelvollisuus yhteydenoton

jälkeen. Ehdotuksessa asetetaan siten 80 vuotta täyttäneet henkilöt jonkin verran parempaan ase-

maan kuin nuoremmat henkilöt.

Perustuslain 6 §:n 2 momentissa kielletään asettamasta ketään ilman hyväksyttävää perustetta eri

asemaan iän perusteella. Perustuslakivaliokunta on pitänyt sosiaalisten etujen määräytymistä eri

tavoin eri-ikäisille henkilöille valtiosääntöoikeudellisesti ongelmattomana edellyttäen, että erottelut

eivät ole mielivaltaisia, erot eivät muodostu kohtuuttomiksi ja niille on valtiosääntöoikeudellisesti

hyväksyttävät perusteet (esimerkiksi PeVL 13/1995 vp, 17/1995 vp, 46/2002 vp, 60/2002 vp,

42/2004 vp). Perustuslain yhdenvertaisuussääntely ei myöskään estä tosiasiallisen yhdenvertaisuu-

den turvaamiseksi tarpeellista positiivista erityiskohtelua. Edellytyksenä eri asemaan asettamiselle

on kuitenkin, että sääntelylle on hyväksyttävä peruste ja että keinot ovat aiheellisia, tarpeellisia ja

oikeasuhtaisia (PeVL 10 /2003 ja PeVL 40/2004 vp.) On kuitenkin korostettava, että perustuslaki-

valiokunta on myös todennut, että vaikka erilaiset ikään perustuvat järjestelyt ovat syntyneet valio-

kunnan myötävaikutuksella, ikärajan hyväksyttävyys yhdenvertaisuussäännöksen kannalta voidaan

ajan kulumisen vuoksi arvioida uudelleen (PeVL 46/2002 vp).

Ehdotettu sääntely liittyy esityksen perustelujen mukaan siihen, että ikääntyvien ihmisten toiminta-

kyky heikkenee jyrkästi usein juuri 80 vuoden iän saavuttamisen jälkeen. Kun lisäksi kysymys on

vain vähäisestä eron tekemisestä palvelun tarpeen arviointiin pääsyn ajankohdassa, pidän ehdotettua

ikään perustuvaa erottelua valtiosääntöoikeudellisesti ongelmattomana. Perustuslain 21 §:n mu-

kaanhan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä. Perustuslaissa

asetettu velvollisuus asioiden viivytyksettömään käsittelyyn koskee myös sosiaalipalveluista vas-

taavia kunnan viranomaisia.

Lisäksi ehdotetaan, että oikeus palvelutarpeen arviointiin muita asiakkaita nopeammassa määräajas-

sa olisi kansaneläkelain 30 a §:n 1 momentin 1 kohdan mukaista eläkkeensaajien hoitotukea saavilla

henkilöillä. Tämän ehdotuksen tavoitteena on luoda mahdollisuus myös 80 vuotta nuoremmille

vammaisille henkilöille päästä nopeasti palvelutarpeen arviointiin.



Eläkkeensaajan hoitotukea koskevan tuoreen tutkimuksen mukaan läheskään kaikki eläkkeensaajan

hoitotukeen oikeutetut henkilöt eivät ole osanneet hakea hoitotukea. Tämä tutkimustulos viittaa

siihen, että asiakkaan pääsyä palvelutarpeen arviointiin ei tulisi kytkeä etuuden saamiseen, sillä näin

määritelty henkilöpiiri saattaa olla osittain sattumanvaraisesti muodostunut. Pikemminkin palvelu-

jen ja hoitotuen välisen suhteen tulisi kulkea toisin päin. Sosiaalipalveluista vastaavan viranomaisen

tulisi arvioida asiakkaan kanssa, olisiko hänellä mahdollisesti oikeus hoitotukeen ja ohjata ja neuvoa

hakemaan sitä Kelasta. Tämäkään ehdotettu positiivinen erityiskohtelu ei kuitenkaan ole nähdäkseni

valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen, vaikka sosiaalipalvelujen kytkeminen ehdotetulla tavalla

toisen viranomaisen myönteiseen etuuspäätökseen ei sinänsä ole suositeltavaa.

7Helsingissä 6 päivänä lokakuuta



PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi

sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 95/2005 vp).

Hallitus ehdottaa, että sosiaalihuoltolakiin lisättäisiin uusi hoidon tarpeen arviointia

koskeva 40a §. Sen 2 momenttiin ehdotetaan 80 vuotta täyttäneitä koskevaa

erityissäännöstä, jota sovellettaisiin muissa kuin kiireellisissä tapauksissa. Kunnan

velvollisuutena olisi järjestää tällaisille henkilöille pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen

arviointiin viimeistään seitsemäntenä päivänä yhteydenotosta. Säännösehdotusta on

arvioitava perustuslain 6 §:ssä taatun yhdenvertaisuuden ja erityisesti sen 2 momentin

sisältämän syrjintäkiellon kannalta. Syrjintäkieltoa koskevan säännöksen mukaan ketään

ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan muun muassa iän perusteella.

Lakiehdotuksen valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa olennaista on, onko 80 vuotta

täyttäneiden henkilöiden positiiviselle erityiskohtelulle osoitettavissa hyväksyttävä

peruste vai merkitseekö lakiehdotus alle 80-vuotiaiden kannalta syrjintäkiellon

loukkaamista.

Perustuslakivaliokunta on sosiaalisoikeudellisissa kysymyksissä arvioinut iän perusteella

eriytyvän kohtelun sallittavuutta työmarkkinatukea koskevissa lausunnoissaan PeVL

17/1995 vp ja 17/1996 vp Ongelmana oli ensin 18-19 ja sittemmin 20-24-vuiotiaiden

työmarkkinatuen kytkeminen edellytyksiin, jotka liittyivät osallistumiseen työllistymistä

edistäviksi katsottaviin toimenpiteisiin. Valiokunta piti tuolloin vallinnutta

nuorisotyöttömyyttä ja ammatillista koulutusta
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vailla olevien työelämästä syrjäytymiseen uhkaa hyväksyttävinä perusteluina

erilliskohtelulle.

Oikeuskäytännössä korkein hallinto-oikeus on kahdessa vuodelta 2002 olevassa

vuosikirjaratkaisussa arvioinut kunnallisissa terveyspalvelujen järjestämistä koskevissa

ohjeissa käytettyjä ikäkriteereitä perustuslain yhdenvertaisuus- ja

syrjintäkieltosäännösten kannalta. Tapauksessa 2002:61 kaupungin lääkinnällisen

kuntoutuksen apuvälinepalvelua koskevien ohjeiden mukaan peruukkikustannuksia

korvattiin vain alle 18-vuotiaille. Kaupunki perusteli tätä ohjeiden kohtaa sillä, että alle

18-vuotiaat eivät yleensä voi omin varoin hankkia peruukkia ja että lapsen ja nuoren voi

myös olla aikuista vaikeampia sopeutua itseensä hiuksettomana. KHO:n mukaan

perusteluja voitiin pitää hyväksyttävänä syynä ohjeistuksessa käytetylle ikäkriteerille.

Sen sijaan tapauksessa 2002:43 KHO katsoi, että syrjintäkieltosäännökseen viitaten, että

kunta ei ollut voinut evätä potilaalta tämän tarvitsemaa lääkinnällistä kuntoutusta vain

sillä perusteella, että hän kuuluu tiettyyn ikäryhmään. Tässä tapauksessa KHO ei

kuitenkaan ottanut yleisesti kantaa siihen, oliko kunta ylipäätään voinut ottaa

lääkinnällistä kuntoutusta koskeviin ohjeisiinsa kohdan, jonka mukaan 18-64 -vuotiaat

yksilöllistä fysioterapiaa tarvitsevat ohjataan rajallisten voimavarojen vuoksi eräin

poikkeuksin yksityissektorille. Olennaista ratkaisussa oli, että yleisillä ohjeilla ei voitu

syrjäyttää yksittäisissä tapauksissa noudatettavaa niin sanottua tarveperiaatetta.

Myös oikeusasiamiehen käytännössä on arvioitu ikäkriteerin sallittavuutta. Näiltä osin

tyydyn viittaamaan hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluihin (a. 23).

Säätämisjärjestysperusteluissa ehdotettua ikäkriteeriä perustellaan sillä, että "lukuisten

tutkimusten mukaan vanhusten toimintakyky heikkenee voimakkaasti keskimäärin 80

vuoden iässä" ja että "samalla vastaavasti kasvaa tarve saada sosiaalihuollon palveluja"

(s. 23). Lisäksi ehdotetulla positiivisella erityiskohtelulla "voidaan myöhentää

laitoshoitoon siirtymistä sekä ennaltaehkäistä ja vähentää terveydenhuollon palvelujen

tarvetta". Pidän esitettyjä perusteluja sinänsä perustuslain 6 §:n 2 momentin kannalta

hyväksyttävinä, edellyttäen, että niihin sisältyvät empiiriset väitteet tai oletukset pitävät

paikkansa. Tämän arviointiin minulla ei ole edellytyksiä. Voidaan kuitenkin esittää

seuraavan kaltaisia täsmentäviä kysymyksiä: onko 80 vuotta todella empiiristen

selvitysten mukaan perusteltu ikäraja? Kohteleeko säännös mies- ja naisvanhuksia

yhdenvertaisesti?

Heimolassa 6.10.2005 (—~f X   *
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Lausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä 95/2005 vp laiksi
sosiaa lihuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan sosiaalihuoltolakiin lisättäväksi uusi 40 a §, jonka mu-
kaan sosiaalipalvelujen tarve on kiireellisissä tapauksissa arvioitava viipymättä. Sosiaali-
palvelujen tarpeen arviointi on muissa kuin kiireellisissä tapauksissa järjestettävä 80
vuotta täyttäneelle henkilölle ja kansaneläkelain 30 a §:n 1 momentin 1 kohdan mukaista
hoitotukea (ns. erityishoitotuki) saavalle henkilölle viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä
siitä, kun sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen on otettu yhteyttä
palvelujen saamiseksi.

Säännöksen perustuslaillisen arvioinnin kannalta olen kiinnittänyt huomiota PL 19.3 §:ään
(julkisen vallan velvollisuus turvata riittävät sosiaali-ja terveyspalvelut), PL 19.1 §:ään (jo-
kaisen oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon), PL 6 §:ään (kielto asettaa
ketään ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan) sekä PL 121 §:ään (kuntien
itsehallinto ja kunnille annettavat tehtävät).

Julkisen vallan velvollisuus turvata riittävät sosiaalipalvelut

PL 19.3 §:n kannalta arvioituna ehdotettu sosiaalihuoltolain 40 a § tehostaa julkisen
vallan velvollisuutta turvata riittävät sosiaalipalvelut. Se on siinä suhteessa
sopusoinnussa perustuslain lainsäätäjään kohdistuman toimeksiannon kanssa. Pykälä,
varsinkin sen 1 momentti, myös tehostaa perustellulla tavalla kuntien toimenpiteitä
perusoikeuden toteuttamiseksi. Ehdotettu säännös ei myöskään ole ristiriitainen PL 19.1
§:ssä säädetyn välttämättömän huolenpidon säännöksen kanssa, vaan se vastaavalla
tavalla tehostaa sitä.

Syrjinnän kielto

Ehdotetun 40 a §:n 2 momentin mahdolliset perusoikeudelliset ongelmat liittyvät PL 6 §:n
mukaiseen syrjinnän kieltoon, kun säännös asettaa tietyn ikäiset henkilöt ja tiettyä etuutta
jo saavat henkilöt erityiseen asemaan palvelujen tarpeen arviointiin pääsemisessä.
Vaikka kyse on positiivisesta syrjinnästä, joka edistää tiettyyn ikä- tai vammaisryhmään
kuuluvien henkilöiden palvelujen saatavuutta, ei säännöstä ilman muuta voida pitää
perustuslain 6.2 §:n kieltämän ikään ja vammaisuuteen perustuvan syrjinnän kannalta
ongelmattomana.

2
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Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 17/1996 vp todennut, että ikärajoja käytetään
sosiaaliturvalainsäädännössä kahteen tarkoitukseen: määrittelemään sitä, ketkä kuuluvat
tietyn järjestelmän piiriin, ja asettamaan ehtoja jonkin etuuden myöntämiselle.
Perustuslain syrjinnän kiellon säännöksen kannalta perustuslakivaliokunta on todennut
ensin mainitun kaltaiset ikärajasääntelyt oleellisemmiksi. Ehdotetussa säännöksessä on
kysymys tehostetun palvelutarpeen arvioinnin järjestelmän piiriin pääsemisestä.
Oleelliseksi muodostuu siis kysymys siitä, onko ikärajan asettamiselle PL 6.2 §:ssä
tarkoitettu hyväksyttävä peruste.

Hallituksen esityksen perusteluissa (s. 5) todetaan, ettei ikä sinänsä anna edellytyksiä
päätellä henkilön sosiaalipalvelujen tarvetta. Perusteluissa viitataan myös siihen, että 80
ikävuodesta lähtien voidaan henkilöitä pitää kokonaisuutena haavoittuvana väestöryhmä-
nä, jolle on perusteltua antaa erityistä suojaa. Hallituksen esityksen perustelujen sivulla
23 viitataan lukuisiin tutkimuksiin, joiden mukaan vanhusten toimintakyky heikkenee
voimakkaasti keskimäärin 80 vuoden iässä. Tällä perusteella näyttää siltä, että 80 vuoden
ikää voidaan pitää PL 6.2 §:n tarkoittamana perusteltuna syynä eri asemaan
asettamisessa iän suhteen.

Kansaneläkelain mukaiseen eläkkeensaajien erityishoitotukeen oikeutetut ovat henkilöitä,
joilla arvioidaan olevan yhtämittainen hoidon ja valvonnan tarve tai joille aiheutuu sairau-
desta tai vammasta erittäin huomattavia erityiskustannuksia. Erityishoitotukea saavat
ovat vaikeimmassa asemassa oleva vammaisryhmä, jolle alle 80 vuoden iässäkin
voidaan perustellusti arvioida olevan PL 6.2 §:n perusteltu syy erityiskohteluun.

Ongelmallisemmalta näyttää sen sijaan se, että vammaistukilain (124/1988) 2 §:n
mukaan henkilöllä, joka ei saa kansaneläkelain tai muiden eläkelakien mukaista
työkyvyttömyyseläkettä eikä eläkkeensaajien hoitotukea, on oikeus saada vammaistukea
mm. silloin, jos hänelle aiheutuu sairaudesta tai vammasta erittäin huomattavia
erityiskustannuksia. Tämä edellytys saada vammaistukea on sanatarkasti sama kuin
toinen kansaneläkelain mukaisen erityishoitotuen saamisen edellytyksistä. Sen sijaan
vammaistukilain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan muut saamisperusteet näyttävät olevan
lievempiä kuin kansaneläkelain edellyttämä yhtämittainen hoidon ja valvonnan tarve. Aina
ei myöskään voida täysin rinnastaa eri lakien samanlaista perustettakaan. Tästä
huolimatta syntyy kysymys vammaistukilain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan erittäin
huomattavien erityiskustannusten johdosta vammaistukea saavien yhdenvertaisuudesta
kansaneläkelain erityishoitotuen saajien kanssa. Näiden ryhmien erona on tosin usein,
että vammaistukea saavat henkilöt ovat mukana työelämässä tai he eivät ainakaan ole
työkyvyttömiä. Samalla molemmat ovat vammaisia. Hallituksen esityksen perusteluista ei
käy ilmi näiden ryhmien eri asemaan asettamisen perustetta. Perusteltua olisikin
vammaistukilain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaista tukea saavien rinnastaminen
palvelutarpeen arvioinnin osalta kansaneläkelain mukaista erityishoitotukea saavien
kanssa ja jopa välttämättömältä se näyttäisi niiden osalta, joille sairaudesta tai vammasta
aiheutuu erittäin huomattavia erityiskustannuksia.

Samantapainen on kysymys korkeimmasta lapsen hoitotuesta, jota edellytetään
maksettavaksi silloin, kun vammaisen lapsen hoidosta ja kuntoutuksesta aiheutuva
taloudellinen tai muu rasitus on erittäin suuri. Tämä ei kuitenkaan täysin rinnastu
erityishoitotukeen saa-misperusteiltaan, mutta PL 19.3 §:ssä säädetyn lasten
huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksien turvaamisen kannalta lapsen tehostettu
palvelujen tarpeen arviointiin pääsy olisi perusteltua.
Yksilön itsemääräämisoikeus

Ehdotetun 40 a §:n säännöksen mukaan kunnan tulee ryhtyä toimenpiteisiin henkilön
pääsemiseksi sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin, kun kunnan viranomaiseen on otettu
palvelujen saamiseksi yhteyttä. Yhteydenottajana voi olla paitsi henkilö itse ja hänen



laillinen edustajansa myös omainen tai muu henkilö tai viranomainen. Tällöin kunnan
toimintaa on arvioitava PL 7 §:ssä säädettyjen oikeuksien, ennen kaikkea säännökseen
sisältyvän itsemääräämisoikeuden kannalta. Kun kunnan velvollisuus koskee kuitenkin
vain velvollisuutta järjestää pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin eikä palvelujen
tarpeen arviointi, voidaan henkilölle katsoa jäävän sellainen itsemääräämisoikeuden
ulottuvuus, ettei PL 7 § tule loukatuksi. Toisaalta sosiaalihuollon viranomaisilla voidaan
katsoa olevan yleinen velvollisuus toimenpiteisiin ryhtymiseen saadessaan tiedon huollon
tarpeesta. Tätä ilmentää myös sosiaalihuoltolain 41 §, joka oikeuttaa eräissä tapauksissa
huollon tarpeen selvittämiseen henkilön asuntoon tai muuhun olinpaikkaan pääsemiseen.
Säännöstä ei liene tutkittu PL 7,10 ja 19.1 §:n kannalta.

Kuntien asema

Ehdotettua sosiaalihuoltolain 40 a §:ää on arvioitava myös perustuslain 121 §:n mukaisen
kuntien tehtävien ja itsehallinnon kannalta. Sinänsä ehdotuksen mukaan lailla säädetään
kunnalle tehtäväksi järjestää viipymätön palvelutarpeen arviointi ja eräissä tapauksissa
tehostettu pääsy palvelutarpeen arviointiin. Kysymys on näin ollen kyseisen säännöksen
arvioinnista kunnalliseen itsehallintoon kuuluvan tehtävän tosiasiallisen hoitamisen
edellytysten kannalta. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan taloudellisesti on
varauduttu esityksen aiheuttamiin kuntien menojen lisäyksiin. Ehdotettu lainsäädäntö ei
näytä olevan ristiriidassa PL 121 §:n kanssa.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2005

Pentti Arajärvi oikeustieteen tohtori
sosiaalioikeuden professori (mvs)

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle



Perustuslakivaliokunnan pyydettyä minulta asiantuntijalausunnon hallituksen esityksestä n:o

95/2005 vp. laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta esitän kohteliaimmin seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaalihuoltolakia siten, että siihen sisällytetään säännökset

kuntien velvollisuudesta järjestään palvelutarpeen arviointi. Kiireellisissä tilanteissa palvelujen

tarve olisi arvioitava viipymättä. Ei-kiireellisissä tilanteissa kunnan on järjestettävä pääsy

palvelutarpeen arviointiin 80 vuotta täyttäneille ja kansaneläkelain mukaista erityishoitotukea

saaville viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta.

Esitys ei muuta kunnan velvollisuutta järjestää sosiaalihuollon palveluja, mutta se täsmentää niitä

menettelytapoja, joiden avulla palvelujen piiriin tullaan.

Valtiosääntöoikeudellisesti kiinnostavaa esityksessä on se, voidaanko tietty ryhmä asettaa tuolla

tavoin muita parempaan asemaan. Voidaanko yli 80-vuotiaat ja kansaneläkelain mukaista

erityistukea saavat asettaa palvelujen tarpeen arvioinnin ei-kiireellisissä tilanteissa muita parempaan

asemaan? Onko siihen olemassa PeL 6.2 §:ssä tarkoitettu "erityinen syy"? Hallituksen esityksestä ei

käy kovin hyvin ilmi, mikä olisi tuollainen erityinen syy tässä tilanteessa. Perusteluna (s. 19)

viitataan lähinnä hallituksen ohjelmaan, jossa yksilön elämänhallinta ja omatoimisuuden tukeminen

on asetettu keskeiseksi sosiaali-ja terveyspolitiikan tavoitteeksi. Vanhustenhuollossa ensisijaiseksi

tavoitteeksi on siinä asetettu ikääntyvien kotona asumisen tukeminen.

Sinänsä säätämisjärjestysjaksossa (s. 23) esitetään aivan oikein, että PeL 6 §.ssä ei tarkoiteta vain

muodollista yhdenvertaisuutta ja että tietyissä tilanteissa ns. positiivinen erityiskohtelu voi olla

sallittua tietyn muita huonommassa asemassa olevan ryhmän aseman parantamiseksi, vaikka

samassa pykälässä toisaalta kielletään ilman hyväksyttävää syytä eri asemaan asettaminen muun

muassa iän perusteella.

Käytännön esimerkkinä tilanteesta, jossa ikä on ollut positiivisen erityiskohtelun perusteena,

viitataan eduskunnan oikeusasiamiehen päätökseen, jossa hän katsoi lasten ja nuorten

hammashoidon priorisoinnin olevan perustuslain mukaista ja perusteltua ennalta ehkäisevän

hammashoidon tarpeen vuoksi. On kuitenkin huomattava, että lasten kohdalla positiiviselle

erityiskohtelulle on jo perustuslaissa peruste lasten asemaa koskevassa PeL 6.3 §:ssä. Jo

perusoikeusuudistusta koskevassa hallituksen esityksessä 309/1993 vp. (s. 45) todettiin, että tuo

"säännös tarjoaa perustan myös lasten tasa-arvoisen aseman aikuisväestöön nähden turvaamaan

tarvittavalle positiiviselle erityiskohtelulle". Lisäksi on huomattava, että eduskunnan

oikeusasiamieskään ei ole kaikissa tilanteissa hyväksynyt lasten saattamista aikuisiin nähden

parempaan asemaan. Vuonna 2004 EOA katsoi perustuslain kieltämäksi syrjinnäksi Espoon
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kaupungin menettelyn, jonka mukaan peruukki myönnettiin lääkinnällisenä kuntoutuksena vain alle

18-vuotiaalle.1

Myöskään perustuslakivaliokunnan käytännöstä ei voida tehdä mitään kaiken kattavia

johtopäätöksiä siitä, miten iän perusteella tapahtuvaan eri asemaan asettamiseen tulisi suhtautua.

Ainakin PeVL:ssa 59/2002 vp. valiokunta suhtautui hyvin kielteisesti ikärajojen asettamiseen

hoitoon pääsyn suhteen (ko. tilanteessa ei löytynyt "hyväksyttävää perustetta" oikeuttamaan iän

perusteella tapahtuvan ihmisten erilaisen kohtelun). Toisaalta KHO on talkinnut PeL 6 §:ää ihan eri

tavalla, ihmisiä on voitu kohdella eri tavoin samanlaisessa tilanteessa heidän ikänsä perusteella (ks.

KHO 2005:54), koska erilaiselle kohtelulle on ollut olemassa "hyväksyttävä peruste".

Ensimmäiset perustuslakivaliokunnan tapaukset iän perusteella tapahtuvasta eri asemaan

asettamisesta ovat työttömyysturvalainsäädännön osalta jo vuosilta 1995-1996 (PeVL 17/1995 vp.

ja 17/1996 vp.). Silloin perustuslakivaliokunta loi tietyt perusperiaatteet, joita se on noudattanut

myöhemminkin vastaavissa tilanteissa. Tuolloin osana pyrkimyksiä nuorisotyöttömyyden

vähentämiseksi ehdotettiin, että ammatillista koulutusta vailla olevalla ei olisi oikeutta

työmarkkinatukeen, ellei hän osallistu työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen. Aluksi tämä koski vain

alle 20-vuotiaita, mutta myöhemmin se laajennettiin koskemaan alle 25-vuotiaita.

Perustuslakivaliokunta päätyi kummallakin kerralla siihen, että kyse ei ollut perustuslaissa

kielletystä syrjinnästä iän perusteella. Se perusteli tätä toisaalta sillä, että järjestelmän tavoitteet

liittyivät perustuslaissa säädettyyn julkisen vallan velvollisuuteen edistää työllisyyttä.

Nuorisotyöttömyyttä koskevat erityisongelmat muodostivat silloisen HM 5.2 (nyk. PeL 6.2) §:n

kannalta hyväksyttävän perusteen tuon ryhmän erityiskohtelulle. Samalla kuitenkin todettiin, että

ikärajaa ei ole mahdollista nostaa miten korkealle tahansa.

Nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä (s. 19) eri asemaan asettamista, positiivista

erityiskohtelua, perustellaan siten, että säätämällä yli 80-vuotiaiden - ja sitä nuorempienkin

kansaneläkelain mukaista hoitotukea saavien - oikeudesta päästä palvelujen tarpeen arviointiin

edistetään heidän perustuslaissa turvattua oikeuttaan välttämättömään huolenpitoon sekä riittäviin

sosiaalipalveluihin. Yli 80-vuotiaiden kohdalla tuollaisen erityissääntelyn katsotaan olevan tarpeen,

koska 80 vuoden iässä vanhusten toimintakyky heikkenee voimakkaasti (ja muilla mainituilla

erityisryhmillä toimintakyky on ollut aina heikko).

Periaatteessa tuollainen perustelu on yhdensuuntainen perustuslakivaliokunnan nuorten

työttömyysturvaa koskevissa asioissa omaksutun linjan kanssa. Siinä nuoret asetettiin muita

1 Ikään perustuvaa syrjintää olen käsitellyt tarkemmin artikkelissa "Nuoren perus- ja ihmisoikeudet", teoksessa Nuoren
oikeudet (toim. Litmala- Lohiniva-Kerkelä), Edita, Helsinki 2005.



huonompaan asemaan iän perusteella pyrittäessä edistämään julkiselle vallalle perustuslaissa

toisaalla asetettua työllistämisvelvoitetta, kun taas nyt käsillä olevassa tapauksessa yli 80-vuotiaat

asetetaan muita parempaan asemaan pyrittäessä täyttämään perustuslaissa julkiselle vallalle

asetettuja palvelujen tuottamista koskevia vaatimuksia.

Hallituksen esityksessä ei mielestäni oli kuitenkaan riittävän vakuuttavasti tuotu esiin noita

"hyväksyttäviä" perusteita, jotka oikeuttavat erilaisen kohtelun. Yksi peruste tosin on sekin, että

esityksen toteutumisen myötä asiakasryhmien kohtelu eri kunnissa myös yhdenmukaistuu. Toisaalta

samalla perusteella voitaisiin määritellä muitakin erityiskohtelua vaativia ryhmiä. Onko yli 80-

vuotiaiden kohdalla erityisen tärkeää, että heitä kohdellaan samalla tavoin koko maassa? Ehkä

painavin peruste on kuitenkin se (ks. s. 5), että lakiehdotuksella pyritään turvaamaan se, että

vanhukset pystyisivät olemaan mahdollisimman pitkään kotona. Näin edistetään sellaista palvelujen

riittävyyden tasoa, joka luo jokaiselle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä.

Näin palvelujen riittävyyden taso määriteltiin perusoikeusuudistuksen yhteydessä (HE 309/1993

vp.).

On kuitenkin vaikea nähdä, että PeL 6 §:n sisältöä arvioitaisiin hallituksen esityksessä kovin

oikeudellisin perustein. Enemmänkin tulee mieleen perustuslakivaliokunnan jo aiemmin

lausunnossa 59/2002 vp. esiin tuoma näkemys, että "yhdenvertaisuusperiaatteesta ei voida johtaa

tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimaan

sääntelyyn".

Toinen valtiosääntöoikeudellinen kysymys liittyy siihen, että vaikka ehdotuksella ei ole kysymys

kunnille annettavasta uudesta tehtävästä vaan jo olemassa olevan tehtävän hoitamistavasta, uudistus

saattaa ainakin tilapäisesti aiheuttaa painetta lisätä sosiaalihuollon henkilökuntaa. Tämä asia on

otettu huomioon esityksessä (s. 18), jonka mukaan nämä menot on otettu huomioon jo vuoden 2005

talousarviossa kunnille myönnettävässä valtionosuudessa. Jo perusoikeusuudistuksen yhteydessä

todettiin, että kuntien tehtävistä säädettäessä on huolehdittava siitä, että kunnilla on tosiasialliset

edellytykset suoriutua niistä. Tämän perustuslakivaliokunta toisti esim. lausunnossa 20/2004 vp.

Samalla siinä korostettiin, että vaikka kyse ei ollut kunnille annettavasta uudesta tehtävästä, vaan

kunnilla jo nykyisen lainsäädännön perusteella olevien tehtävien hoitamistavasta, oli sääntely sen

perusoikeuskytkentöjen vuoksi toteutettava lailla. Sama pitää paikkansa tässäkin tapauksessa.

Yhteenvetona totean, että perustuslakivaliokunnan tulee mielestäni pystyä esittämään

täsmällisemmin, mitkä ovat ne hyväksyttävät perusteet, jotka oikeuttavat hallituksen esityksessä

tarkoitetun erityiskohtelun yhden erityisryhmän kohdalla. Vaikka tavoite sinänsä on erittäin
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kannatettava, nyt asiaa ei mielestäni ole esitetty valtiosääntöoikeudellisesti täysin vakuuttavasti.

Perusteluksi ei mielestäni riitä se, että tähän astikin perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksen

tulkinta on ollut jossain määrin vaihtelevaa eri tilanteissa.

Helsingissä lokakuun 3 päivänä 2005.

Liisa Nieminen

OTT, VTM, valtiosääntöoikeuden dosentti
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Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

/, Eduskunta on 8 päivänä syyskuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi so-

siaalihuoltolain muuttamisesta (HE 95/2005 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi sosiaali-

ja terveysvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava

asiasta lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- vanhempi hallitussihteeri Anne-Marie Brisson, sosiaali- ja terveysministeriö

- professori Pentti Arajärvi

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Saksiin

- professori Kaarlo Tuori.

^      Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

- oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen.

HE 95/2005
vp

Versio 0.1



PeVL */2005 vp — HE 95/2005 vp

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaalihuoltolakia. Esityksen pääasiallinen tar-

koitus on lisätä lakiin säännökset kuntien velvollisuudesta järjestää palvelutarpeen arvi-

ointi.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2006.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 121

§:ssä turvatun kunnan asukkaiden itsehallinnon kannalta samoin kuin perustuslain 19

§:n säännösten kannalta oikeudesta sosiaaliturvaan sekä perustuslain 6 §:n yhdenvertai-

suussäännösten näkökulmasta. Perustelujen mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä taval-

lisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt asian periaatteellisen

merkityksen vuoksi suotavana, että esityksestä hankitaan perustuslakivaliokunnan lau-

sunto.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kunta on sosiaalihuoltolain uuden 40 a §:n 2 momentin perusteella velvollinen järjestä-

mään 80 vuotta täyttäneelle pääsyn sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään

seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Samoin palvelujen tarpeen arviointi on jär-

jestettävä kansaneläkelain 30 a §:n 1 momentin 1 kohdan mukaista eläkkeensaajien hoi-

totukea saavalle. Kiireellisessä tapauksessa sosiaalipalvelujen tarve on 40 a §:n 1 mo-

mentin mukaan arvioitava viipymättä. Tähän säännökseen ei sisälly henkilön ikään tai

muihin vastaaviin seikkoihin liittyviä edellytyksiä tai rajoituksia.

Ehdotus on valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellinen perustuslain 6 §:n sään-

nösten kannalta. Tämän pykälän 1 momentti sisältää yleisen yhdenvertaisuussäännök-

sen ja 2 momentti syrjintäkiellon, joka kohdistuu ilman hyväksyttävää perustetta tapah-

tuvaan eri asemaan asettamiseen erilaisten henkilöön liittyvien syiden, kuten iän, perus-

teella. Perustuslakivaliokunta on sosiaalioikeudellista sääntelyä arvioidessaan pitänyt
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esimerkiksi etuuksien määräytymistä eri tavoin eri-ikäisille henkilöille perustuslain

kannalta ongelmattomana, jos erottelut eivät ole mielivaltaisia eivätkä erot muodostu

kohtuuttomiksi (PeVL 60/2002 vp, s. 4—5, PeVL 46/2002 vp, s. 5—7). Perustuslain yh-

denvertaisuussääntely ei toisaalta estä tosiasiallisen tasa-arvon turvaamiseksi tarpeellista

positiivista erityiskohtelua eli jonkin ryhmän asemaa ja olosuhteita parantavia toimia

(PeVL 40/2004 vp, s. 2/1, HE 309/1993 vp, s. 44).

Ehdotus 80 vuotta täyttäneiden erityiskohtelusta nojautuu tutkimustietoihin, joi-

den mukaan ikääntyvien ihmisten toimintakyky heikentyy usein voimakkaasti juuri tä-

män iän saavuttamisen jälkeen. Sääntelylle on valiokunnan mielestä perusoikeusjärjes-

telmän kannalta hyväksyttävät perusteet. Kun kysymys on lisäksi sinänsä vähäisen eron

tekemisestä palvelujen tarvearviointiin pääsyn ajankohdasta, ei sääntelystä ole huo-

mautettavaa perustuslain 6 § :n näkökulmasta.

Ongelmaton perustuslain yhdenvertaisuussäännösten näkökulmasta on niin ikään

säännös kansaneläkelain 30 a §:n 1 momentin 1 kohdan mukaista hoitotukea saavan

henkilön pääsystä sosiaalipalvelujen tarvearviointiin. Perustuslakivaliokunta kiinnittää

sosiaali-ja terveysvaliokunnan huomiota kuitenkin siihen, että sääntely ei koske

vammaistukilain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaista tukea saavaa henkilöä.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.
Helsingissä päivänä lokakuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.   Kimmo Sasi/kok
vpj. Arja Alho/sd
jäs.  Hannu Hoskonen/kesk

Sinikka Hurskainen/sd
Roger Jansson /r
Irina Krohn/vihr
Annika Lapintie /vas
Outi Ojala /vas
Reino Ojala /sd
Klaus Pentti /kesk
Markku Rossi /kesk
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Simo Rundgren /kesk
Arto Satonen /kok
Seppo Särkiniemi /kesk
Ilkka Taipale /sd
Astrid Thors I x
Jan Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Sami Manninen.


