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PeVL 50/2005 vp
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korjattu lausuntoluonnos

lausuntoluonnos

professori Pentti Arajärven ja
professori Veli-Pekka Viljasen
kirjalliset lausunnot

Asiantuntijoiden kuuleminen -lainsäädäntöneuvos Pasi
Järvinen työministeriö
-osastopäällikkö Carin Lindqvist-Virtanen
*sosiaali- ja terveysministeriö (K) -
hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo
sosiaali- ja terveysministeriö -lakiasiain
johtaja Kari Prättälä Suomen Kuntaliitto
(K) -professori Kaarlo Tuori (K) Ilm.
vkaan saapuneeksi (lausunto)
Saap. lausuntoa varten

Lausunto lähetetty StV
Valmistunut
Yks i tyi skohtainen
käsittely

Jatkettu  I  käsi t te l y
Yleiskeskustelu

Jatkettu  I  käsi t te l y
Asiakirja saapunut
Asiantuntijakuulemisen
päättäminen Kirjallinen
lausunto nierk. s
aapuneeks i

J käs i tt e l y
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työmarkkinatuen aktivointiuudistuksen
rahoitusratkaisut

työmarkkinatuen
aktivointiuudistuksen
rahoitusratkaisut

Cann Linaqvist-Virtanen

«aittnlitti »«MUHIinftnl
5.9.2005

71 e^/jimvf/A



työmarkkinatuen aktivointiuudistuksen
rahoitusratkaisut

työmarkkinatuen
aktivointiuudi
stuksen
rahoitusratkai
sut

!)ann Linaqvist-
Virtanen

1YOMAKKKINAI UfcN
KOKONAISUUDISTUS

VASTIKKEELLISUUS
500 päivää passiivista
työmarkkinatukea

YHTEISKUNTATAKUU
+100 mitj€
+10 000 hekiiää

UUSI RAHOITUSMALLI

500 päivää passiivista
työmarkkinatukea saaneiden
passiivinen työmarkkinatuki
valtio 50 %, kunnat 50 %

Toimeentutotuen rahoitus valtio
50 %, kunnat 50 %

m



työmarkkinatuen aktivointiuudistuksen
rahoitusratkaisut

TYÖMARKKINATUEN UUSI AKTIIVIKAUSI

AKTIIVIKAUSI
AXTTvOtN
TlTOiMI

AKTIVOtN
TnOUHO

AKTTVONT
tTOMI

AKTTVO
IND

Yli vuoden
työmarkkina
tukea saaneet

Ansio-tai
peuspäivärahalta
"pudonneet",
joille on sen
jälkeen maksettu
työmarkkinatukea
180 päivää

Aktivointlkauden kesto: Noin 4 vuotta

Toimenpiteisiin osallistumisaika: Noin 2 vuotta

Aktiivikaudella toimenpiteisiin Noin 60 000
osallistuvat: (eri henkilöä)

Aktiivikaudella keskimäärin
toimenpiteissä olevat: Noin 30 000 henkilöä

Miksi rahoituksen uudistus

m Rahoitus on keskeinen osa kokonaisjärjestelmää
 Uudistuksella passiivitukien rahoitusvastuut
saadaan neutraaleiksi

 Psykologinen ns. kiikkuiautailmiö poistuu

Painopiste siirtyy passiivituesta aktiivitukeen

Uudistuksen jälkeen kaikki hyötyvät aktivoinnista



työmarkkinatuen aktivointiuudistuksen
rahoitusratkaisut
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TYÖMARKKINATUEN UUSI AKTIIVIKAUSI

AKTIIVIKAUSI
AKTlVOINnTOIMI AKTIVOINT1TOIMI

I " " AKTIVOI NTTTOI Ml
AKTIVOIN

TI
Yli vuoden työmarkkina tukea saaneet Ansio-
tai peuspäivarahalta "pudonneet", joille on sen
jälkeen maksettu työmarkkinatukea 180 päivää

Aktivointikauden kesto: Noin 4 vuotta

Toimenpiteisiin osallistumisaika: Noin 2 vuotta

Aktiivikaudella toimenpiteisiin Noin 60 000
osallistuvat: (eri henkilöä)

Aktiivikaudella keskimäärin

toimenpiteissä olevat: Noin 30 000 henkilöä

Htliltutttfl polihi>taoft|iliB>{

i ----------------------------------------------------------------------- :—:

----------------------------------------------------------------------- s

I Miksi rahoituksen uudistus
j

| « Rahoitus on keskeinen osa kokonaisjärjes-[    teimää
j • Uudistuksella passiivitukien rahoitusvastuut saadaan

neutraaleiksi
 Psykologinen ns. kiikkuiautailmiö poistuu |

m Painopiste siirtyy passiivituesta aktiivitukeen * Uudistuksen
jälkeen kaikki hyötyvät aktivoinnista

| Miten uudistus toteutetaan



työmarkkinatuen
aktivointiuudistuksen
rahoitusratkaisut

a Pitkäkestoisen passiiviaikaisen
työmarkkinatuen ja toimeentulotuen rahoitus
yhdenmukaistetaan:

|      * Valtio ja kunnat rahoittavat yhteisesti tasa-osuuksin (
50-50) työmarkkinatuen (> 500 päivän jälkeen)
|. passiivipäivien osalta ja toimeentulotuen normitetun

osan
« Toimeentulotukeen määritellään normitettu osuus ja se

irrotetaan valtionosuusjärjestelmästä

iten uudistus toteutetaan 2

* Valtio kustantaa aktiivijaksojen aikaiset kustannukset
edelleen kokonaan

työttömälle maksettava etuus korotuksineen

työvoimapoliittisten toimien kustannukset

• Kunnille korvataan uudistuksesta aiheutuvat
lisäkustannukset kokonaan

korvaus kohdennetaan kunnille

kompensaatiossa otetaan huomioon siirtymävaihe

Miten uudistus toteutetaan ]
 Pitkäkestoisen passiiviaikaisen

työmarkkinatuen ja toimeentulotuen rahoitus |
yhdenmukaistetaan: j

n Valtio ja kunnat rahoittavat yhteisesti tasa-osuuksin ( j
50-50) työmarkkinatuen (> 500 päivän jälkeen) j
passiivipäivien osalta ja toimeentulotuen normitetun
osan



työmarkkinatuen aktivointiuudistuksen
rahoitusratkaisut

> Toimeentulotukeen määritellään normitettu osuus ja j
se irrotetaan valtionosuusjärjestelmästä j

Himiiittin^aliBiUja hjiln it TjBlttl»!

Miten uudistus toteutetaan 2    {
l
I

' i
i

* Valtio kustantaa aktiivijaksojen aikaiset kustannukset    j
edelleen kokonaan

j
työttömälle maksettava etuus korotuksineen

 [

työvoimapoliittisten toimien Kustannukset

j
m Kunnille korvataan uudistuksesta aiheutuvat

lisäkustannukset kokonaan
korvaus kohdennetaan kunnille

kompensaatiossa otetaan huomioon siirtymävaihe

j
f
I
i

j
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TYÖMARKKINATUEN AKTIVOINTI JA RAHOITUSVASTUU

työmarkkinatuen aktivointiuudistuksen
rahoitusratkaisut

työttömyyspäivärahaa maksettu 500pv.

työmarkkj
natukfla
maksettu
180 pv.

penjs-

/ansiopälväraria

työmarkkinatuki

AKTIVOINTI-
TOIMET

työmarkkinatukea
maksettu 1 vuosi

AKTIIVIKAUSr

RAHOITU
SVASTUU
(Passiivituk
i)
VALTIO 100
%

V
AL
TI
O
50
%
K
U
N
N
AT
50
%

i
tyOnarkUnatuteapassiivisenaetuutenamaksettu 500päivää

\ /
1/

Toimeentulotuen
rahoitusuudistus
» Toimeentulotukeen normitettu osa:

perustoimeentuloiuki =nykyinen perusosa +
muut perusmenot (asumismenot, vähäistä
suuremmat terveydenhuoltomenot)
 Perustoimeentuiotuen rahoitus puolitetaan valtion
ja kunnan kesken

(irroitetaan VOS-järejstelmästä)
 Harkinnanvarainen osuus edelleen kunnan
rahoittama

(sisältyy VOS-järjestelmään)

__ mirnuim
niaamniinii

L AKTIIVIKA

j\



TYÖMARKKINATUEN AKTIVOINTI JA RAHOITUSVASTUU

työmarkkinatuen aktivointiuudistuksen
rahoitusratkaisut

5.9.2005 *  "iB,n*
J

työttömyyspäivärahaamaksettu 500pv

työmark
kinatuk
ea
maksett

u 180
pv.

perus-/ans

iopaiväraha

työmarkkinatuki

AKTIVOINTI-
TOIMET

työmark
kinatuk
ea
maksett
u  1
vuoa

AKTIIVIKAUST

AKTIIVIKAUSI

RAHOITUS-
VASTUU
(Passiivituki)

VALTIO 100
%

VALTIO 50%
KUNNAT 50
%

työmarkkinat
ukea
passiivisena
etuutena
maksettu 500
paiväa

HilhtMht» afllflii»iill|lh»it ;
Tjilliin
»

Toimeentulotu
en
rahoitusuudist
us
s ToimeentulotuKeen normitettu osa.

perustoimeentulotuki ^nykyinen perusosa +
muut perusmenot (asumismenot, vähäistä
suuremmat terveydenhuoltomenot)

s Perustoimeentulotuen ranoitus puolitetaan

valtion ja kunnan kesken



TYÖMARKKINATUEN AKTIVOINTI JA RAHOITUSVASTUU

työmarkkinatuen aktivointiuudistuksen
rahoitusratkaisut

(irroitetaan VOS-järejstelmästä) B

Harkinnanvarainen osuus edelleen kunnan
rahoittama

(sisältyy VOS-järjesteimään)

5 9 2005 'i'«uni



työmarkkinatuen aktivointiuudistuksen
rahoitusratkaisut

Rahoitusuudistuksen toteutus
RAHOITUSTILAN MUUTOS

1,
Mk -j r
Äf'

Toimeentulotuki/valti

o |;

ToimeentulotiAi/kunt

a;

0IV. i/kunta I

TMT/valtio

JBAktivointitoimetAal

tio

Nykytila     Uusi esitys

Vertailu nykytilan (aktivomtiaste 20%) ja
tavoitetilan (aktivointiaste 30 %) välillä

E

Rahoitusuudistuksen vaikutus

Tavoitetilassa 30
%:n aktivointi-

B Nykytila 

Uusi esitys i O

Erotus ! i



työmarkkinatuen aktivointiuudistuksen
rahoitusratkaisut

asteella
aktivointitoimiin
käytetään 100 milj.
euroa nykyistä
enemmän

Kunnille
kompensoitava
lisämeno on
tuolloin 150 milj.
€

Lähtötilassa aktnointiaste 20 % ja erotus i80 m€



työmarkkinatuen aktivointiuudistuksen
rahoitusratkaisut

Rahoitusuudistuksen toteutus
RAHOITUSTILAN MUUTOS

1500

Nykytila     Uusi esitys

Vertailu nykytilan (aktivointiaste 20%) ja
tavoitetilan taktivointiaste 30%)
välillä

EH»ilitu>»B)ialiBiHliB.iiBWll |

t}$t»m
I

Rahoitusuudistuksen vaikutus

Tavoitetilassa 30
%:n aktivointi-
asteella
aktivointitoimnn
käytetään lOO
mil|. euroa
nykyista
enemmän

Kunnille
Kompensoitava
lisämeno on
tuolloin 150 mili.
<

Lähtötilassa aKti i omtiastc 20 "n ja mu us
iKO mt- Hillltuhin palJliiiiHaftiiliB Hinins„ iE

,
iTdmeentulotukiAal
tio i d
Toimeentulotuki/ku
nta QTMT/kunta 
TMT/valtio B

1000

500 f

0 Nykytila 
Uusi esitys

 Erotus



Yhteenveto työmarkkinatuki- ja toimeentulotukilaskelmista

Afcävcintiasfe nousee, toimenpiteiden jakautuminen sama kuin nykyisin
Lisäksi dynaamiset vaikutukset, - z ij f .% Kustannus % Kustannus, miij. €     Ero nykytilaan

Kustannukset yhteensä, miij. •
saajien lkm j€

677,3

_       _ : _      _ 44110

24.10.2005       " "T~ ] 4

Nykytila Kustannus % Kustannus, milj. €
—   . ,

s

Kustannukset

yhteensä, milj.

saajien lkm   € kunta valtio kunta valtio

Työmarkkinatuki 716,4

kunta^ valtio kunta valtio kunta valtio
50 50 202,9 202,9 202,9 -312,4
0 100 0,0 271,4 0,0 70,3

50 50 ~ 2203 220,5 -75,0 75,0

Työmarkkinatuki
Passiivituki
Aktiivituki

Toimeentulotuki

saajien lkm    € kunta valtio; kunta valtio

Työmarkkinatuki 716,4

Passiivituki 78 400 515,3 0 ^100 0,0 515,3
Aktiivituki 2 19600

201,1 0 0,0 201,1

Toimeentulotuki — . — ............................. -------- 441,0 67 33! 295,5 145,5

Nykytila Kustannus % Kustannus, miij.
€

kustannukset

Jakomuutos Kustannus
% Kustannus, miij. €     Ero nykytilaan

Kustannukset

yhteensä, miij.

saajien lkm    € kunta valtio kunta valtio; kunta valtio

Työmarkkinatuki ";716,4

Passiivituki 78 400            515,3 50 50 257,7 257,7 257,7 -257,7

Aktiivituki 19600            201,1 0 100 0,0 201,1 0,0 0,0

Toimeentulotuki 441,0 50 50 220,5 220,5 -75,0 75,0

yhteensä 98 000            1 157 478 679 182,7 -182,7

Aktivoî  iastencws9ö,tbimenp»tekien|a skauf
a

im
i

Ibii sama kuin nykyisin

i Kustannus % Kustannus, miij. €     Ero nykytilaan

Kustannukset

yhteensä, miij. i
3&lisäy



Yhteenveto työmarkkinatuki- ja toimeentulotukilaskelmista
Passiivituki 78 400 515,3 0 100 0,0 515,3

Aktiivituki 19 600 201,1 0 100 0,0 201,1

Toimeentulotuki 441,0 67 33 295,5 145,5

yhteensä 98 000 1 157 295 862

Jakomuutos Kustannus % Kustannus,
mii

. €     Ero nykytilaan

Kustannukset

yhteensä, milj.

saajien lkm   € kunta valtio kunta valtio kunta valtio

Työmarkkinatuki 716,4

Passiivituki 78 400 515,3 50 50 257,7 257,7 257,7 -257,7
Aktiivituki 19600 201,1 0 100 0,0 201,1 0,0 0,0

Toimeentulotuki 441,0 50 50 220,5 220,5 -75,0 75,0

yhteensä 98 000 1 157 478 679 182,7 -182,7

Aktivointiaste nousee, toimenpiteiden jakautuminen sama kuin nyky isin
Kustannus % Kustannus,

mii.
. €     Ero nykytilaan

Kustannukset

yhteensä, milj.

saajien lkm    € kunta valtio kunta valtio kunta valtio

Työmarkkinatuki 752,5

Passiivituki 68 600 450,9 50 50 225,5 225,5 225,5 -289,9
Aktiivituki 29400 301,6 0 100 0,0 301,6 0,0 100,5

Toimeentulotuki 441,0 50 50 220,5 220,5 -75,0 75,0

yhteensä 98 000 1 194 446 748 150,5 -114,4

menojen lisäys 36

Aktivointiaste nousee, toimenpiteiden jakautuminen sama kuin nykyisin
Lisäksi dynaamiset vaikutukset, -10 % Kustannus % Kustannus, milj. €     Ero nykytilaan

Kustannukset

yhteensä, milj.

saajien lkm    € kunta valtio kunta valtio kunta valtio

Työmarkkinatuki 677,3

Passiivituki 61 740 405,8 50 50 202,9 202,9 202,9 -312,4
Aktiivituki 26 460 271,4 0 100 0,0 271,4 0,0 70,3

Toimeentulotuki 441,0 50 50 220,5 220,5 -75,0 75,0

24.10.2005 4



työmarkkinatuen aktivointiuudistuksen
rahoitusratkaisut

Kunnille
täyskompensaatio
* Esitys yksittäisen kunnan kannalta

kustannusneutraali lähtötilaan verrattuna
* Kompensaatio toteutetaan

valtionosuusjärjestelmän kautta
STM:n valtionosuusprosentin korotus
SM:n verotulotasauksen tasausrajan nosto
yleiseen valtionosuuteen kuntakohtainen
Korjauserä

___ «mm» »»«ammmi
5.9.2005 "*"""

Kuntakompensaati
on rakenne

Vuosi 1
Lähtö t ila
Yhteensä 180
m€

STM VOS
VOS-% +• 0,56
%yks
(n.13€/as)
67,5 m€

SM VOS
Tasausraja ->91
% (+1 %-yks)
82,4 m€

Erityiserä
Kuntakohtainen
lisää   259 kpl
miinus 157 kpl 30
m€

Vuosi 2
Yhteensä 165
m€

VOS-% + 0,56
%yks
(n.13€/as)
67,5 m€

Tasausraja ->91
% {+1 %-yks)
82,4 m€

Kuntakohtainen
+/'- erä
15 m€

Vuosi 3
Tasapainot i la
Yhteensä
150 m€

VOS-% + 0,56
%yks
(n.13€/as)
67,5 m€

Tasausraja ->91
% (+1 %-yks)
82,4 m€

Kuntakohtainen +/-
erä
0 m€
, ie»* \ z

Kunnille
täyskompensaatio
m Esitys yksittäisen kunnan kannalta

kustannusneutraali lähtötilaan verrattuna



työmarkkinatuen aktivointiuudistuksen
rahoitusratkaisut

• Kompensaatio toteutetaan
valtionosuusjärjestelmän kautta

STM:n valtionosuusprosentin korotus
SM:n verotulotasauksen tasausrajan nosto
yleiseen valtionosuuteen kuntakohtainen
korjauserä

HiHitmim p»lifii»wi>jiliMl

... ________ 'i"*»»

Kuntakompensaation
rakenne

Vuos
i i

: STM VOS : SM VOS ; Erityisera j

Lähtö t ila : VOS-%   0.56 \ Tasausraja ->9i i Kuntakohtainen   |

; %yks ! % (+1  -yks; | Iisaa   259 kpl

Yhte
ensä

>
(n.i3€/a
s)

: miinus 157 kpi

180 m€ 67,5 m€ 1 82,4 m€ j 30 m€

Vuos
i 2

! VOS-'-. + 0,56 Tasausraja ->91 j
| Kuntakohtainen

! %yks ! % (+1 %-yks) j +/- era

Yhte
ensä

(n.13€/as)

E



työmarkkinatuen aktivointiuudistuksen
rahoitusratkaisut

165 m€ | 67,5 m€ I 82,4 m€ i 15 m€

Vuos
i 3

! VOS-% t 0.56 ; Tasausraja ->91 I Kuntakohtainen

Tasapainot i la %yks \ % (+1 %-yksj : +,- era

Yhte
ensä

j
(n. l 3€/a
s)

150 m€ I 67,5 m€ I 82,4 m€ i 0 m€
! --------------------------------------------- " |
JTySttBmns'»"»1 »!" TM/STM |
j- Työroarkkioaiuen muuttaminen vastikkeelliseksi \

' » TyöHiarkkifiatuco rahoituksen muutos

|- Muut työttömyysturvaan liittyvät asial

'Laki jolkiröta ty övoimapalveluista 7<V

\- Työvoonapoliitlisteii toimien lisäys

j- T v̂oirruttormrstojen peruspalveluiden kehittäminen

1__

Toimeentulotukilaki STM

-Toimeentulotuen normitettu osuus ym. -Toimeenmkmien rahoitusmuutos (ml. irrotus VOS:sta> - Maksat uksen ja fahortusliikenteen toteutus
VaHionosausUins äadaiitö HM (+STM, VM)

-Toimeentulotuen normitetun osuuden poistaminen menopohjast3

- Kuntakompensaation toteutus

B>llltMhlB »iBuftiihiilgi il

t,mm

Toimeentulotuki onviimesijainen ia työmarkkinatuki aKtiivitoimienaikainen tukieikä etuus pysyvän työttömyyden varalta:

Tilanne ei ratkea sillä, että työtön pietetään työmarkkinatuella työttömänä, jotta
toimeentulotuki säilyisi viimesijaisena etuutena: tällöin suurella joukolla työttömyys vain
latkuu. mikä lannistaa ihmiset
Seurauksena työtön syrjäytyy ensin tehokkaasta työvoiman tarionnasta ia lopulta Kokonaan

työmarkkinoilta
Tämän sijaan erityisesti . valtion ja kuntien palveluien on toimittava
nykyista olennaisesti tehokkaammin ihmisten auttamiseksi työhön eikä työttömyys- ja
sosiaalietuudelta toiselle



TYÖMARKKINATUEN AKTIVOINTI - LAINS ÄÄD ÄNT Ö

työmarkkinatuen aktivointiuudistuksen
rahoitusratkaisut

Työllistymistä edistävien palveluien ia toimenpiteiden rahoittajien, niiden järjestäjien sekä
erilaisten palveluntuottajien toiminta on saatava tehokkaammaksi ia samansuuntaiseksi
kokonaisuudistuksen avulla niin. että uudistus kannustaa kaikkia osapuolia työllisyyden
lisäämiseen ja työttömien aseman ia ihmisarvoisen elämän perusturvan parantamiseen
Julkisen vallan toimintavelvollisuus johtuu suoraan perustuslaista: velvollisuus edistää
työllisyyttä ja pyrkimys järjestää jokaiselle oikeus työhön

WST Mftrtinjigttlifbjttoit

i Y O M A R K K I YA I l K \ -\K I I V ( > ! \ I I -  A I \ S - \ \ 0 \ \ ! ( )

TyöH ömyysrurvstlakj TM/XTXf

Kcmarkkinaluen muul;ammen  asukkeeihsc-ks;

I^omiirfckinatuen rahoituksen muiuos ^- Muul l\ölt ömyysiunaan luuvvät asiat ILaki julkisista lyövoimapaheluista TM - Tyrv.mmapohitristen rmm»cn lisäys

fyn^otmatnuiiistojen peruspah eluiden kehsnaminen

j      Toimeentulotuki on viimesiiamen ia tyomamKinatuki aktiivitoimien aikainen tuw eika |      etuus pysvvan lyottomyyaen varalta
i      Tilanne ei ratkeasilla, että tvoton pidetään työmarkkinatuellatyöttömänä, ptta (      toimeentuiotuKi säilyisi viimesiiaisena etuutena rallein
suurella louRoMa tvottomyys vau iatkuu. mikä lannistaa mmisei

SeurauKsena tvoton syriaytyy ensin tenokkaasta tvovoiman tarjonnasta ia iopulta Kokonaan
työmarkkinoilta
Taman siiaan erityisesti valtion ia kuntien paiveiuien on toimittava
nykyisia olennaisesti tehokkaammin ihmisten auttamiseKSi tyohon eika rvottomyys- ia
sosiaalietuudelta toiselle
Työllistymistä edistävien paiveiuien ia toimenpiteiden ranoittapen. nnoen jariestaiien seka erilaisten
palveluntuottajien toiminta on saatava tenokkaammaksi ia samansuuntaiseksi kokonaisuudistuksen
avulla niin. erta uudistus kannustaa kaikkia osapuolia työllisyyden lisäämiseen ia työttömien aseman
ia ihmisarvoisen elaman perusturvan parantamiseen
Julkisen vallan toimintavelvollisuus johtuu suoraan perustuslaista velvollisuus edistää työllisyyttä ia
pyrkimys laqestaa jokaiselle oikeus tvohon
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22.9.05/CLV

Kuntalaskelmamallit

Kunta Nro Väestö Työm.tuki 2003
>500 pv

Toimeentulotuki 2003
kok.                     90 %

TT %
TMT.stä

VOS-muutos STM
v 1

Rahoitusmuutoksen lisämeno
v2              v3

STM-VOS Kompensaatio (VOS) SM-
VOS       Erill. korjauserä

v1        v2

v3 Kompen-
saatio yht.
v 3

Espoo 1 224231 13926 25482 22934 1,65 7340 12,57 10,7 8,8 13,0 10,31 -10,74 1
2,6

-14,5 8,8

Pori 2 76189 11191 6712 6041 0,54 1989 59,81 55,3 50,
7

13,0 10,31 36,51 32 27,4 50,7

Suonenjoki 3 7787 1110 573 516 0,46 168 59,66 55,3 50,
8

13,0 25,77 28,89 16,
5

12,1 50,9

Oulu 4 125928 13696 12621 11359 0,83 3980 40,8 37,5 34,
1

13,0 10,31 17,49 14,
2

10,8 34,1

Kajaani 5 35713 4334 2422 2180 0,50 1032 58,98 55,3 51,
5

13,0 10,31 35,67 32 28,2 51,5

Kittilä 6 5820 633 532 479 0,76 225 51,85 48,5 45,
1

13,0 25,77 13,08 9,8 6,4 45,2
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Perustuslakivaliokunnalle

HE 164/2005 vp - hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta
työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

Yleisarvio - ei valtiosääntöoikeudellista huomautettavaa

Hallitus esittää työmarkkinatuen kestoon rajoituksia 500 päivää työmarkkinatukea
saaneiden sekä työttömyyspäivärahaa enimmäisajan saaneiden ja sen jälkeen 180 päivää
työmarkkinatukea saaneiden työttömien kohdalla. Esimerkiksi kieltäytyminen tarjotusta
työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä merkitsee näiden työttömien kohdaila
työmarkkinatuen lakkauttamista. Henkilö voi saada uudelleen työmarkkinatukea, kun
vähintään 5 kuukauden työssäolovelvoite täyttyy. Työssäolovelvoite voi esityksen mukaan
täyttyä myös työmarkkinatoimenpitee-seen osallistumisella, kun se nyt täyttyy vain
palkkatyöllä ja osallistumalla koulutukseen (työttömyysturvalaki 8 luku 4 a §).

Kunnille ei esitetä uusia työllistämistehtäviä. Sen sijaan kunnille esitetään uutta
rahoitustehtävää pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatukeen, koska kuntien katsotaan voivan
omilla päätöksillään vaikuttaa pitkäaikaistyöttömien määrään kunnassa (HE s. 55). Valtio ja
kunnat (kotikunta) rahoittaisivat kumpikin puoliksi 500 oäivän jälkeen maksettavan
työmarkkinatuen, jollei työtön henkilö osallistu työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin tai
kuntouttavaan työtoimintaan (työttömyysturvalaki 14 luku 3 a §). Valtiolle ja kunnille
esitetään kummallekin puoliksi myös rahoitusta osaan toimeentulotukea - uuden
perustoimeentulotuen osuudesta (toimeentulotukilaki 5 a §).

Hallituksen esityksen säätämisjärjestystä koskevissa perusteluissa on arvioitu muun
muassa työmarkkinatuen keston rajoittamista, työmarkkinatuen vastikkeellisuutta sekä
työllisyyden edistämistä ja kuntien rahoitusvastuuta perustuslain vaatimusten kannalta.
Hallituksen esityksen mukaista rahoitusjärjestelyä pidetään valtion ja jokaisen yksittäisen
kunnan osalta kustannusneutraalina. Perusteluissa katsotaan, että lait voidaan käsitellä
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä (s. 54-57).

Hallituksen esityksen perusteluissa ei ole erikseen arvioitu, miten jokaisen oikeus
välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon tulee työmarkkinatuen lakkautuksen tai
keskeytyksen yhteydessä turvatuksi perustuslain 19 § 1 momentin edellyttämällä tavalla.
Toimeentulotuen tarpeessa olevat henkilöt voivat tällöin
saada toimeentulotukea, mikä järjestely turvaa em. työttömille perustoimeentulon
perustuslain vaatimusten mukaisesti.



Suomen Kuntal i i to l la e i  o le lak iesi tyksest ä val t iosääntöo ikeude l l ista
huomautet tavaa. Pidämme kui tenkin ongelmal l isena sel la ista kehi tystä
työt t ömien perustoimeentulon turvan jär jestämisessä,  jossa työhal l innon
tapauskohtainen harkinta ja v i imesi ja isen to imeentulotuen osuus l is ääntyv ät .
Sos iaal i turvan kokonaisuuden kannal ta ei  o le hyväksyt tävää,  e ttä
pi tkäa ikaisty öt tömien sosiaa l i turvan painopistet tä s i i r re tään kunnal l isverol la
katet tavan v i imesi ja isen,  kr i is iavuks i  tarkoi tetun tuen suuntaan. Esi tämme
hark i t tavaksi ,  o l is iko myös seuraavista kysymyksistä tarpeel l is ta tehdä
va lt ios ääntöo ikeudel l inen arv io.

Viimesijaisen toimeentulotuen osuus työttömien perustoimeentulon turvan
järjestämisessä ongelmallisen suuri perustuslain 19 §:n 2 momentin vaatimusten
kannalta

Toukokuussa 2004 työmarkkinatukea sai noin 136 000 työtöntä. Näistä noin 113 000
työmarkkinatuen saajaa (80 %) oli pelkän passiivituen piirissä ja noin 23 000 henkilöä (20
%) työmarkkinatuella järjestelyn tukityön, työharjoittelun tai muiden aktiivitoimien piirissä.
Noin 78 000, lähes 70 %:a passiivituen saajista, oli saanut työmarkkinatukea passiivisesti
yhteensä yli kaksi vuotta (Työhallinnon julkaisu 347/2005, s. 18, 19).

Työmarkkinatuen saajista saa 37 %:a täydentävää toimeentulotukea. Vastaavasti
peruspäivärahan saajista saa 21 %:a täydentävää toimeentulotukea (Stakes, Matti
Heikkilä, asiantuntijakuuleminen, 20.10.2004). Kaikista toimeentulotuen saajista 48 %:lla
on ensisijaisena toimeentulon lähteenä työmarkkinatuki tai peruspäiväraha (Matti Heikkilä).

Perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaan lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon
turvaan muun muassa työttömyyden aikana. Perustuslain 19 §:n 1 momentin tarkoittama
jokaisen oikeus välttämättömään toimeentuloon on ns. viimesijaista sosiaaliturvaa.

Työttömien perustoimeentulon turvan on oltava lakisääteistä ja niin kattavaa, ettei sen
ulkopuolelle jää väliinputoajaryhmiä. Jonkin työttömien ryhmän sulkeminen tämän
perustoimeentulon turvan ulkopuolelle olisi perustuslain 19 §:n 2 momentin vastaista, jollei
siihen ole esitettävissä hyväksyttävää perustetta (mm. PeVM 25/1994 vp). Jos työtön
henkilö täyttää työttömyyden määrittelyssä käytetyt kriteerit, hänen työttömyyden aikaista
perustoimeentulon turvaa ei voi järjestää viimesijaiseksi etuudeksi tarkoitetulla
toimeentulotuella (mm. PeVL 34/1996 vp).

Lakiesityksessä lisätään pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työmarkkinatuen
vastikkeellisuuden vaatimusta. Kun työstä ja työvoimapoliittisesta toimenpiteestä
kieltäytymisestä seuraa työmarkkinatuen lakkauttaminen, se hyvin todennäköisesti lisää
viimesijaisen toimeentulotuen osuutta nykyään työttömiksi katsottavien perustoimeentulon
turvan järjestämisessä.

Sel la inen työt tömien perustoimeentulon jär jes telmä,  jossa suurel le joukol le työ-
markkinatukea ja pä ivärahaa saavia henki lö i tä joudutaan maksamaan v i imesi ja is-
ta  ja  täydent ävää to imeentulotukea, e i  vastaa hyvin perus tus la in 19 §:n 2 mo-
ment in vaat imuksia.  Perustus la in 19 §:n 2 moment in lak is ääte isen perus turvan
kat tavuusvaat imusten ja 6 §:n yhdenverta isuusper iaat teen kannal ta voi  o l la on-
ge lmal l is ta,  jos  työt tömien lak is ääte isen perustoimeen tu lon turvan pi ir is tä s i i r t yy
sankt io idun vast ikkeel l isuuden johdosta suur i  p i tk äaikaistyöt t ömien ryhmä v i i -
mes i ja isen to imeentulotuen pi i r i in .

Yhteiskuntatakuu - lupaus ongelmallinen perustuslain 18 §:n kannalta

Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että "kaikille pitkään työmarkkinatukea
saaneille annettaisiin mahdollisuus osallistua työllistymistään edistäviin toimenpiteisiin" (s.
26). Lakiesityksessä esitetään yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden aktivointiastetta
nostettavaksi nykyisestä 20 %:sta 30 %:iin, mikä arvioidaan saavutettavan kahden -
kolmen vuoden aikana (s. 28). Perusteluissa katsotaan, että työmarkkinatuen
vastikkeellisuuden lisääminen edellyttää, että aktiivitoimenpiteiden määrän riittävyys
varmistetaan (s. 24).



Yhteiskuntatakuu-lupausta pyritään varmistamaan lähinnä säännöksillä, jotka koskevat
erityisesti pitkään työttömänä olleiden palvelutarpeen arvioinnin tehostamista
työvoimatoimistossa (profilointi) ja työvoimatoimiston tehostettuja palvelujen järjestämistä
pitkään työttömänä olleille (aktiivikausi), joita toimia varmistetaan nykyistä yksilöidymmän
työnhakusuunnitelman avulla (työvoimapalvelulaki 3 luku 2 §, 3 §). Esimerkiksi
kuntouttavan työtoiminnan piirissä oli vuoden 2004 alussa vain noin 14 prosenttia ko. lain
tarkoittaman aktivointisuunnitelman tehneistä työmarkkinatuen saajista (Kuntouttavan
työtoiminnan ohjausryhmä 24.5.2004).

Pidämme lak ies i tyksen s isä l täm ää lupausta jokaise l le p i tk ään työmarkkinatukea
saanee l le annet tavasta mahdol l isuudesta osal l is tua työ l l ist ymistoimenpiteis i in
hyvin epäreal is t isena. Kun y l i  500 pä ivää ns.  passi iv i tuen pi i r iss ä on nyt  noin 80
%;a työmarkkinatuen saaj is ta,  sopivan työ-  ta i  akt ivo int ipa ikan ta ikka muun
akt ivo in- t ipalve lun tar joaminen nä in  suurel le ryhmä l le  on aika la i l la mahdotonta
käytet tävissä o levat  voimavarat  huomioon ot taen. L is äks i k i inn itämme huomiota
si ihen,  et tä akt ivoint i to imenpi te iden määr i t te ly  on epäse lv ä,  t o imenpi te is i in tu l is i
lukea mukaan myös mielenterveys- ja pä ihdekuntoutus,  jo ita i lman moni
p i tkäa ikaisty ötön ei  vo i  ottaa vastaan muita akt ivo int i to imenpi te i t ä onnistuneest i .

Lak iesi tyksen tarkoi ttama työmarkkinatuen vast ikkee l l isuuden ja
akt ivo int ipa ikko- jen l is äämiseen perustuva työ l l istäm isjär j estelmä,  jossa
jokaise l le p i tk ään työmarkkinatukea saaneel le luvataan mahdol l isuus osal l is tua
työ l l is tymistään edist ävi in to imenpi te is i in,  jät tää perus tus la in 18 §:n työnteon
perusoikeuden turvaamista koskevan ju lk isen val lan vastuun kovin häm äräks i,
kun etukäteen on t iedossa, et te i  nä in  suurel le jouko l le työt tömiä henk i lö i t ä
i lmeisest ik ään kyetä tar joamaan yksi lön työ l l is tymist ä edist ävää ja  sopivaa
akt ivo int ipa ikkaa ta i  - to imenpidet tä.

Kuntien rahoitustehtävä työmarkkinatuessa ilman päätösvaltaa sopii
huonosti perustuslain 121 §:n kuntien itsehallinnon vaatimuksiin

Kuntien rahoitusvastuuta pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työmarkkinatuessa
perustellaan lähinnä sillä, että kunta voi omilla toimillaan ja itsehallintonsa puitteissa
tekemillään päätöksillä vaikuttaa pitkäaikaistyöttömien määrään kunnassa, joilla toimilla
kuntien katsotaan voivan vaikuttaa omaan rahoitusosuuteensa työmarkkinatuessa (s. 55).

Käs i tyksemme mukaan kunnat e ivät  voi  juur ikaan vaikut taa oman rahoi tusvas-
tuunsa laa juuteen työmarkkinatuessa.

Kunnat ovat omilla toimenpiteillään pyrkineet työllistämään pitkäaikaistyöttömiä. Kunnilla ei
ole juurikaan nykyistä enempää mahdollisuuksia tehostaa työllistämis-toimiaan. Kunnilla ei
ole myöskään uusia keinoja lisätä työ- ja aktivointipaikkojen tarjontaa. Kunnat eivät
myöskään voi vaikuttaa siihen, milloin 500 pvm jälkeen

työhallinto tarjoaa työttömälle työtä.  Näin kunnalle voi tulla velvollisuus osallistua kustannuksiin ilman,
että sillä olisi mahdollisuutta vaikuttaa asiaan.

Kunta ei saa ratkaista sitä, milloin kieltäytyminen tarjotusta työ-ja aktivointipai-kasta on tai ei ole
hyväksyttävää, vaan ratkaisun tekee työhallinto. Kunnan tarjoamia päihde- ja mielenterveyskuntoutusta
koskevia toimenpiteitä ei lakiesityksessä katsota sellaisiksi aktivointitoimenpiteiksi, joiden piirissä oleville
henkilöille maksettava työmarkkinatuki jää yksin valtion rahoitettavaksi (työttömyysturvalaki 14 luku, 3 a
§).

Kunnat e iv ät  voi  vaikut taa myöskään si ihen,  kuinka pal jon työt tömiä s i i r tyy  työmarkkinatuen
lakkaut tamisen johdosta kunnan to imeentulotuen pi i r i in .

Kun työtön kieltäytyy tarjotusta työ- ja aktivointipaikasta, työhallinto lakkauttaa tai keskeyttää
työmarkkinatuen, jolloin henkilö siirtyy käytännössä usein kunnan toimeentulotuen piiriin.
Kunn i l le säädett ävä työmarkkinatuen rahoi tustehtävä,  jossa kunni l la e i  o le mahdol l isuut ta
va ikut taa menokehi tykseen, sovel tuu huonost i  perus tus la in 121 §:n säännöksen s isä l tämi in
kunt ien itseha l l innon vaat imuksi in (PeVL 29/1992 vp,  13/1993 vp) .



Lakipaketissa on useita erilaisia säädöskokonaisuuksia, jotka voidaan hyvin toteuttaa toisistaan erillään.
Esimerkiksi juridisesti ja hallinnollisesti ongelmallinen kuntien rahoitusvastuun lisäys ja toimeentulotuen
valtionosuuden muuttaminen osittain menoperusteiseksi on muusta paketista täysin irrallinen ja voidaan
jättää toteuttamatta paketin siitä kärsimättä. Jos toimeentuloturvajärjestelmään esitetyt uudistukset
halutaan voimaan 1.1.2006, niitä ei todennäköisesti ehditä saada toimimaan kunnolla, mistä saattaa
syntyä ongelmia kansalaisten oikeuksien toteutumiselle.

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari Prättälä lakiasian johtaja



PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi

julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi

laeiksi (HE 164/2005 vp).

1.  Valt ion ja kunt ien taloudel liset suhteet

Hallituksen esityksen olennaisia kohtia on työmarkkinatuen ja toimeentulotuen

rahoitusvastuun uudistaminen. Työmarkkinatuessa kunnille säädettäisiin uusi

rahoitustehtävä. Sen jälkeen kun henkilölle on maksettu työmarkkinatukea yli 500

työttömyyspäivältä, valtio ja saajan kotikunta rahoittaisivat puoliksi työttömyysaikaisen

työmarkkinatuen (TTurvaL 14:3a). Toimeentulotuen rahoitusta taas muutettaisiin siten,

että valtio osallistuisi perustoimeentulotuen rahoitukseen suorittamalla valtionosuutena

puolet sen toteutuneista kustannuksista (ToimeentuloL 5a-5d §). Sen sijaan

tarveharkintaisen ja ehkäisevän toimeentulotuen kustannuksiin valtio osallistuisi

nykyiseen tapaan sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisen valtionosuusj ärj estelmän

välityksellä.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan uudistus toteutettaisiin kustannusneutraalisti

sekä koko kuntajärjestelmän että yksittäisen kuntien kannalta. Mikäli esitys tämän takaa,

sillä ei ole vaikutusta perustuslain voimaisen valtion ja kuntien taloudellisia suhteita

koskevan rahoitusperiaatteen toteutumiseen. Tämä periaate edellyttää, että valtio turvaa

kuntien tosiasialliset mahdollisuudet hoitaa niille säädetyt tehtävät.

Rahoitussuhteita koskevan uudistuksen valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa on

kuitenkin otettava huomioon myös se, että työmarkkinatuessa kunnille ehdotetaan

säädettäväksi uuden tyyppinen rahoitustehtävä. Työmarkkinatuki jäisi edelleen

Kansaneläkelaitoksen hallinnoitavaksi, ja kunnilla olisi vain asukkaitaan koskeva

pitkäaikaistyöttömien tuen rahoitustehtävä. Tällainen erillinen rahoitustehtävä, jossa on

piirteitä niin sanotusta kuntaverosta, kuntien verovelvollisuudesta, muistuttaa kunnilla

aiemmin ollut velvollisuutta osallistua asukkaidensa kansaneläkkeen lisäosan
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rahoitukseen. Perustuslakivaliokunta arvioi tätä tehtävää useassa 1980-luvun lopulla ja

1990-luvun alussa antamassaan lausunnossa.

Jo eräissä 1980-luvulla annetuissa perustuslakivaliokunnan lausunnoissa tarkasteltiin
kunnille valtiota kohtaan asetettujen rahasuoritusvelvollisuuksien suhdetta perustuslailla
suojattuun itsehallintoon (9/1984 vp ja 18/1985 vp). Nämä Kunnan valtioon
kohdistuvasta verovelvollisuudesta vuonna 1992 annetussa lausunnossa (PeVL 29/1992)
koottiin yhteen aikaisempia kannanottoja. Valiokunta totesi pitäneensä lausunnossaan
18/1985 vp mahdollisena periä kunnilta veroluonteista maksua kansaneläkkeiden
lisäosakustannusten kattamiseksi, "kunhan siitä aiheutuva kuntien taloudellinen rasitus
ei kohoa sellaiseksi, että se olisi ristiriidassa hallitusmuodon 51 §:n 2 momenttiin
pohjautuvan kuntien itsehallinnon kanssa". Valiokunta katsoi tulkintakäytäntönsä
viittaavan "ensi sijassa siihen, että hallitusmuodon 51 §:n 2 momentin sisältönä on estää
puuttumasta tavallisella lailla itsehallinnon keskeisiin ominaispiirteisiin tavalla, joka
asiallisesti ottaen tekisi itsehallinnon merkityksettömäksi" ja että "tähän näkökohtaan
liittyy johdonmukaisesti se, että koko nykyisen kunnallisen itsehallintojärjestelmän
aikana on pidetty mahdollisena säätää lailla kunnille uusia pakollisia tehtäviä".
Käsiteltävänä olleesta asiasta valiokunta totesi, että "vaikka kuntien taloudellinen rasitus
kiistattomasti kasvaisikin merkittävästi, jos käsiteltävänä oleva ehdotus säädetään laiksi,
on valiokunnan mielestä kuitenkin korostettava sitä valtiosääntöoikeudellisena
perusteena tässä suhteessa ainoaa olennaista seikkaa, ettei kuntien ehdotetun suuruinen
rahasuoritusvelvollisuus valtiolle kuitenkaan estäisi kuntia päättämästä omasta
taloudestaan". Valiokunnan johtopäätöksenä oli, että "kuntien itsehallinnon
perustuslainsuojaa koskeva tähänastinen tulkintakäytäntö huomioon ottaen on ...
valtiosääntöoikeudellisin perustein päädyttävä siihen, ettei ehdotus puutu kuntien
itsehallinnon keskeisiin ominaispiirteisiin sellaisella tavalla, joka asiallisesti ottaen
tekisi itsehallinnon merkityksettömäksi".

Esityksessä, jota perustuslakivaliokunta arvioi lausunnossaan 13/1993 ehdotettiin, että
vuonna 1994 kuntien lisäosaosuus olisi ollut 1,74 penniä veroäyriltä. Jälleen
erimielisessä lausunnossaan valiokunta katsoi, että "tällaista rahoitustehtävää on
asiallisesti vaikea sovittaa kuntien itsehallinnon periaatteeseen, etenkin kun otetaan
huomioon, että juuri kuntien itseverotusoikeutta on perinteisesti pidetty
hallitusmuodossa turvatun kunnallisen itsehallinnon olennaisena sisältönä".
Valiokunnan mukaan ehdotus olisi merkinnyt sitä, että yli kymmenesosa kunnallisveron
tuotosta olisi siirtynyt valtion määräysvaltaan. Valiokunta lausui käsityksenään, että
"kuntien ja valtion taloudellisiin suhteisiin soveltuu huonosti, että kunnilla olisi
pysyväisluonteisesti tämäntapainen, suuruudeltaan kunkin kunnan veroäyrikertymään
pohjautuva rahoitustehtävä valtioon nähden". Valiokunnan mielestä kuntien ja valtion
taloudellisten suhteiden tuli ensisijaisesti rakentua valtionosuuslainsäädännön varaan.
Käsiteltävänä olleesta esityksestä valiokunta toteisi, että "kuntien lisäosaosuus
ehdotetun suuruisena saattaa heikentää kuntien toimintaedellytyksiä tavalla, joka
vaarantaa kuntien mahdollisuuksia päättää itsenäisesti taloudestaan ja siten myös omasta
hallinnostaan". Tämän vuoksi ehdotus oli valiokunnan mukaan ristiriidassa kuntien
hallitusmuodon 51 §:n 2 momentissa turvatun itsehallinnon kanssa.

Kuntien velvollisuutta osallistua kansaneläkkeen lisäosan rahoitukseen arvioitiin
viimeisen kerran perustuslakivaliokunnan lausunnossa 17/1994 vp. Valiokunta totesi,
että "vaikka kuntien taloudellinen rasitus kasvaisikin suhteellisesti, jos käsiteltävänä
oleva ehdotus säädetään laiksi, on ... kuitenkin korostettava sitä



valtiosääntöoikeudellisena perusteena tässä suhteessa ainoaa olennaista seikkaa, ettei
kuntien ehdotetun suuruinen rahasuoritusvelvollisuus valtiolle kuitenkaan estäisi kuntia
päättämästä omasta taloudestaan". Valiokunnan mielestä "kuntien itsehallinnon
perustuslainsuojaa koskeva tähänastinen tulkintakäytäntö huomioon ottaen on ...
valtiosääntöoikeudellisin perustein näin ollen päädyttävä siihen, ettei ehdotus puutu
kuntien itsehallinnon keskeisiin ominaispiirteisiin sellaisella tavalla, joka asiallisesti
ottaen tekisi itsehallinnon merkityksettömäksi". Ehdotus ei siksi ollut ristiriidassa
kunnille hallitusmuodon 51 §:n 2 momentissa turvatun itsehallinnon kanssa.

Selostamani perustuslakivaliokunnan lausunnot lähtevät siitä, että lailla kunnille

voidaan tällainen rahoitustehtävä antaa, kunhan se ei vaaranna kunnalliseen

itsehallintoon kuuluvaa kunnan mahdollisuutta päättää itsenäisesti omasta taloudestaan.

Jos nyt tarkoitettu työmarkkinatuen ja toimeentulotuen rahoitusjärjestelmän uudistus

toteutetaan kustannusneutraalisti, sillä ei ole tällaisia vaikutuksia. Lisäksi on otettava

huomioon, että työllisyyspoliittiset tehtävät ovat perinteisesti jakautuneet valtion ja

kuntien kesken ja että rahoitustehtävällä pyritään luomaan kunnille kannustimia edistää

asukkaidensa työllistymismahdollisuuksia. Toisaalta on kuitenkin muistutettava

perustuslakivaliokunnan aiemmin ilmaisemasta kannasta, jonka mukaan tämän kaltaiset

pysyväisluonteiset rahoitustehtävät soveltuvat huonosti kuntien ja valtion taloudellisiin

suhteisiin.

2. Työmarkkinatuen vastikkeellisuuden lisääminen

Hallitus ehdottaa työmarkkinatuen vastikkeellisuutta vahvistettavaksi siten, että tukea

pitkään   saanut   henkilö   menettäisi   oikeutensa   työttömyysaikaiseen   tukeen

kieltäytyessään, erotessaan tai joutuessaan erotetuksi työstä tai sellaisesta

työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, johon osallistuvalla on oikeus saada

työmarkkinatukea ja ylläpitokorvausta.

Perustuslakivaliokunta on aikaisemmassa lausuntokäylärmössään katsonut, että

työmarkkinatuki voidaan tietyin edellytyksin tehdä perustuslain 19 §:n 2 momentin

estämättä vastikkeelliseksi. Tuelle säädettävät ehdot voivat valiokunnan mukaan

kysymyksessä olevan sosiaalisen riskitilanteen eli työttömyyden luonteen huomioon

ottaen perustua siihen, että henkilö itse myötävaikuttaa aktiivisesti toimiin, jotka viime

kädessä ovat omiaan edistämään hänen työkykynsä ylläpitämistä ja hänen

työllistymistään. Turvan saamisen ehdot voivat siten olla tuensaajan vastasuorituksia
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edellyttäviä. (PeVL 17/1995 vp, 17/1996 vp, 20/1998 vp ja 44/2000

vp).Perustuslakivaliokunnan aikaisemman käytännön valossa hallituksen ehdottamiin

työttömyysturvalain 8 luvun 4a §:n säännöksiin ei olekaan valtiosääntöoikeudellista

huomautettavaa.

3.  Toimeentulotuen rakenteen uudistaminen

Hallitus ehdottaa toimeentulotuesta annettua lakia muutettavaksi siten, että

toimeentulotuki jaettaisiin perustoimeentulotukeen ja tarveharkintaiseen

toimeentulotukeen. Muutos liittyy ensisijaisesti rahoitusjärjestelmän uudistamiseen, eikä

sillä ole perustuslain 19 §:n 1 momentin tarkoittaman perusoikeuden toteutumista

koskevia välittömiä vaikutuksia.

Heimolassa 10.11.2005

Kaarlo Tuori



Lausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä laiks: julkisista työvoi-
mapalveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (iey/2005 vp)

Hallituksen esityksessä 164/2005 vp yksilön kannalta tarkasteltavia perusoikeudellisia
ulottuvuuksia ovat erityisesti PL 19.2 §:n mukainen oikeus työttömyyden aikaiseen
perustoimeentulon turvaan ja 19.1 §:n mukaiseen välttämättömään toimeentuloon sekä
PL 18.2 §:n mukainen julkisen vallan velvollisuus edistää työllisyyttä ja pyrkiä turvaamaan
oikeus työhön.

Yleistä

Käsiteltävänä olevan lainsäädäntöuudistuksen kriittisin kohta on ehdotettu työttömyystur-
valain 8 luvun 4 a §. PL 19.2 §:n vakiintunut tulkinta on, että mm. työttömyyden aikana
on tukea myönnettävä työttömyyden alkamisesta sen päättymiseen, joskin aikaan voi
sisältyä korvauksettomia jaksoja. Työttömyysturvan tulee kuitenkin kattaa
perustoimeentulon turva koko työttömyyden ajalta. Mainittu 8:4a sisältää myös
työttömyysturvan vastikkeellisuuden terästämisen sekä uudella tavalla säädellyt ehdot
siitä, miten henkilö voi palata työmarkkinatuelle täytettyään työssäolovelvoitteen.

PL 18.1 § sisältää jokaisen oikeuden hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä,
ammatilla tai elinkeinolla. Työttömyysturvaa hakiessaan henkilö ilmoittaa haluavansa
työtä ja työllistyä. Kun PL 18.2 §.ssä on julkiselle vallalle asetettu velvollisuus edistää
työllisyyttä ja pyrkiä turvaamaan jokaisen oikeus työhön, on vakiintuneesti katsottu, että
henkilöltä voidaan edellyttää tiettyä omatoimisuutta ja että työttömyysturvaan on
mahdollista asettaa vastikkeellisuutta sisältäviä ehtoja. Työnhaun, työllistymistä edistävään
koulutukseen ja työmarkkinatoimenpiteisiin osallistumisen sekä mm. kuntoutuksen ja
maahanmuuttajien osalta kielenopiskelun vaatimus on vakiintuneesti katsottu
hyväksytyksi.

Vastikkeellisuus

Vastikkeena voidaan pitää etuuden saamiselle asetettua ehtoa, jonka nojalla henkilön on
sitouduttava johonkin toimintaan (tai toimimattomuuteen). Vastikkeen vaatimisesta
erillään ovat vakuutusmuotoiset etuudet, jotka edellyttävät vakuutusmuotoiseen etuuteen
jo määritelmällisesti kuuluvia, ennen vakautustapahtumaa suoritettuja maksuja. Toisaalta
vakuu-tusetuudetkin voivat olla vastikkeellisia siinä mielessä, että esimerkiksi ansioon
suhteutettu työttömyyspäiväraha edellyttää työn hakemista. Etuudet saattavatkin jo
luonteensa vuoksi olla vastikkeellisia. Opintojen aikaista toimeentuloa tarjoavat etuudet
edellyttävät opiskelua ja opiskelussa menestymistä, kuntoutusetuudet kuntoutukseen
osallistumista ja työttömyysturva työhaun ylläpitämistä. Nämä ovat etuuteen jo sen
luonteen vuoksi kuuluvia vastikkeita.
Vastikkeellisuuden vaatimus siinä mielessä, että kyse ei ole etuuteen jo määritelmällisesti
kuuluvista tai etuuden luonteeseen välttämättä liittyvästä etuuden saajan toiminnasta, on
tyypillisintä työttömyysturvassa. Tällaisia vastikkeita voidaan kuitenkin periaatteessa asettaa
mihin hyvänsä toimeentuloetuuteen tai palveluun. Muun muassa palvelujen yhteydessä
laaditaan usein erilaisia suunnitelmia, jotka tosin eivät yleensä ole palvelun saamisen ehtona ja
toimeentulotuen saaminen ilman tason alentamista edellyttää työnhakijaksi ilmoittautumista.
Työttömyysturvaa saadakseen henkilöltä edellytetään useissa yhteyksissä osallistumista



31

koulutukseen, työmarkkinatoimenpiteeseen tai erilaisten suunnitelmien laatimiseen, jotka eivät
merkitse työttömän työnhakijan varsinaisen tavoitteen, ansiotyön saamista.

Perustuslakivaliokunta on lausunnoissaan 17/1995 vp, 17/1996 vp, 20/1998 vp ja 44/2000 vp
ottanut kantoja, joiden nojalla 25 vuotta nuorempien vailla ammatillista koulutusta olevien
voidaan edellyttää hakeutuvan ammatilliseen koulutukseen, maahanmuuttajien osallistuvan
kielenopetukseen ja alle 25-vuotiaiden osallistuvan kuntouttavaan työtoimintaan ehtona
työttömyysturvan saamiseen. Perustuslakivaliokunta on näissä yhteyksissä todennut, että
tällaisten edellytysten hyväksyttävyyden edellytyksenä on, että toimenpiteellä on asiallinen
yhteys yksilötason työllistymisen esteiden madaltumiseen. Se on myös edellyttänyt, että henkilö
ei saa jäädä työmarkkinatuen ulkopuolelle, jos hän halukkuudestaan huolimatta ei ole päässyt
osallistumaan koulutukseen tai muihin vastaaviin toimenpiteisiin. Oikeuden päästä muihin
toimenpiteisiin tulee olla oikeudellinen eli toimenpiteisiin pääsyn tulee olla välitöntä ja
viranomaisen harkinnasta riippumatonta. Mm. koulutuksen aikana on oltava riittävän
toimeentulon edellytykset tai henkilölle on tarjottava työttömyyden aikaista toimeentuloa.

Vastikkeellisuuden asettamisessa olennaista on, että vastikkeita ei aseteta määrältään,
laadultaan ja sisällöltään sellaisiksi, että ne kovertavat perusoikeuden ontoksi. Työttömyyttä ei
voida tarkastella pelkästään työttömän henkilön taitojen ja kykyjen puutteena, vaan
työttömyyden perusteena on myös sopivien työpaikkojen puute. Vastikkeellisuus ei saa
muodostua sellaiseksi, että etuus ei enää täytä perusoikeuden vaatimuksia. Kyse on myös
julkisen vallan velvoitteiden perusteella yksilöille asetettujen velvoitteiden ja yksilön oikeuksien
tasapainosta.

Hallituksen esityksessä lähdetään siitä, että työttömän ja erityisesti vaikeasti työllistyvän kanssa
laaditaan eri vaiheissa työnhakusuunnitelmia. Työnhakusuunnitelman vaihtoehtona on eräissä
tapauksissa kotoutumis- tai aktivointisuunnitelma taikka työllistymisohjelma. Työtön työnhakija
osallistuu näiden suunnitelmien laatimiseen ja kieltäytyminen osallistumisesta aiheuttaa
määräaikaisen työttömyysetuuden menettämisen. Työvoimaviranomaiselle on asetettu
velvollisuus laatia työnhakusuunnitelma tai vastaava suunnitelma. Suunnitelma ei kuitenkaan
ole oikeudellisesti viranomaista sitova. Käsillä olevassa hallituksen esityksessä pyritään
erityisesti tehostamaan työn, koulutuksen ja työmarkkinapoliittisten toimenpiteiden tarjoamista
pitkäaikaistyöttömille, ja heidän mahdolliselle kieltäytymiselleen toimenpiteistä asetetaan
erityisen rankka työssäolovelvoitetta koskeva vaatimus ennen mahdollisuutta saada jälleen
työttömyysturvaa. Tästä syystä on erityisesti korostettava, että työnhakusuunnitelman
toteutumatta jäämistä viranomaisesta johtuvasta syystä (esimerkiksi viranomainen ei järjestä
työnhakusuunnitelmaan sisältyvää toimenpidettä) ei voida pitää työttömyysturvan epäämisen
perusteena.

Työltä ja koulutukselta, jota työttömälle tarjotaan, edellytetään soveltuvuutta, joka on ym-
märrettävä työnhakijaa yksilöllisesti koskevaksi. Soveltuvuus liittyy henkilön fyysisiin,
psyykkisiin, koulutusta ja ammattitaitoa koskeviin sekä hänen työhistoriaansa liittyviin edel-
lytyksiin selviytyä työstä, koulutuksesta tai työmarkkinatoimenpiteestä. Työttömyysturvan
vastikkeellisuuden soveltamisen kysymyksenä onkin painotettava vastikevaatimuksen koh-
tuullisuutta ja soveltuvuutta. Henkilöltä ei voida edellyttää esimerkiksi osallistumista koulu-
tukseen, johon hänen pohjakoulutuksensa ei ole riittävä tai osallistumista sellaiseen työ-
markkinatoimenpiteeseen, jolla ei ole merkitystä hänen työllistymiseensä hänen kykynsä,
taitonsa ja muut työllistymistä koskevat edellytyksensä huomioon ottaen.

Tiivistelmänä voidaan vastikkeellisuutta yleisesti ja työttömyysturvan vastikkeellisuutta eri-
tyisesti koskevina näkökohtina pitää: 1) vastikkeellisuus ei saa muodostua etuuden rajoit-
tamisen tai epäämisen keinoksi toimeentulo-ja palvelujärjestelmää uhkaavalla tavalla, vaikka
vastikkeellisuuden perustana olisi jokin julkisen vallan velvollisuus edistää etuuden kannalta
vastakkaista tai etuuden rajoittamiseen edellytyksiä antavaa toimintaa, 2) perusoikeudella tulee
olla vähintään sen varsinaisen sisällön mukainen ydinalue, jota vastikkeellisuus ei voi kovertaa,



3) vastikkeen laadulla ja sisällöllä tulee olla asiallinen yhteys siihen etuuteen tai palveluun,
johon vastike on kytketty siten, että se edistää etuudelta tai palvelun piiristä pois pääsemistä tai
ainakin vähentää siitä riippuvuutta, 4) vastiketta voidaan vaatia vain samanaikaisesti itse
etuuden tai palvelun kanssa, 5) etuutta tai palvelua ei saa menettää siitä syystä, että henkilö ei
voi täyttää vastikkeen ehtoja tai muita sitoumuksiaan viranomaisesta johtuvasta syystä sekä 6)
vastikkeen soveltamisen kysymyksenä yksilölle asetetun velvoitteen tulee olla kohtuullinen ja
häneltä vaaditun toimenpiteen olla hänelle soveltuva ja edistää etuudelta tai palvelun piiristä
pois pääsemistä.

Työssäolovelvoite

Työttömyysturvalakia koskevan ehdotuksen mukaan 8 luvun 4 a §:n mukaisen kieltäytymisen
seurauksena on työmarkkinatuen lakkauttaminen työttömyysajalta. Sanavalintaa ei voi pitää
onnistuneena, vaan parempi olisi käyttää samaa ilmaisua kuin muissakin kieltäyty-
mistapauksissa "ei ole oikeutta työmarkkinatukeen

Työttömyysturvalain 8:4a.2 mukaan lakkauttamisen jälkeen voi saada uudelleen oikeuden
työmarkkinatukeen sen jäikeen, kun henkiiö on oliut työssä, koulutuksessa tai työvoimapo-
liittisessa toimenpiteessä vähintään viisi kuukautta (työssäolovelvoite). Tätä ajanjaksoa voidaan
pitää varsin pitkänä. Pidän mahdollisena, että jos henkilölle ei tarjota aktiivisesti toimenpiteitä
hänen työmarkkinatukensa tultua lakkautetuksi, hän saattaa joutua uudelleen viiden kuukauden
odotusajan piiriin sen lisäksi, että hänen on täytettävä viiden kuukauden ajalta työssäolovelvoite.
Korvaukseton aika saattaa venyä kohtuuttoman pitkäksi ottaen huomioon PL 19.2 §:n
säännöksen työttömyyden aikaisen turvan kattamisesta.

Nykyisessä lainsäädännössä työttömyysturvalain 2 luvun 21 §:n mukaan toistuva kieltäytyminen
työstä tai koulutuksesta ilman pätevää syytä johtaa vaatimukseen olla kolme kuukautta työssä
tai koulutuksessa, jotta voi saada oikeuden työttömyysetuuteen. Työttömyysturvalain 8:2.4
edellyttää viiden kuukauden työssäoloehtoon luettavassa työssä tai työharjoittelussa,
työkokeilussa tai työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa oloa alle 25-vuotiaalta, jolla ei ole
ammatillista koulutusta ja joka on eronnut tai erotettu työstä tai koulutuksesta taikka kieltäytynyt
niistä tai työmarkkinatoimenpiteestä tai jättänyt hakeutumatta soveltuvaan ammatilliseen
koulutukseen. Saman lain 8:6.3 mukaan kuntouttavaan työtoimintaan liittyvä toistuva
kieltäytyminen johtaa kolmen kuukauden työssäoloehtoon luettavassa työssä,
työvoimakoulutuksessa ja eräissä tapauksissa ammatillisessa koulutukses
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sa olon vaatimukseen. Ehdotettu työttömyysturvalain 8:4a on siis olennaisesti vaativampi.
Pituudeltaan se rinnastuu ainoastaan alle 25-vuotiaan kieltäytymiseen, eroamiseen tai ero-
tetuksi tulemiseen. Alle 25-vuotiaalla on kuitenkin vaihtoehtona suorittaa tutkintoon johtava
ammatillisia valmiuksia antava koulutus, jonka ajalta on mahdollista saada opintotukea, tai vain
ajan kuluminen. Muissa työssäolovelvoitetapauksissa edellytetään kieltäytymisen toistuvuutta
ja silti työssäolovelvoite on kolme kuukautta. Tätä taustaa vasten työttömyysturvalain 8 luvun 4
a §:n mukaisesta kieltäytymisestä seuraava viiden kuukauden karenssi on varsin pitkä, vaikka
julkisista työvoimapalveluista annetun lain 5 luvun 1.2 §:n mukaan työnhakusuunnitelma on
viivytyksettä tarkistettava, jos oikeus työttömyysaikaiseen työmarkkinatukeen lakkautetaan
työttömyysturvalain 8 iuvun 4 a §:n nojalla. Säännöksen kohtuullistaminen näyttää tarpeelliselta
joko lyhentämällä työssäolovelvoite yleisimmin käytettyyn kolmeen kuukauteen tai asettamalla
näissä tilanteissa työvoimaviranomaiselle velvollisuus huolehtia siitä, että työtä, koulutusta tai
työvoimapoliittisia toimenpiteitä on tosiasiallisesti saatavana viiden kuukauden ajaksi.

Toimeentulotuen uudistaminen

Toimeentulotuki on etuus, jolla toteutetaan PL 19.1 §:n mukaista välttämätöntä toimeentuloa.
Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset eivät merkitse toimeentulotuen saamis-
edellytysten, kattavuuden, tason tai keston muutoksia. Itse etuuden rakennetta muutetaan.
Nykyisin toimeentulotuki koostuu perusosasta ja lisäosasta sekä ehkäisevästä toimeentu-
lotuesta. Ehdotuksen mukaan toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta, joka koostuu
puolestaan perusosasta ja muista perusmenoista, sekä tarveharkintaisesta toimeentulotuesta
ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Muut perusmenot ja tarveharkintainen toimeentulotuki
muodostetaan entisestä toimeentulotuen lisäosasta. Tämän ohella muutetaan toimeentulotuen
rahoitusjärjestelmää. Ehdotukseen ei havaintojen mukaan sisälly sellaisia muutoksia, jotka
olisivat perusoikeuksien tai muutoin perustuslain kannalta merkityksellisiä.

Velvollisuus tietojen antamiseen

Työttömyysturvalain 11 luvun 2 §:n mukaan työmarkkinatuen saajalla on velvollisuus antaa
tieto mm. silloin, kun sellainen työsuhde päättyy, johon työnantajalle on maksettu korkeintaan
korotettua palkkatukea. En ole kyennyt selvittämään, tietääkö työntekijä aina työnantajalle
maksetusta palkkatuesta. Jos henkilö ei tiedä tai hänen ei tarvitse tietää, on vaatimus tietojen
antamisesta poistettava.

• «

sosiaalioikeuden professori (mvs.)

Pentti Arajärvi
OTT



Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2005

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Asia: Hallituksen esitys 164/2005 vp laiksi julkisesta työvoimapalvelusta

annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on pyytänyt minulta kirjallista lausuntoa hallituksen

esityksestä 164/2005 vp. Pyydettynä lausuntona esitän kunnioittaen seuraavaa:

1. Työmarkkinatukioikeuden lakkauttaminen

Hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen 8 luvun 4 a §:ssä ehdotetaan säädet-

täväksi työmarkkinatukioikeuden lakkauttamisesta. Ehdotuksen mukaan laissa määritel-

lyllä tavalla pitkään työmarkkinatukea saanut henkilö menettäisi oikeuden työmarkkina-

tukeen kieltäytyessään, erotessaan tai joutuessaan erotetuksi työstä tai sellaisesta työvoi-

mapoliittisesta toimenpiteestä, johon osallistuvalla on oikeus saada työmarkkinatukea ja

ylläpitokorvausta.

Ehdotusta on arvioitava perustuslain 19 §:n 2 momentin kannalta, jonka mukaan

lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden aikana. Perusoi-

keusuudistuksen esitöiden (HE 309/1993 vp, s. 70) ja perustuslakivaliokunnan käytännön

(ks. esim. PeVL 17/1995 vp ja PeVL 17/1996 vp) mukaan perustoimeentuloa turvaavat

sosiaaliturvajärjestelmät on laadittava siten kattaviksi, ettei niiden ulkopuolelle jää vä-

liinputoajaryhmiä. Järjestelmän ei tarvitse kuitenkaan ulottua sellaisiin henkilöihin, joilla
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lakisääteiset hjrvajärjestelmät ja oma tilanteensa kuten esimerkiksi perhesuhteensa muu-

toin kokonaisuutena arvioiden on toimeentulon edellytykset, vaikka heidän normaalit

toimeentulomahdollisuutensa ovatkin esimerkiksi työttömyyden johdosta heikentyneet.

Perustuslakivaliokunta on myös todennut, ettei ole perustuslain mukaista jättää

perustuslain 19 §:n 1 momentissa tarkoitetun viimesijaisen turvan varaan henkilöä, joka

on valtiosääntöisesti oikeutettu perustoimeentulon turvaan perustuslain 19 §:n 2 momen-

tin nojalla siinä mainituissa tilanteissa (ks. PeVL 17/1996 vp).

Perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan perustuslain ei ole katsottu sinänsä

estävän asettamasta ehtoja perustoimeentuloa turvaavan tuen saamiselle. Perustuslakiva-

liokunta on aiemmin nuorisotyöttömien (18-24 vuotiaat) kohdalla katsonut, että ehdot

voivat esillä olleen sosiaalisen riskitilanteen, työttömyyden, luonteen huomioon ottaen

hyvin rakentua sen varaan, että asianomainen itse aktiivisesti myötävaikuttaa sellaisiin

toimiin, jotka viime kädessä ovat omiaan edistämään hänen työkykynsä ylläpitämistä ja

työllistymistä. Perustoimeentulon turvan ehdot voivat olla myös tuensaajan vastasuori-

tuksia edellyttäviä. Valiokunta piti mahdollisena, että nuorisotyöttömien osalta työmark-

kinatuen saarninen kytkettiin osallistumiseen lain tarkoittamiin toimenpiteisiin, joiden

asiayhteys työllistämiseen on ilmeinen. Edellytyksenä oli kuitenkin, että nuorille oli

myös oikeudellisella tasolla taattu pääsy kyseisten toimenpiteiden piiriin (PeVL 17/1995

ja PeVL 17/1996 vp).

Käsillä olevassa arviointitilanteessa on samanlainen asetelma pitkäaikaistyöttömi-

en osalta kuin nuorisotyöttömien kohdalla. Säännöksessä tarkoittamat toimet pyrkivät

edistämään henkilön työllistymistä tai työkyvyn säilyttämistä. Pitkäaikaistyöttömien

osalta näillä tavoitteilla on erityinen perustuslain 18 §:n 2 momentissa säädettyyn

julkisen vallan työllisyyden edistämisvelvollisuuteen liittyvä peruste. Henkilöllä on

ehdotuksen mukaan oikeus päästä uudelleen tietyn määräajan jälkeen työmarkkinatuen

piiriin. Ehdotuksessa on kyse näin ollen perustuslakivaliokunnan käytännössä

perustuslain sallimaksi tulkitusta perustuslain 19 §:n 2 momentissa taatun

perustoimeentuloturvan kytkemisestä vastasuorituksiin. Säännöksen muotoilun osalta on

kuitenkin syytä kiinnittää huomiota siihen, että perustelujen mukaan työmarkkinatuen

menetys seuraisi työstä tai työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta erottamisesta vain,

jos erottaminen on johtunut henkilön "omasta syystä" (ks. HE, s. 26). Vastaavaa rajausta

ei ole kirjoitettu säännöstekstiin pykälän 1 kohdassa. Muotoilua on tältä osin syytä

muuttaa perusteluja vastaavasti.

2. Työllistämistuen kestoa koskeva asetuksenantovaltuus



Hallituksen esitykseen sisältyvän 1 lakiehdotuksen 7 luvun 11 §:n 4 momentin mukaan

valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin työllistämistuen myöntämisestä uudelleen sa-

man henkilön työllistämiseen palkkatukena tai toimeentulon turvaamiseen. Lisäksi val-

tioneuvoston asetuksella voidaan säätää työllistämistuen 10 kuukautta pidemmästä

enimmäisajasta, kuitenkin enintään 24 kuukaudesta, jos se on tarkoituksenmukaista osa-

aikaisten työntekomahdollisuuksien lisäämiseksi tai työllistetyn työtehtävien johdosta.

Siltä osin kuin asetuksenantovaltuus koskisi sitä, milloin työllistämistuki voitai-

siin myöntää uudelleen saman henkilön työllistämiseen palkkatukena tai toimeentulon

turvaamiseen, pidän asetuksenantovaltuutta perustuslain 80 §:n ja perustuslain 19 §:n 2

momentin kannalta ongelmallisena. Erityisesti tämä koskee työllistämistuen myöntämistä

toimeentulon turvaamiseen, joka maksetaan lain mukaan työntekijän omaehtoisen työllis-

tymisen turvaamiseksi (lain 7 luvun 5 §), asetuksenantovaltuus ulottuisi hyvin läheisesti

yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteiden alueelle. Kysymys siitä, milloin työl-

listämistukea voidaan myöntää uudelleen saman henkilön työllistämiseen, vaikuttaa mer-

kittävästi työllistettävän yksilön oikeusasemaan myös silloin, kun palkkatuki suoritetaan

palkkatukena työnantajalle. Näistä syistä katson, että tätä koskeva asetuksenantovaltuus

tulisi poistaa ehdotuksesta ja asiasta olisi säädettävä suoraan laissa (vrt. VNA julkisista

työvoimapalveluista,1344/2002,25 §).

Jälkimmäisessä säännöksen tarkoittamassa asetuksenantovaltuutuksessa voidaan

sen sijaan katsoa olevan kyse valtioneuvostolle säädetystä oikeudesta asetuksella poiketa

lain säännöksistä, kuitenkin tavalla, joka perustuslakivaliokunnan käytännön valossa riit-

tävästi rajaa asetuksenantajan harkintavaltaa.

3. Hallituksen esityksen suhde kunnalliseen itsehallintoon

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa (HE, s. 54-56) on hyvin yksityiskoh-

taisesti tarkasteltu ehdotetun sääntelyn suhdetta perustuslain 121 §:ssä turvattuun kunnal-

liseen itsehallintoon. Perustuslain 121 § ei sinänsä aseta esteitä tavallisella lailla säätää

valtion ja kuntien tehtäväjaosta tai rahoitusvastuun jaosta. Perustuslain asettamana reuna-

ehtona on tältä osin lähinnä vain se, että annettaessa kunnalle uusia tehtäviä tai osoitetta-

essa sille uusia velvoitteita on riittävällä tavalla huolehdittava kuntien taloudellisista edel-

lytyksiä huolehtia tehtävistään tai velvoitteistaan. Hallituksen esityksen mukaan

ehdotettu rahoitusjärjestely olisi kustannusneutraali valtion ja jokaisen yksittäisen kunnan

osalta. Esityksen valmistelun yhteydessä on tehty kuntakohtainen selvitys asiasta (ks.

HE, s. 55). Näin ollen voidaan katsoa, että hallituksen esitystä laadittaessa on riittävällä
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tavalla varmistettu siitä, ettei lakiehdotuksista aiheudu kunnille sellaisia taloudellisia

rasituksia, jotka olisivat merkityksellisiä perustuslain 121 §:ssä tarkoitetun kunnallisen

itsehallinnon näkökulmasta.

Turussa 10 päivänä marraskuuta 2005

Veli-Pekka Viljanen

Valtiosääntöoikeuden professori

Turun yliopisto
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PeVL /2005 vp — HE 164/2005
vp

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO /2005 vp

Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapal-
velusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä lokakuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi jul-

kisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(HE 164/2005 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi sosiaali-ja terveysvaliokuntaan samalla

määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto sosiaali-ja

terveysvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö

- osastopäällikkö Carin Lindqvist-Virtanen ja hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja

terveysministeriö

- lakiasiain johtaja Kari Prättälä, Suomen Kuntaliitto

- professori Kaarlo Tuori.

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet



— professori Pentti Arajärvi

— professori Veli-Pekka Viljanen.

HE 164/2005 vp Versio 0.1

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia, työt-

tömyysturvalakia, toimeentulosta annettua lakia, kuntien valtionosuuslakia sekä sosiaali- ja

terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia. Esityksen tavoitteena

on nostaa työllisyysastetta, turvata tulevaisuuden työvoimatarpeet sekä alentaa korkeaa

työttömyyttä ja työttömyyden hoidon julkisia kokonaismenoja. Työmarkkinatuen ja

toimeentulotuen rahoitusta yhtenäistetään ja rahoitusvastuuta valtion ja kuntien välillä

uudistetaan. Esitys sisältää muun ohella ehdotuksen työmarkkinatuen vastikkeellisuuden

lisäämisestä.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsitel-

täväksi sen yhteydessä.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 18 §:n 2

momentin kannalta julkisen vallan velvollisuudesta edistää työllisyyttä samoin kuin

perustuslain 19 §:n 2 momentin näkökulmasta oikeudesta perustoimeentulon turvaan-

Rahoitusvastuun jakoa valtion ja kuntien välillä tarkastellaan perustuslain 121 §:n valossa.

Merkitystä on myös perustuslain 6 §:n säännöksillä yhdenvertaisuudesta ja 10 §:n

säännöksillä henkilötietojen suojasta. Perustelujen mukaan ehdotetut lait voidaan käsitellä

tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt ehdotusten

periaatteellisen merkityksen ja niiden useiden perusoikeusliityntöjen vuoksi suotavana, että

esityksestä pyydetään perustuslakivaliokunnan lausunto.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Rahoitusvastuun jakautuminen



Esityksessä ehdotetaan työmarkkinatuen ja toimeentulotuen rahoitusvastuun jaon uudis-

tamista valtion ja kuntien välillä.

Valtio ja tuensaajan kotikunta rahoittavat 2. lakiehdotuksen 14 luvun 3 a §:n pe-

rusteella työttömyysaikaisen työmarkkinatuen puoliksi sen jälkeen, kun henkilölle on

maksettu työmarkkinatukea yhteensä 500 työttömyyspäivältä. Voimassa olevan lain mu-

kaan työmarkkinatuki rahoitetaan kokonaisuudessaan valtion varoista.

Toimeentulotuen rakenne määritellään 3. lakiehdotuksen 5 a—5 d §:ssä uudelleen

jakamalla tuki perustoimeentulotukeen ja tarveharkintaiseen toimeentulotukeen. Valtio ja

kunnat osallistuvat perustoimeentulotuen rahoitukseen yhtä suurin osuuksin. Valtion

rahoitus perustoimeentulotuen kustannuksista suoritetaan kunnille valtionosuutena.

Tarveharkintaisen ja ehkäisevän toimeentulotuen kustannuksiin valtio osallistuu nykyiseen

tapaan valtionosuusjärjestelmän välityksellä.

Ehdotettua sääntelyä on arvioitava kunnan asukkaille perustuslain 121 §:ssä turvatun

itsehallinnon kannalta. Kunnille annettavista tehtävistä säädetään pykälän 2 momentin

mukaan lailla. Perustuslakivaliokunta on käytännössään korostanut, että tehtävistä

säädettäessä on huolehdittava kuntien tosiasiallisista edellytyksistä suoriutua vel-

voitteistaan (PeVL 41/2002 vp, s. 3/II). Kunnille osoitettavat rahoitustehtävät eivät itse-

hallinnon perustuslainsuojan takia saa suuruutensa puolesta heikentää kuntien toiminta-

edellytyksiä tavalla, joka vaarantaisi kuntien mahdollisuuksia päättää itsenäisesti talou-

destaan ja siten myös omasta hallinnostaan (ks. PeVL 42/1998 vp, s. 2/1).

Ehdotettu rahoitusvastuujärjestelmä merkitsee työmarkkinatuen osalta uuden ra-

hoitustehtävän osoittamista kunnille. Valtion osuus toimeentulotuen rahoituksesta sen

sijaan kasvaa merkittävästi. Rahoitusjärjestely on esityksen valmistelun yhteydessä tehdyn

kuntakohtaisen selvityksen mukaan valtion ja jokaisen yksittäisen kunnan kannalta

kustannusneutraali. Siirtymäkauden aikana tai sen jälkeen yksittäisen kunnan rahoitus-

osuus voi perustelujen mukaan kuitenkin kasvaa, jos kunta ei lisää ponnistuksiaan pit-

käaikaistyöttömien työllistämiseksi tai edistää työllisyyttä poikkeuksellisen korkein

kustannuksin. Rahoitusjärjestelmän uudistaminen ehdotetulla tavalla ei valiokunnan



mielestä vaaranna kuntien mahdollisuutta päättää itsenäisesti omasta taloudestaan eikä

siten muodostu ongelmalliseksi perustuslain 121 §:n näkökulmasta.

Työmarkkinatukioikeuden lakkauttaminen

Pitkään työmarkkinatukea saanut henkilö menettää 2. lakiehdotuksen 8 luvun 4 a §:n

mukaan oikeuden työmarkkinatukeen kieltäytyessään, erotessaan tai joutuessaan erotetuksi

työstä tai sellaisesta työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, johon osallistuvalla on oikeus

saada työmarkkinatukea ja ylläpitokorvausta.

Työmarkkinatuen rajoittaminen liittyy perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaiseen

perustoimeentulon turvaan (PeVL 20/1998 vp, s. ???, PeVL 44/2000 vp, s. 3/1). Perus-

tuslakivaliokunnan käytännössä on vakiintuneesti katsottu, ettei perustuslaki sinänsä estä

asettamasta ehtoja perustoimeentuloa turvaavan etuuden saamiselle (PeVL 17/1995 vp, s.

???, PeVL 17/1996 vp, s. ???, PeVL 20/1998 vp, s. ???, PeVL 44/2000 vp, s. 3/1). Nämä

ehdot voivat työttömyyden kysymyksessä ollen hyvin rakentua sen varaan, että

asianomainen itse aktiivisesti myötävaikuttaa sellaisiin toimiin, jotka viime kädessä ovat

omiaan edistämään hänen työkykynsä ylläpitämistä ja työllistymistä. Perustoimeentulon

ehdot voivat siten olla tuensaajan vastasuorituksia edellyttäviä (PeVL 44/2000 vp, s. 3/1).

Ehdotetun säännöksen tarkoittamilla keinoilla pyritään edistämään henkilön työl-

listymistä tai työkyvyn säilyttämistä. Sääntely rinnastuu sellaisiin työvoimapoliittisiin

toimenpiteisiin, joihin osallistumisvelvoitteeseen valiokunta on pitänyt mahdollisena liittää

tuen menettämisen uhan. Ehdotus ei siten ole perustuslain kannalta ongelmallinen.

Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että 8 luvun 4 a §:n 1 momentin 1 kohdan

mukaan oikeus saada työmarkkinatukea lakkautetaan, jos henkilö "erotetaan työstä".

Esityksen perustelujen mukaan tukioikeuden lakkauttamisen edellytyksenä on kuitenkin

se, että henkilö on "omasta syystään erotettu työstä". Säännöstä on valiokunnan mielestä

tärkeää täydentää esityksen tätä tarkoitusta vastaavalla maininnalla.

Asetuksenantovaltuudet

Työllistämistuen myöntämisestä uudelleen saman henkilön työllistämiseen palkkatukena

tai toimeentulon turvaamiseen säädetään 1. lakiehdotuksen 7 luvun 11 §:n 4 momentin



mukaan valtioneuvoston asetuksella. Työllistämistuen myöntämisedellytykset vaikuttavat

valiokunnan mielestä siinä määrin työllistettävän oikeusasemaan, että tuen myöntämisestä

on asianmukaista säätää suoraan laissa.

Samassa momentissa on säännös, jonka nojalla valtioneuvoston asetuksella voidaan

säätää työllistämistuen 10 kuukautta pidemmästä enimmäisajasta, kuitenkin enintään 24

kuukaudesta, jos se on tarkoituksenmukaista osa-aikaisten työntekomahdolli-suuksien

lisäämiseksi tai työllistetyn työtehtävien johdosta. Valtuudessa on kysymys

asetuksenantajan toimivallasta muuttaa lain saman pykälän 1 momentissa säädettyä

enimmäisaikaa ja siten lakia. Valtuus on säännöksessä rajattu riittävän tarkasti eikä se siksi

vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. Tällaista tarkasti sidottuakaan lain

muuttamisvaltaa ei valiokunnan käytännön mukaan kuitenkaan ole asianmukaista säätää

asetuksenantajalle, ellei siihen ole erityisiä ja painavia syitä (PeVL 36/2005 vp, s. 3/II).

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on tämän vuoksi aiheellista vielä harkita, onko lain

muuttamista tarkoittavan valtuuden sisällyttäminen lakiin asiallisesti tarpeen.
Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä päivänä marraskuuta 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
Simo Rundgren /kesk
Arto Satonen /kok



Seppo Särkiniemi /kesk
Ilkka Taipale /sd
Astrid Thors /r
Jan Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Petri Helander.



PeVL /20O5 vp — HE 164/2005
vp

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO /2005 vp

Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapal-
velusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä lokakuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi jul-

kisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(HE 164/2005 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi sosiaali-ja terveysvaliokuntaan samalla

määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto sosiaali-ja

terveysvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö

- osastopäällikkö Carin Lindqvist-Virtanen ja hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, sosiaali-

ja terveysministeriö

- lakiasiainjohtaja Kari Prättälä, Suomen Kuntaliitto

- professori Kaarlo Tuori.

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet
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— professori Pentti Arajärvi

— professori Veli-Pekka Viljanen.

HE 164/2005 vp Versio 0.2

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia, työt-

tömyysturvalakia, toimeentulosta annettua lakia, kuntien valtionosuuslakia sekä sosiaali-

ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia. Esityksen ta-

voitteena on nostaa työllisyysastetta, turvata tulevaisuuden työvoimatarpeet sekä alentaa

korkeaa työttömyyttä ja työttömyyden hoidon julkisia kokonaismenoja. Työmarkkinatuen

ja toimeentulotuen rahoitusta yhtenäistetään ja rahoitusvastuuta valtion ja kuntien välillä

uudistetaan. Esitys sisältää muun ohella ehdotuksen työmarkkinatuen vastikkeellisuuden

lisäämisestä.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsitel-

täväksi sen yhteydessä.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 18 §:n 2

momentin kannalta julkisen vallan velvollisuudesta edistää työllisyyttä samoin kuin

perustuslain 19 §:n 2 momentin näkökulmasta oikeudesta perustoimeentulon turvaan.

Rahoitusvastuun jakoa valtion ja kuntien välillä tarkastellaan perustuslain 121 §:n valossa.

Merkitystä on myös perustuslain 6 §:n säännöksillä yhdenvertaisuudesta ja 10 §:n

säännöksillä henkilötietojen suojasta. Perustelujen mukaan ehdotetut lait voidaan käsitellä

tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt ehdotusten

periaatteellisen merkityksen ja niiden useiden perusoikeusliityntöjen vuoksi suotavana,

että esityksestä pyydetään perustuslakivaliokunnan lausunto.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Rahoitusvastuun jakautuminen



Esityksessä ehdotetaan työmarkkinatuen ja toimeentulotuen rahoitusvastuun jaon uudis-

tamista valtion ja kuntien välillä.

Valtio ja tuensaajan kotikunta rahoittavat 2. lakiehdotuksen 14 luvun 3 a §:n pe-

rusteella työttömyysaikaisen työmarkkinatuen puoliksi sen jälkeen, kun henkilölle on

maksettu työmarkkinatukea yhteensä 500 työttömyyspäivältä. Voimassa olevan lain mu-

kaan työmarkkinatuki rahoitetaan kokonaisuudessaan valtion varoista.

Toimeentulotuen rakenne määritellään 3. lakiehdotuksen 5 a—5 d §:ssä uudelleen

jakamalla tuki perustoimeentulotukeen ja tarveharkintaiseen toimeentulotukeen. Valtio ja

kunnat osallistuvat perustoimeentulotuen rahoitukseen yhtä suurin osuuksin. Valtion

rahoitus perustoimeentulotuen kustannuksista suoritetaan kunnille valtionosuutena.

Tarveharkintaisen ja ehkäisevän toimeentulotuen kustannuksiin valtio osallistuu nykyi-

seen tapaan valtionosuusjärjestelmän välityksellä.

Ehdotettua sääntelyä on arvioitava kunnan asukkaille perustuslain 121 §:ssä tur-

vatun itsehallinnon kannalta. Kunnille annettavista tehtävistä säädetään pykälän 2 mo-

mentin mukaan lailla. Perustuslakivaliokunta on käytännössään korostanut, että tehtävistä

säädettäessä on huolehdittava kuntien tosiasiallisista edellytyksistä suoriutua vel-

voitteistaan (PeVL 41/2002 vp, s. 3/II). Kunnille osoitettavat rahoitustehtävät eivät itse-

hallinnon perustuslainsuojan takia saa suuruutensa puolesta heikentää kuntien toiminta-

edellytyksiä tavalla, joka vaarantaisi kuntien mahdollisuuksia päättää itsenäisesti talou-

destaan ja siten myös omasta hallinnostaan (ks. PeVL 42/1998 vp, s. 2/1).

Ehdotettu rahoitusvastuujärjestelmä merkitsee työmarkkinatuen osalta uuden ra-

hoitustehtävän osoittamista kunnille. Valtion osuus toimeentulotuen rahoituksesta sen

sijaan kasvaa merkittävästi. Rahoitusjärjestely on esityksen valmistelun yhteydessä teh-

dyn kuntakohtaisen selvityksen mukaan valtion ja jokaisen yksittäisen kunnan kannalta

kustannusneutraali. Siirtymäkauden aikana tai sen jälkeen yksittäisen kunnan rahoitus-

osuus voi perustelujen mukaan kuitenkin kasvaa, jos kunta ei lisää ponnistuksiaan pit-

käaikaistyöttömien työllistämiseksi tai edistää työllisyyttä poikkeuksellisen korkein

kustannuksin. Rahoitusjärjestelmän uudistaminen ehdotetulla tavalla ei valiokunnan



mielestä vaaranna kuntien mahdollisuutta päättää itsenäisesti omasta taloudestaan eikä

siten muodostu ongelmalliseksi perustuslain 121 §:n näkökulmasta.

Työmarkkinatukioikeuden lakkauttaminen

Pitkään työmarkkinatukea saanut henkilö menettää 2. lakiehdotuksen 8 luvun 4 a §:n

mukaan oikeuden työmarkkinatukeen kieltäytyessään, erotessaan tai joutuessaan erote-

tuksi työstä tai sellaisesta työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, johon osallistuvalla on

oikeus saada työmarkkinatukea ja ylläpitokorvausta.

Työmarkkinatuen rajoittaminen liittyy perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaiseen

perustoimeentulon turvaan (PeVL 20/1998 vp, s. 4/L PeVL 44/2000 vp, s. 3/1). Perus-

tuslakivaliokunnan käytännössä on vakiintuneesti katsottu, ettei perustuslaki sinänsä estä

asettamasta ehtoja perustoimeentuloa turvaavan etuuden saamiselle (PeVL 17/1995 vp, s.

2/II, PeVL 17/1996 vp, s. 2/1, PeVL 20/1998 vp, s. 4/1, PeVL 44/2000 vp, s. 3/1). Nämä

ehdot voivat työttömyyden kysymyksessä ollen hyvin rakentua sen varaan, että

asianomainen itse aktiivisesti myötävaikuttaa sellaisiin toimiin, jotka viime kädessä ovat

omiaan edistämään hänen työkykynsä ylläpitämistä ja työllistymistä. Perustoimeentulon

ehdot voivat siten olla tuensaajan vastasuorituksia edellyttäviä (PeVL 44/2000 vp, s. 3/1).

Ehdotetun säännöksen tarkoittamilla keinoilla pyritään edistämään henkilön työl-

listymistä tai työkyvyn säilyttämistä. Sääntely rinnastuu sellaisiin työvoimapoliittisiin

toimenpiteisiin, joihin osallistumisvelvoitteeseen valiokunta on pitänyt mahdollisena

liittää tuen menettämisen uhan. Ehdotus ei siten ole perustuslain kannalta ongelmallinen.

Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että 8 luvun 4 a §:n 1 momentin 1

kohdan mukaan oikeus saada työmarkkinatukea lakkautetaan, jos henkilö "erotetaan

työstä". Esityksen perustelujen mukaan tukioikeuden lakkauttamisen edellytyksenä on

kuitenkin se, että henkilö on "omasta syystään erotettu työstä". Säännöstä on valiokunnan

mielestä tärkeää täydentää esityksen tätä tarkoitusta vastaavalla maininnalla.

Asetuksenantovaltuudet . Työllistämistuen myöntämisestä uudelleen saman henkilön

työllistämiseen palkkatukena tai toimeentulon turvaamiseen säädetään 1. lakiehdotuksen 7

luvun 11 §:n 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella. Työllistämistuen



myöntämisedellytykset vaikuttavat valiokunnan mielestä siinä määrin työllistettävän

oikeusasemaan, että tuen myöntämisestä on asianmukaista säätää suoraan laissa.

Samassa momentissa on säännös, jonka nojalla valtioneuvoston asetuksella voidaan

säätää työllistämistuen 10 kuukautta pidemmästä enimmäisajasta, kuitenkin enintään 24

kuukaudesta, jos se on tarkoituksenmukaista osa-aikaisten työntekomahdolli-suuksien

lisäämiseksi tai työllistetyn työtehtävien johdosta. Valtuudessa on kysymys

asetuksenantajan toimivallasta muuttaa lain saman pykälän 1 momentissa säädettyä

enimmäisaikaa ja siten asiallisesti ottaen lakia. Valtuus on säännöksessä rajattu riittävän

tarkasti eikä se siksi vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. Tällaista tarkasti

sidottuakaan lain muuttamisvaltaa ei valiokunnan käytännön mukaan kuitenkaan ole

asianmukaista säätää asetuksenantajalle, ellei siihen ole erityisiä ja painavia syitä (PeVL

36/2005 vp, s. 3/11). Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on tämän vuoksi syytä (poist.) har-

kita, onko lain muuttamista tarkoittavan valtuuden sisällyttäminen lakiin asiallisesti tar-

peen vai tulisiko asiasta säätää suoraan laissa.
Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen

lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä päivänä marraskuuta 2005
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