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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 7/2002 vp

Torstai 14.2.2002 kello 10.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. E 133/2001  vp Espanjan EUpuheenjohtajakauden ohjelma

1. VNK 25.01.2002 jatkokirjelmä on 12.2. ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi
mahdollisia toimenpiteitä varten.

Päätetään mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

4. HE  231/2001  vp terrorististen  pommiiskujen  torjumista  koskevan
kansainvälisen  yleissopimuksen  hyväksymisestä  ja  laiksi  sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Jatkettu I käsittely

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.

5. HE  229/2001  vp Euroopan  neuvoston  uudistetun  Euroopan  sosiaalisen
peruskirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi Euroopan sosiaalisen peruskirjan
ja  siihen  liittyvän  lisäpöytäkirjan  eräiden  määräysten  hyväksymisestä  annetun
lain kumoamisesta

I käsittely

Professori Kaarlo Tuorin kirjallinen lausunto merkitään saapuneeksi.

Kuultavina:
— linjanjohtaja Marcus Laurent, ulkoasiainministeriö
— professori Niklas Bruun
— professori Matti Mikkola
— oikeustieteen tohtori, akatemiatutkija Liisa Nieminen
— professori Martin Scheinin

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.
ESITYSLISTA 7/2002 vp

6. U 72/2001  vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (turvapaikkaha
kemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrääminen)

Jatkettu I käsittely

Todetaan asiantuntijoiden kuuleminen päättyneeksi.

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.
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Esitellään luonnos.

Yleiskeskustelu Yksityiskohtainen

käsittely

7. Muut asiat

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous on perjantaina 15.2.2002 klo 8.30.



PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon,  joka koskee hallituksen esitystä uudistetun Euroopan  sosiaalisen peruskirjan

hyväksymisestä  ja  laiksi  sopimuksen  lainsäädännön  alaan  kuuluvien  määräysten  voimaansaattamisesta  sekä  laiksi

Euroopan  sosiaalisen  peruskirjan  ja  siihen  liittyvän  lisäpöytäkirjan  eräiden  määräysten  hyväksymisestä  annetun  lain

kumoamisesta (HE 229/2001).

Euroopan  sosiaalinen  peruskirja  on  peräisin  vuodelta  1961,  ja  se  tuli  kansainvälisesti  voimaan  vuonna  1965.  Suomi

liittyi  peruskirjaan  vuonna  1991,  jolloin  se  myös  saatettiin  valtionsisäisesti  lailla  voimaan.  Suomi  on  niin  ikään

allekirjoittanut  vuonna  1992  voimaan  tulleen  lisäpöytäkirjan  ja  vuonna  1998  voimaan  tuleen  lisäpöytäkirjan,  jolla

omaksuttiin järjestökantelujärjestelmä. Uudistettu peruskirja nojautuu aiemmalle systematiikalle siten, että sen I osassa

peruskirjan mukaiset oikeudet on ilmaistu tavoitteina, joihin sopimuspuolet toiminnallaan pyrkivät. I osan johtolauseen

mukaan  "sopimuspuolet  hyväksyvät  toimintansa  tavoitteeksi,  johon  ne  pyrkivät  kaikin  sopivin  kansallisin  ja

kansainvälisin  keinoin,  sellaisten  olosuhteiden  luomisen,  joissa  seuraavat  oikeudet  ja  periaatteet  ovat  tehokkaasti

toteutettavissa".  Oikeuksia  koskevat  sopimusmääräykset  sisältyvät  sopimuksen  II  osaan.  Kaikki  oikeudet  sitovat

sopimuspuolia I osan mukaisina tavoitteina. Sen sijaan sopimuspuolilla on tietty valintaoikeus sen suhteen, mihin II osan

määräyksistä ne sitovat. Määräykset on III osan A artiklassa jaettu kahteen ryhmään siten, että kunkin sopimuspuolet on

hyväksyttävä itseään sitoviksi kuusi (aikaisemmin viisi) keskeisimpinä pidetyistä artikloista. Uudistetussa peruskirjassa

nämä ovat 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 ja 20, joista artiklat 7 ja 20 ovat uusia alkuperäisen peruskirjan keskeisten artiklojen

luetteloon nähden. Muista II osan määräyksistä sopimuspuolten on hyväksyttävä itseään sitoviksi vähintään 16 artiklaa

tai 63 numeroitua kohtaan. Uudistettuun peruskirjaan liittyvän valtion harkintavaltaa rajoittaa III osan B
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kirjan määräys, jonka mukaan alkuperäisen sosiaalisen peruskirjan ja vuonna 1992 tehdyn lisäpöytäkirjan sopimuspuoli

ei  voi  liittyä  uudistettuun peruskirjaan  ilman  että  se  pitää  itseään  sitovina  vähintään niitä  määräyksiä,  jotka vastaavat

niitä alkuperäisen peruskirjan sekä soveltuvin osin lisäpöytäkirjan määräyksiä, joihin se on sitoutunut.

Uudistuksessa  lähtökohtana  on  ollut,  että  turvan  tasoa  lasketa.  Niinpä  uudistettuun  peruskirjaan  on  sisällytetty

alkuperäisen peruskirjan  II osan oikeuksia koskevat artiklat 119,  tosin eräissä kohdin muutettuina  tai  täydennettyinä.

Uudistetun  peruskirjan  2023  artiklaksi  on  otettu  aiemmin  lisäpöytäkirjassa  olleet  oikeuksia  koskevat  määräykset.

Kokonaan uusia ovat II osan artiklat 2431. Ne koskevat

oikeutta suojeluun työsuhteen päättämisen yhteydessä (24 artikla),

 työntekijöiden oikeutta saataviensa turvaamiseen työnantajan maksukyvyttömyystilanteissa (25 artikla),

oikeutta ihmisarvoiseen kohteluun työssä (26 artikla),

 perheellisten työntekijöiden oikeutta tasaarvoisiin mahdollisuuksiin ja tasaarvoiseen kohteluun

(27 artikla),

 työntekijöiden  edustajien     oikeutta     suojeluun     yrityksessä    ja     heille annettavia toimintamahdollisuuksia

(28 artikla),

oikeutta saada tietoa ja neuvotella joukkoirtisanomismenettelyssä (29 artikla), oikeutta suojeluun

köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan (30 artikla) sekä oikeutta asuntoon (31 artikla).

Kuten  asianlaita  on  ollut  jo  alkuperäisissä  sopimusmääräyksissä,  uusien  sopimusmääräysten  pääpaino  on  työhön

liittyvissä oikeuksissa.

Peruskirjan  noudattamisen  valvontajärjestelmä  säilyy  uudistetun  peruskirjan  IV  osan  määräysten  mukaan  ennallaan.

Valvonta perustuu  olennaisesti  valtioiden  raportointivelvollisuudelle,  ja  valvonnan  keskeinen  elin  on  riippumattomien

asiantuntijoiden komitea eli Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea. Vuonna 1998 voimaan tulleella lisäpöytäkirjalla

omaksuttua järjestökantelut mahdollistavaa menettelyä sovelletaan myös uudistetun peruskirjan määräyksiin. Uudistetun

peruskirjan  V  osaan  on  otettu  tärkeä  syrjinnän  kiellon  sisältävä  E  artikla.  Sen  mukaan  "tämän  peruskirjan  mukaiset

oikeudet  turvataan  ilman rotuun,  ihonväriin,  sukupuoleen, kieleen,  uskontoon,  poliittiseen  tai  muuhun mielipiteeseen,

kansalliseen  tai  yhteiskunnalliseen  alkuperään,  terveyteen,  kansalliseen  vähemmistöön  kuulumiseen,  syntyperään  tai

muuhun asemaan perustuvaa syrjintää".

Perustuslain  94  §:n  1  momentin  mukaan  "eduskunta  hyväksyy  sellaiset  valtiosopimukset  ja  muut  kansainväliset

velvoitteet,  jotka  sisältävät  lainsäädännön  alaan  kuuluvia  määräyksiä  tai  ovat  muutoin  merkitykseltään  huomattavia

taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan hyväksymisen".

Kuten hallituksen  esityksen  yksityiskohtaisten  perustelujen  jaksossa 4.  on  selostettu,  sopimuksessa  on  useita  sellaisia

kohtia, jotka sisältävät perustuslain 94 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja
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joita Suomen ehdotetaan pitävän  itseään sitovina. Sopimus vaatii  siksi eduskunnan hyväksymistä. Sama koskee myös

uudistetun  peruskirjan  III  osan  A  artiklassa  tarkoitettua  ilmoitusta  peruskirjan  määräyksistä,  joita  Suomi  sitoutuu

noudattamaan.  Velvollisuus  saattaa  ilmoitus  eduskunnan  hyväksyttäväksi  seuraa  siitä,  että  Suomea  sitovat

sopimusmääräykset määräytyvät lopullisesti vasta ilmoituksen kautta.

Eduskunnan hyväksyttäväksi ehdotettu ilmoitus on sopusoinnussa edellä esittelemieni uudistetun peruskirjan III osan A

ja  B  artiklojen  asettamien  vähimmäisvaatimusten  kanssa.  Hallituksen  esityksen  yksityiskohtaisissa  perusteluissa  on

määräyksittäin  selostettu  niiden  suhdetta  Suomen  lainsäädäntöön  sekä  perusteltu  asianomaisen  määräyksen

sisällyttämistä  Suomen  antamaan  ilmoitukseen  tai  jättämistä  ilmoituksen  ulkopuolelle.  Havaintojeni  mukaan  Suomen

lainsäädäntöä on yleensä selostettu asianmukaisesti sekä ottaen huomioon myös alkuperäiseen peruskirjaan liittymisen

jälkeen  voimaan  tullut  perusoikeusuudistus  ja  sen  sisältämät  taloudelliset  ja  sosiaaliset  oikeudet.  On  kuitenkin  syytä

huomauttaa  siitä,  uudistetun  peruskirjan  oikeutta  sosiaaliavustukseen  ja  lääkinnälliseen  apuun  koskevan  13  artiklan

yhteydessä  ei  ole  mainittu  perustuslain  19  §:n  1  momentin  takaamaa  oikeutta  välttämättömään  toimeentuloon  ja

huolenpitoon.  Uudistetun  peruskirjan  määräykset  vastaavat  alkuperäisen  peruskirjan  13  artiklaa,  jonka  on  katsottu

edellyttävän,  että  sopimusvaltiot  takaavat  artiklan  tarkoittaman  avun  ja  sairaudenhoidon  nimenomaan  subjektiivisena

oikeutena.  Perustuslain  19  §:n  1  momentti  perustaakin  välittömän  subjektiivisen  oikeuden  tarkoittamaansa

välttämättömään  toimeentuloon  ja  huolenpitoon  ja  saattaa  näin  paikata  tavallisen  lainsäädännön  tässä  suhteessa

mahdollisesti jättämiä aukkoja. Näiltä osin myös yleisperustelujen s. 6 esitetty toteamus, jonka mukaan perustuslakimme

säännökset  taloudellisista  ja  sosiaalisista oikeuksista "on kirjoitettu  .  samaan  tapaan kuin peruskirjaankin eli  julkiseen

valtaan tai lainsäätäjään kohdistuviksi niiden turvaamisen edistämisvelvoitteiksi", kaipaisi täsmennystä.
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Niiltä  osin  kuin  uudistetun  peruskirjan  määräykset  jätetään  ilmoituksen  ulkopuolelle  sen  vuoksi,  että  kansallinen

lainsäädäntömme  ei  takaa  määräyksen  edellyttämää  oikeutta,  lainsäädännön  uudistamistarve  olisi  otettava  erikseen

tarkasteltavaksi. Suomen uskottavuus kansainvälisen ihmisoikeuskulttuurin edistäjänä edellyttää mahdollisimman laajaa

sitoutumista muun muassa juuri Euroopan neuvoston piirissä laadittuihin ihmisoikeussopimuksiin. Joissakin tapauksissa

Suomessa  omaksuttu  käsitys  jonkin  ihmisoikeuden  toteuttamistavoista  voi  kuitenkin  perustella  sitoutumisesta

pidättäytymistä.  Näiltä  osin  voi  viitata  naistyöntekijöiden  suojelua  koskevan  8  artiklan  yhteydessä  esitettyihin

yksityiskohtaisiin perusteluihin.

Perusoikeusuudistuksemme keskeisiä ainesosia oli taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien lisääminen

perustuslakiimme  ja  kansallisen  perusoikeussäännöstömme  saattaminen  vastaamaan  näiltäkin  osin

ihmisoikeusvelvoitteitamme.  On  kuitenkin  syytä  korostaa,  että  kansalliset  perusoikeudet  eivät  tee  vastaavia

ihmisoikeuksia  merkityksettömiksi.  Niinpä  esimerkiksi  uudistetun  sosiaalisen  peruskirjan määräykset  ovat  kansallisia

perusoikeussäännöksiämme yksityiskohtaisia. Määräykset on tosin laadittu ensisijaisesti sopimusvaltioita velvoittavaan

mutta  ei  yksilöitä  välittömästi  oikeuttavaan  muotoon.  Kuitenkin  määräyksillä  voi  olla  kansallisen  lainsäädäntömme

soveltamisessa  tulkintavaikutusta  silloin,  kun  perusoikeussäännöksiin  ei  voida  tukeutua.  Lisäksi  ihmisoikeuksien

kansainväliset valvontamekanismit täydentävät perusoikeuksien kansallisia suojajärj estelyjä.
Lopella 3.2.2002

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Allekirjoittaneelta  on  pyydetty  asiantuntijalausunto  hallituksen  esityksestä  229/2001
uudistetun  Euroopan  sosiaalisen  peruskirjan  hyväksymisestä  ja  laiksi  sopimuksen
lainsäädännön  alaan  kuuluvien  määräysten  voimaansaattamisesta.  Esitän  tämän  johdosta
kunnioittavasti seuraavaa.

Kaarlo Tuori



Hallituksen esitys pyrkii vuonna 1991  laaditun Euroopan sosiaalisen peruskirjan uudistuksen
voimaansaattamiseen Suomessa. Hanke on hyvin perusteltu ja asianmukainen.

Hallituksen esitys  lähtee  siitä,  että  uudistettu  sopimus ei  sisällä  määräyksiä,  jotka koskisivat
perustuslakia  sen  94  §:n  2  momentissa  tarkoitetulla  tavalla.  Näin  ollen  esitys  voidaan
hallituksen  käsityksen  mukaan  hyväksyä  äänten  enemmistöllä  ja  ehdotus  sen
voimaansaattamislaiksi voidaan hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä (HE 229/2001
s 59).

Hallituksen esityksessä määritellään ne artiklat, joita Suomi sitoutuu noudattamaan ratifionnin
seurauksena. Perustuslakivaliokunnan asiana tuskin on yksityiskohtaisesti ottaa kantaa näihin
oikeuspoliittisiin  valintoihin.  Puutun  sen  vuoksi  vain  yhteen  kysymykseen,  joka  nähdäkseni
omaa perustuslaillista ulottuvuutta.

Hallitus ehdottaa, että Suomi ei sitoudu noudattamaan 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa. Nämä kohdat
koskevat työsuojelua.  Kohdassa 2 valtio sitoutuu antamaan työturvallisuus ja
terveysmääräyksiä ja   kohdassa   3   valvomaan näiden määräysten täytäntöönpanoa.
Perusteluina hallituksen esityksessä mainitaan (s. 15):

"Keskeiset työolosuhteita koskevat turvallisuus ja terveysmääräykset ovat työturvallisuuslaissa ja
sen nojalla annetuissa valtioneuvoston päätöksissä.

Työsuojelua  koskevien  säännösten  ja  määräysten  valvonnasta  säädetään  laissa  työsuojelun
valvonnasta  ja  muutoksenhausta  työsuojeluasioissa  (131/1973),  asetuksessa  työsuojelun
valvonnasta  (954/1973)  sekä  asetuksessa  virka  ja  työsopimussuhdetta  vailla  olevien  työsuojelun
valvonnasta (324/1978)

Peruskirjan valvontakäytännössä artiklan mukaisten  työturvallisuus  ja työterveysmääräysten sekä
työsuojelumääräysten  noudattamisen  valvonnan  on  edellytetty  kattavan  myös  itsenäiset  yrittäjät.
Työturvallisuuslakia  sovelletaan  työsuhteisiin  henkilöihin  sekä  myös  itsenäisiin  yrittäjiin  silloin,
kun  yrityksessä  työskentelee  vähintään  kaksi  yrittäjää.  Siten  itsenäiset  yrittäjät  eivät  ole  artiklan
edellyttämässä laajuudessa työsuojelua koskevien määräysten piirissä.

Edellä mainituilla perusteilla 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa ei ehdoteta hyväksyttäväksi."

Voidaan nähdäkseni asettaa kyseenalaiseksi eikö Suomen perustuslaki edellytä, että valtiovalta
huolehtii  myös  ns.  itsensä  työllistävien  työsuojelusta.  Nykyään  ei  ole  harvinaista,  että
työsuhteessa  oleva  työntekijä  ulkoistetaan,  jolloin  hän  joutuu  suorittamaan  työtehtäviään
muodollisesti  itsenäisenä  yrittäjänä,  mutta  tosiasiallisesti  usein  riippuvana  yhdestä
toimeksiantajasta.  Perustuslain  18  §:n,  jonka  mukaan  julkisen  vallan  on  huolehdittava
työvoiman  suojelusta,  on  erityisesti  katsottu  koskevan  työsuojelua  (HE  309/1993).  Kuten
johtavasta  perustuslakikommentaarista  ilmenee  (Hallberg  ym  Perusoikeudet  1999  s.  575)
perustuslain  eduskuntakäsittelyssä  tehtiin  aikanaan  muutos hallituksen esitykseen  verrattuna.
Tällä  muutoksella  siirrettiin  työvoiman  suojelua  koskevan  säännöksen  paikka  kohtaan,  jota
edeltävät  sanat  "työllä,  ammatilla  tai  elinkeinolla".  Valiokunta  perusteli  säännöksen  paikan
muuttamista  tarpeella  ilmaista  se,  että  työsuojelun  periaate  "ulottuu  kaikkiin  heidän
valitsemastaan  toimeentulomuodosta  riippumatta".  Valiokunta  halusi  näin  ollen  muutos



ehdotuksellaan  korostaa  sitä,  että  perinteisen  työväensuojelun  ohella  työsuojelun  tuli  koskea
myös itsenäisiä ammatinharjoittajia ja yrittäjiä.

Lisäksi Suomen perustuslaki  lähtee ihmisten yhdenvertaisuudesta lain edessä (6 §). Suomi on
myös  hyväksynyt Euroopan unionin  perusoikeuskirjan,  jonka 31  artiklan  mukaan  "jokaisella
työntekijällä  on oikeus  sellaisiin  työoloihin,  jotka ovat hänen  terveytensä,  turvallisuutensa  ja
ihmisarvonsa  mukaisia". Perusoikeuskirjan käsite,  työntekijä,  lienee EYoikeuden  mukaisesti
tulkittava  niin,  että  se  kattaa  myös  ns.  "selfemployedryhmän"  eli  itsenäiset  ammatin
harjoittajat.

Suomi  on  näin  ollen  jo  nähdäkseni  omalta  osaltaan  sitoutunut  toteuttamaan  sen  laatuista
työsuojelun  velvoitetta,  mitä  Euroopan  sosiaalisen  peruskirjan  3  artiklan  2  ja  3  kohta
edellyttävät.

Suomen  työturvallisuuslainsäädäntö  on  tällä  hetkellä  kokonaisuudistuksen  kohteena  (  ks.
Työturvallisuuslakitoimikunnan  mietintö  2001:13)  ja  asiasta  annettaneen  lähitulevaisuudessa
hallituksen  esitys.  Katson,  että  tässä  yhteydessä  olisi  syytä  toteuttaa  perustuslain  18  §:n
asettama velvoite. Tällöin voitaisiin tässä vaiheessa hyväksyä uudistetun Euroopan sosiaalisen
peruskirjan 3 artikla kokonaisuudessaan.

Helsingissä 14.2. 2002

M tulfo ______
Niklas Bruun OTT,
professori

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Euroopan    uudistetun   sosiaalisen   peruskirjan ratifiointi

1. Vuoden 1961 peruskirjan ratifiointi

Suomi oli yksi viimeisimmistä vuoden 1961 sosiaalisen peruskirjan ratifioineista entisistä LänsiEuroopan maista.

Ratifiointi  tehtiin  huolella.  Yhteen  koriin  pantiin  ne  artiklat,  joissa  Suomen  lainsäädäntö  vastasi  peruskirjan

standardeja  ja  jotka voitiin välittömästi ratifioida. Toiseen koriin sijoitettiin ne säännökset,  jossa  lainsäädännön



vastaavuutta  ei  ollut  mutta  joiden  ratifiointia  pidettiin  silti  tarpeellisena  (esim.  peruskouluikäisten  työajan

rajoittaminen, art. 7,3). Kolmannen korin artikloita ei katsottu syystä  tai toisesta voitavan ratifioida (työsuojelu,

art.  3,2  ja  3;  minimipalkka,  art.  4,1;  irtisanomissuoja,  art.  4,4;  naisten  erityinen  suojelu,  art.  8,1,3  ja  4,  ym.).

Huolellisesta ratifioinnista johtuen Suomi oli pitkään ainut maa, jonka lainsäädännöstä tai käytännöstä ei löytynyt

huomautettavaa peruskirjan valvontaelinten taholta.

Useat  itäisen  Euroopan  ja  itäisen  KeskiEuroopan  maat  omaksuivat  "suomalaisen  metodin"  peruskirjan

ratifioinnissa (Puola, Viro, Liettua, Ukraina, Venäjä).

2. Peruskirjan uudistaminen

Peruskirjan  uusimiseen  Suomi  osallistui  muiden  Pohjoismaiden  tavoin  ns.  korkealla  profiililla.  Peruskirjaa

uusineelle  CharteRel  komitealle  tehdyistä  111  aloitteesta  Suomesta  tuli  11.  Hyväksyttyjä  esityksiä  olivat:

järjestökantelujen  ulottaminen  edustaville  kansallisille  vapaaehtoisjärjestöille  (1995  lisäpöytäkirjan  valinnainen

artikla 2),  työn organisointi vammaisten ehdoilla (art. 15), artiklan 17 muuttaminen  lasten  ja nuorten oikeuksia

koskevaksi  sisältäen  lasten  hyväksikäytön  ja  ruumiillisen  kurituksen  kiellot  ja  vaikeaan  elämäntilanteeseen

joutuneiden  lasten  erityisen  suojelun,  sekä  lasten  päivähoidon  ja  vanhempainloman/rahan  sisällyttäminen

artiklaan  27.  Allekirjoittanut  toimi  tasaarvoa,  perhettä  ja  lasten  asemaa  koskeneen  valmisteluryhmän

puheenjohtajana.  Laadin  myös  komitean  pyynnöstä  asunnottomuuden  torjuntaan  tähtäävän,  artikla  31:n

pohjatekstin.

Hyväksyessään  järjestökanteluja  koskevan  lisäpöytäkirjan  (1995)  Suomi  julisti  samalla  2  artiklaan  liittyen

ensimmäisenä maana, että oikeus kantelujen tekemiseen on myös vapaaehtoisjärjestöillä.

3. Ratifioinneista yleisesti

Sosiaalisen  peruskirjan  ovat  tähän  mennessä  allekirjoittaneet  kaikki  43  Euroopan  neuvoston  jäsenmaata.

Uudistetun peruskirjan ratifioineita maita on 12 ja 1961 peruskirjaan sidottuja maita 19.

Kuinka  eri  maat  ovat  tähän  mennessä  hyväksyneet  eri  artiklat  itseään  sitovina,  sitä  on  tarkasteltu  lyhyesti

kahdessa  oheen  liitetyssä  artikkelissa.  Huomattakoon,  että  myös  Venäjä  on  käynnistänyt  laajamittaisen

valmistelun uudistetun peruskirjan ratifioimiseksi.



4. Uudistetun peruskirjan hyväksymisen valmistelu

Tälläkin  kerralla  ratifioinnin  valmistelu  on  ollut  perusteellista.  Peruskirjan  sisällön  esittelyyn  ei  ole

huomauttamista.  Myös  Suomen  lainsäädännön  vertailu  on  ollut  asianmukaista  samoin  kuin  kannanotot

lausunnonantajien esityksiin.

On  ollut  oikein  korostaa,  ettei  uudistettua  peruskirjaa  voida  ratifioida  hyväksymättä  vuoden  1961  peruskirjan

ratifioituja  artikloja  tai  niitä  vastaavat  säännökset  uudistetussa  peruskirjassa  (art.  B).  Nyt  käsillä  olevan

ratifioinnin lähtökohtana onkin ollut sitoutua niihin artikloihin, jotka on jo aiemmin hyväksytty. Lisäksi esitetään

ratifioitavaksi joukko uusia oikeuksia. Mukaan on otettu kaikki ne uudet oikeudet, jotka käsiteltävään asiakirjaan

tehtiin Suomen aloitteesta.

Kymmenen  vuotta  sitten  tapahtunutta  1961 peruskirjan  ratifiointia  noudattaen  hyväksymättä  esitetään  edelleen

jätettäväksi työsuojelua, vähimmäispalkkaa, irtisanomissuojaa ja eräät nuor
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ten työsuojelua koskevat säännökset. Perustelutkin ovat jokseenkin samat kuin vuosikymmen sitten.

5.    Vähimmäispalkka (art. 4,1)

Vanhoista  jäsenmaista  Suomen  lisäksi  tämän  artiklan  ovat  jättäneet  ratifioimatta  vain  Turkki  ja  Kypros.

Sittemmin moni itäisen KeskiEuroopan ja ItäEuroopan maa on tältäkin osin seurannut Suomen esimerkkiä.

Euroopan  sosiaalisten  oikeuksien  komitea  muutti  äskettäin  tämän  säännöksen  arviointiperusteita.  Ns.  68  %:n

bruttotuloihin  perustunut  sääntö  korvattiin  60  %:n  nettotuloihin  pohjautuvalla  säännöllä  siten  kuin  asia  on

hallituksen esityksessä kuvattu. Muutetussa muodossakaan säännös ei sovellu erityisen hyvin Suomen työelämän

olosuhteisiin,  joissa  vähimmäispalkasta  päätetään  pääosin  työ  ja  virkaehtosopimuksilla.  Artikla  4,1  edellyttää

100  %:n  peittävyyttä  (art.  I).  Suomen  lainsäädäntöä  on kuitenkin muutettu  sitten  1961  peruskirjan  ratifioinnin

niin,  että  kollektiivisen  suojan  ulkopuolelle  jäävien  yksittäisten  työsopimusten  palkkaehtoja  voidaan

kohtuullistaa,  mikä  luo  mahdollisuuden  vähimmäispalkkojen  kattavaan  sääntelyyn,  ainakin  välillisessä

merkityksessä.

Lainsäädäntöteknisesti  Suomi  näyttäisi  olevan  vähimmäispalkkasäännöksen  hyväksymisen  suhteen  avoimen

valinnan  edessä.  Eri  asia  on,  voidaanko  säännöksen  vaatima  60  %:n  taso  keskimääräisistä  nettoansioista

saavuttaa käytännössä.

Suomen perustuslaissa tai Euroopan perusoikeusasiakirjassa ei ole säännöstä vähimmäispalkasta.



6. Itsenäisiin ammatinharjoittajiin kohdistuva työsuojelu (art. 3,2 ja 3,3)

Euroopan  sosiaalisten  oikeuksien  komitean  valvontakäytännössä  itsenäisten  ammatinharjoittajien  tarve  välttyä

työn ja työolojen fyysisiltä ja psyykkisiltä vaaroilta on rinnastettu työntekijöihin kohdistuvan suojelun tarpeeseen.

Kun  Suomessa  ollaan  nyt  uudistamassa  työsuojelulainsäädäntöä,  tulisi  tämä  rinnastus  ottaa  huomioon  niin

materiaalisten kuin valvontasääntöjenkin osalta, jolloin artikla 3 voitaisiin kokonaisuudessaan ratifioida.

Euroopan  perusoikeuskirjan  31  artiklassa  työsuojelua  koskevien  henkilöiden  piiri  on  ilmaistu  sanaparilla

"jokaisella työntekijällä". Mitä ilmeisimmin tätäkin säännöstä sovellettaessa työntekijöihin tullaan rinnastamaan

myös itsenäisen ammatin harjoittajat.

7. Irtisanomissuoja (art. 4,4)

Suomella  ei  näyttäisi  Euroopan  sosiaalisten  oikeuksien  käytännön  ja  uuden  työsopimuslain  valossa  olevan

yleisesti ottaen vaikeuksia tämän säännöksen hyväksymiseen. Suomen lyhennetyt irtisanomisajat konkurssissa ja

yrittäjän  kuoleman  johdosta  eivät  kuitenkaan  tietäisi  maalle  positiivista  kohtelua  valvontakäytännössä.    EU:n

perusoikeuskirjan 30 artikla saattaa sallia Suomen omaksuman poikkeavan sääntelyn.

8. Nuorten työntekijöiden erityinen suojelu (art. 7,6 ja 7,9)

Suomen  valtiota  sitoo  niin  1961  kuin  uudistetunkin  peruskirjan  perusteella  määräys,  jonka  mukaan  työaikaan

tulee  sisällyttää  se  aika,  jonka  työntekijä  käyttää  täydennyskoulutukseen  työnantajan  pyynnöstä  työsuhteen

kestäessä  (art.  10,5c).  Nuorten  työntekijöiden  kohdalla  peruskirjassa  on  pidetty  koulutukseen  osallistumista

vieläkin tärkeämpänä ja rinnastettu edellä mainittuun täydennyskoulutukseen kaikki ammatillinen koulutus, johon

nuori  osallistuu  työnantajan  suostumuksella.  Myös  se  on  vaadittu  luettavaksi  työaikaan.  Eräänä  säännöksen

tarkoituksena on ollut torjua, etteivät työantajat teetä nuorilla koulutuksen nimissä palkatonta työtä.

Hallituksen esityksessä kyseinen säännös on edelleenkin jätetty ratifioinnin ulkopuolelle. Samoin ulkopuolelle on

edelleenkin  jätetty  velvoitteet  säännöllistä  työtä  tekevien  alaikäisten  nuorten  terveystarkastuksista  (art.  7,9),

vaikka kyseisen säännöksen soveltamisala on selvästi supistunut, kun vaarallisen työn kielto (art. 7,2) on ulotettu

koskemaan kaikkia alaikäisten tekemiä töitä.
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Kun  muut  vanhat  jäsenmaat  ovat  ratifioineet  tai  käynnistäneet  ratifiointiprosessin,  on  yleensä  myös  päätetty

artiklan  7  nykyistä  pidemmälle  menevästä  ratifioinnista.  Näin  ovat  menetelleet  Irlanti  ja  Norja.  Myös  uudet

jäsenmaat ovat selkeästi pyrkineet maksimaaliseen ratifiointiin artiklan 7 osalta.

EU:n perusoikeuskirjan 32 artikla on laadittu tältäkin osin yleiseen muotoon, mutta sen sisältö voidaan ymmärtää

niin, että se edellyttää maalta positiivisia toimia niin peruskirjan 7,6 kuin 7,9:kin edellyttämällä tavalla.

"...  Työhön  otetuille  nuorille  on  annettava  heidän  ikänsä  mukaiset  työehdot  ja  heitä  on  suojeltava

taloudelliselta hyväksikäytöltä  ja  työltä,  joka  saattaisi  vahingoittaa heidän  turvallisuuttaan,  terveyttään  tai

fyysistä,  henkistä,  moraalista  tai  sosiaalista  kehitystään  tai  haitata  heidän  koulutustaan."  (EU:n

perusoikeuskirja art. 32)

9.    Sosiaali ja lääkintäapua koskeva eurooppalainen yleissopimus (11.12.1953)

Artikla 13 kohta 4 laajentaa peruskirjan henkilöpiirin koskemaan toimeentulotuen ja kiireisen lääkinnällisen avun

osalta  myös  sopimusmaiden  turisteja  ja  muita  maassa  tilapäisesti  oleskelevia  henkilöitä.  Perustana  on  vuoden

1953 yleissopimus, jonka valtaosa maista on hyväksynyt, ei kuitenkaan Suomi.

Yleissopimus sääntelee viimesijaisen toimeentuloturvan ja lääkintäavun lisäksi myös oikeutta maahan jäämiseen

ja karkottamisen edellytyksiä. Yleissopimuksen valossa peruskirjan 13 artiklan 4 kohtaa on myös tulkittu siten,

ettei  toimeentulotuen  tarvitse  olla  sisällöltään  tai  tasoltaan  samanlaista  kuin  maassa  pysyvämmin  asuville  tai

työskenteleville henkilöille. Hyväksyttävää on ollut korvata kotimatka välttämättömine liitännäismenoineen.

Kun  Suomi  ei  ole  ratifioinut  vuoden  1953  yleissopimusta,  on  kyseenalaista,  missä  määrin  artikla  13,4

mahdollistaa erilaisen tuen tilapäisesti oleskeleville, minkä lisäksi Suomen valtio ei voi vedota yleissopimuksen

karkoitussäännöksiin. Suhteessa naapurimaihin tilanne muodostuu epäsymmetriseksi.

Uusista  jäsenvaltioista Viro ei ole  ratifioinut kyseisen artiklan 4 kappaletta,  joten ko.  säännöksen henkilöpiirin

laajennus ei koske Virossa tilapäisesti olevia suomalaisia tai muidenkaan sopimusmaiden kansalaisia. Virolaiset

sitä  vastoin  ovat  ilman  yleissopimuksesta  johtuvia  rajoituksia  oikeutettuja  toimeentulotukeen  ja  kiireiseen

lääkinnälliseen  apuun  oleskellessaan  tilapäisesti  Suomessa.  Koska  Venäjällä  ei  ole  lainkaan  toimeentulotukea

koskevaa lainsäädäntöä, on luultavaa, ettei maa tule ratifioimaan artiklaa 13. Siksi tilanne tulee olemaan Venäjän

suhteen  Viron  kaltainen:  suomalaisilla  ei  ole  oikeuksia  siellä,  mutta  venäläisillä  on  13  artiklan  oikeudet

oleskellessaan  tilapäisesti  Suomessa  ilman  yleissopimuksesta  johtuvia  rajoituksia.  Pohjoismaissa  oleskeleviin



Suomen  kansalaisiin  sitä  vastoin  kohdistuvat  samat  viimesijaisen  suojan  säännökset  kuin  oman  maan

kansalaisiin.

Oikeudesta  välttämättömään  toimeentuloon  säännellään  myös  Suomen  perustuslain  19  §:n  1 momentissa  sekä

Euroopan  Unionin  perusoikeuskirjan  34  artiklan  3  kohdassa.  Edelleenkin  Suomen  tulisi  kuitenkin  harkita

liittymistä vuoden 1953 yleissopimukseen.

Helsingissä 14.2.2002

Matti Mikkola työoikeuden
professori

Suomen edustajana CharteRel komiteassa 19921994.
Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean jäsen 1994 alkaen edelleen, josta ajasta puheenjohtajana 19982001.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Perustuslakivaliokunnan pyydettyä minulta asiantuntijalausunnon hallituksen esityksestä 229/2001 vp. uudistetun

Euroopan sosiaalisen peruskirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja siihen  liittyvän

lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta esitän kohteliaimmin seuraavaa.

Yleistä Euroopan sosiaalisesta peruskirjasta

Käsiteltävänä oleva Euroopan sosiaalinen peruskirja on toinen Euroopan neuvoston keskeisistä

ihmisoikeussopimuksista; toinen on tunnettu yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelemiseksi (eli

Euroopan ihmisoikeussopimus).    Euroopan neuvostossa omaksuttiin 1950luvun alussa samanlainen kahtiajako

toisaalta klassisia vapausoikeuksia ja toisaalta sosiaalisia oikeuksia koskevaan ihmisoikeussopimukseen, mihin

päädyttiin 1960luvulla myös YK:ssa (vuoden 1966 sopimukset).   Sopimuksissa omaksuttiin myös hyvin

erilaiset valvontamekanismit; vapausoikeuksia koskevaan sopimukseen paljon tehokkaampi valvontamekanismi
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yksilövalitusmahdollisuuksineen.    Tosin 1990luvun lopussa sosiaaliseen peruskirjaan hyväksyttiin ns.

järjestökantelumahdollisuus, mihin Suomikin on sitoutunut.

Suomi sitoutui molempiin mainittuihin ihmisoikeussopimuksiin 1990luvun alussa, jolloin se tuli mahdolliseksi

Euroopan neuvoston jäsenyyden myötä.   Perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä oli tuolloin ainoastaan

ihmisoikeusyleissopimuksen hyväksymistä koskeva ehdotus (PeVL 2/1990 vp.). Silloin valiokunta loi tietyt

perusperiaatteet siitä, milloin ihmisoikeussopimuksen hyväksymiseen tarvitaan eduskunnan suostumus (=

säännöksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan tai muuten vaativat eduskunnan suostumusta valtiosäännön

mukaan).   Nykyisessä perustuslain 94.1 §:ssä
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vahvistettiin  samat  periaatteet,  ja  niihin  viitataan  myös  käsillä  olevassa  hallituksen  esityksessä  (s.  56).  Sosiaalinen

peruskirjakin tosin saatettiin Suomessa jo v. 1991 laintasoisesti voimaan (vrt. YK:n TSSsopimus v. 1976, jolloin vielä

katsottiin asetuksen riittävän).1

Euroopan sosiaalinen peruskirja on varsin huonosti tunnettu Suomessa.    Tämä johtuu osin siitä, että siitä on kirjoitettu

varsin vähän, Suomessa ehkä vain muutamia artikkeleita (tietyistä erityiskysymyksistä kirjoitettu enemmänkin, ks.

esim. ayoikeuksista Olavi Sulkusen väitöskirja), kun taas Euroopan ihmisoikeussopimuksesta on saatavilla ajan tasalla

olevia kommentaareja, paitsi suomeksi, myös useilla muillakin kielillä (ks. tosin Donna Gomien & David Harris & Leo

Zwaak: Law and practice of the European Convention on Human Rights and the European Social Charter,

1996).

Nähtäväksi jää, tuleeko Euroopan sosiaalinen peruskirja saamaan suuremman merkityksen sitä kautta, että v. 2000

olevan EU:n perusoikeuskirjan lähtökohtana oli paitsi Euroopan ihmisoikeussopimuksella turvatut oikeudet myös

Euroopan sosiaalinen peruskirja (ks. johdanto). Monet sen artikloista perustuvat suurelta osin sosiaalisen peruskirjan

säännöksiin, ja puheenjohtajiston nimissä annetuissa selityksissä vedottiin tulkintaapuna Euroopan sosiaalisen

peruskirjan tulkintakäytäntöön.   Toisaalta perusoikeuskirjalla on vain rajoitettu soveltamisala (51 artikla), eikä sillä

lisätä missään suhteessa EU:n toimivaltaa.   Tietenkin on muistettava, että Euroopan neuvostossa on jäsenmaita

huomattavasti enemmän kuin EU:ssa, joten vain osa Euroopan neuvoston jäsenmaista on mukana noista kummassakin

ihmisoikeusasiakirjassa.

Toisaalta Euroopan sosiaalisen peruskirjan jääminen takaalalle saattaa ainakin osin johtua siitäkin, että se on monessa

suhteessa hyvin ongelmallinen ja vaikeasti hahmotettavissa. Nämä erikoisuudet on pääosin tarkoitus säilyttää

uudistetussakin peruskirjassa.  Tällä viittaan siihen, että sopimusvaltio voi valita II osan määräyksistä III osan

määrittämissä rajoissa ne sopimusmääräykset, joihin se haluaa sitoutua jne., eli muita vielä monimutkaisempia

valintasääntöjä (niistä ks. s. 6).

Hallituksen esityksessä luetellaan, mitkä artiklat Suomen on tarkoitus hyväksyä (eduskunta antaa ilmoituksen siitä,

mihin artikloihin Suomi sitoutuu).   Valintoja perustellaan Suomen

1 Ks. sosiaalisen peruskirjan osalta UaVM 32/1990 vp.: "Koska esitykseen sisältyvä lakiehdotus on kuitenkin Ahvenanmaan
maakuntapäivien käsiteltävänä, on sopimus valiokunnan käsityksen mukaan tässä tapauksessa suotavaa saattaa voimaan lailla.
Ulkoasiainvaliokunta viittaa lisäksi sosiaalivaliokunnan kantaan, jonka mukaan peruskirja on osittain sellainen yksilön
oikeusasemaan keskeisesti liittyvä sääntely, joka Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan on toteutettava lain tasolla." Ks. myös
SoVL 14/1990 vp. Vrt. toisaalta HE:ssä 266/1990 vp. esitetyt perustelut (s. 16).

voimassaolevalla lainsäädännöllä tai käytännöllä; ts. tarkoitus ei olekaan muuttaa lainsäädäntöä noilta osin, jotta

Suomen olisi mahdollista sitoutua kaikkiin artikloihin.
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Hallituksen esityksen ongelmakohdista

Hallituksen esityksessä ei perustella, miksi siitä on tarpeen pyytää perustuslakivaliokunnan lausunto, kuten usein on

tapana jos on hallituksessa on havaittu lakiehdotuksessa joitakin ongelmakohtia perustuslain näkökulmasta.

Ilmeisesti hallituksen esitys on tullut perustuslakivaliokuntaan sen takia, että perustuslaissa (PeL 74 §) nykyään

mainitaan nimenomaisesti valiokunnan tehtäväksi myös ihmisoikeuksia koskevat kysymykset (ei enää pelkästään

Suomen perustuslakiin ja perusoikeuksiin liittyvät asiat). Viime aikoina on ilmeisesti pyydetty kaikista kv.

ihmisoikeussopimuksista tai niiden muutoksista myös perustuslakivaliokunnan lausunto, joten niin on tehty nytkin,

vaikkei Euroopan sosiaalinen peruskirja alkujaan (v. 1990 vp:llä) ollutkaan perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä.

Ilmeisesti perustuslakivaliokunnan tehtävänä on ainakin vahvistaa hallituksen esityksen luettelo siitä, miltä osin

uudistettu peruskirja sisältää sellaisia määräyksiä, joista on perustuslain 94.1 §:n mukaan säädettävä lailla (s. 5659).

Tähän ei minulla ole lisättävää. Hallituksen esityksessä viitataan myös aiempaan perustuslakivaliokunnan käytäntöön

(PeVL 11 ja 12/2000 vp.), jota on noudatettu tältä osin hallituksen esitystä laadittaessa.

Itselleni ei ole täysin selvää, mikä on rajanveto sen suhteen, mistä asioista lausuu kantansa lausunnossaan

perustuslakivaliokunta ja mitkä asiat kuuluvat sosiaali ja terveysvaliokunnalle ja mitkä työ ja tasa

arvoasiainvaliokunnalle ja mitkä asiat ulkoasianvaliokunnalle.   Mikä valiokunta ottaa kantaa siihen, mihin artikloihin

Suomen tulisi sitoutua (mihin se voi sitoutua?). Kaikkiko? Kuten hallituksen esityksestäkin käy ilmi (s. 810), eri

lausunnonantajilla on erilaisia käsityksiä siitä, mihin Suomi voisi lainsäädäntönsä ym. puolesta sitoutua.

Itse ajattelen asiaa siitä näkökulmasta, että tärkeintä olisi, että ihmisten oikeudet tulevat turvatuiksi mahdollisimman

hyvin.   Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen pitäisi mielestäni hyväksyä mahdollisimman monta sopimuksen artiklaa. Vrt.

muidenkin ihmisoikeussopimusten osalta lähtökohtana on, että varaumia ei tule tehdä (vaikkei juridisesti aivan samasta

olekaan kyse).

Em. perusteella katson, että ainakin sosiaalisen peruskirjan 4 artiklan 1 ja 4 kohdan osalta tulisi harkita uudelleen,

tulisiko Suomen sitoutua niihinkin.   Jos myöhemmin sopimuksen valvontaelimet katsovat, että Suomi ei pysty

turvaamaan niissä mainittuja oikeuksia, tulee Suomen lainsäädäntöä ja käytäntöä muuttaa (vaikkei siihen voidakaan

Suomea juridisesti velvoittaa).  Tällä hetkellä on esitetty tarpeeksi painavia perusteita sille, että myös niihin voidaan

sitoutua.   Arvioinnissa on otettava huomioon myös se, että kyse on varsin tärkeistä oikeuksista.   Jos Suomi jää niiden

ulkopuolelle, on tällaisella kannanotolla jo periaatteellisella tasolla merkitystä sen suhteen, millaisen kuvan Suomi

itsestään ulospäin antaa.
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Hallituksen esityksessä ei ole säätämisjärjestyksestä tarkempia perusteluja.    Siinä todetaan vain lyhyesti, että "sopimus

ei sisällä määräyksiä, jotka koskisivat perustuslakia sen 94 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.   Näin ollen sopimus

voidaan hallituksen käsityksen mukaan hyväksyä äänten enemmistöllä ja ehdotus sen voimaansaattamislaiksi voidaan

hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä." Tällainen käsitys pitää sinänsä paikkansa, mutta olisin odottanut vähän

enemmän perusteluja asialle.   Kyse ei ole kuitenkaan täysin itsestään selvästä asiasta.

Euroopan sosiaalisen peruskirjan noudattamista valvovat elimet eivät voi määrätä sopimusvaltiolle mitään oikeudellisia

seuraamuksia eivätkä ne voi velvoittaa jäsenvaltiota muuttamaan lainsäädäntöään. Kyse on vain "suosituksista", joilla

tosin käytännössä on suuri painoarvo (s. 6). Kyse ei siten ole poikkeuksesta Suomen perustuslain täysivaltaisuutta

koskeviin säännöksiin eikä sen takia tarvita ns. supistetun perustuslain säätämisjärjestyksen käyttämistä (vrt. myös

PeVE 2/1990 vp.).2  Uuden perustuslain voimaantulon jälkeen täysivaltaisuuden loukkauksen on ylipäätään katsottu

toteutuvan vielä vaikeammin kuin aiemmin (PeVE 11/2000 vp.).

Kiinnostava on periaatteelliselta kannalta myös Euroopan sosiaalisen peruskirjan V osan H artikla (peruskirjan suhde

valtionsisäiseen lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin).    Se ei aiheuta mitään tulkintaongelmia, vaan on

itsestään selvää, että kansallisella lainsäädännöllä voidaan antaa korkeampaa suojaa.   Vrt. EU:n perusoikeuskirjan 53

artikla, jonka samanlaiselta näyttävää artiklaa ei ehkä voida tulkita samalla tavalla tai ainakin asia on aiheuttanut

vilkasta debattia (vrt. Liisberg & Helander).   Tämä selittyy yksinkertaisesti EU:n oikeuden erikoisluonteella, eikä siitä

sen enempää

2 Euroopan ihmisoikeussopimuksen voimaansaattamista koskeva laki säädettiin ns. supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä,
kun taas sosiaalisen peruskirjan kohdalla riitti tavallinen lain säätämisjärjestys (viimeksi mainitun puolesta ei esitetty mitään
perusteluja eli säätämisjärjestysasia ei noussut edes esille).

tässä yhteydessä.   Välttämättä asia ei kuitenkaan ole kaikille (ei edes juristeille) näin selvä.   Jo eri

ihmisoikeusasiakirjojen toisiaan lähellä olevat nimet (Euroopan sosiaalinen peruskirja, vrt. EU:n perusoikeuskirja) ovat

omiaan aiheuttamaan sekaannusta.

Lopuksi: Kun muistellaan sitä keskustelua mitä 1990luvun alussa käytiin Euroopan neuvoston

ihmisoikeussopimuksista ja kun tutustutaan 10 vuoden jälkeen silloin syntyneisiin eduskuntaasiakirjoihin, ei voi kuin

todeta, miten valtavasti 10 vuodessa on tapahtunut.   Myös suhtautuminen sosiaalisiin oikeuksiin on muuttunut; asiaan

on tietenkin vaikuttanut myös 1990luvun puolivälissä toteutettu perusoikeusuudistus (aiemminhan ei Suomen

perustuslakikaan juuri sosiaalisia oikeuksia tunnustanut).    Myös ihmisoikeusjuridiikka on kehittynyt valtavasti (ks.

myös SoVL 14/1990 vp., viimeinen kappale).

Liisa Nieminen
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Helsingissä helmikuun 14 päivänä 2002.



Perustuslakivaliokunnalle

Valiokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan

hyväksymisestä ym. (HE 229/2001 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa.

1.   Yleistä uudistetun peruskirjan luoneesta ja sisällöstä

Suomi liittyi Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan vuonna 1991, siis pian Euroopan neuvostoon liittymisen

jälkeen. Vuonna 1998 tuli Suomea sitovana voimaan myös järjestökanteluja koskeva lisäpöytäkirja, joka

osaltaan vahvisti sopimuksen kansainvälistä valvontajärjestelmää ja välillisesti myös sen määräysten

oikeudellista luonnetta. Yhdessä vuoden 1966 TSSsopimuksen kanssa Euroopan sosiaalinen peruskirja

sisältää Suomen
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tärkeimmät ihmisoikeusvelvoitteet taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien alalla.

Peruskirja sisältyi siihen kansainvälisten velvoitteiden joukkoon, jotka toimivat vuonna 1995 toteutetun

perusoikeusuudistuksen taustaaineistona. Muun muassa perustuslain 19 §:n 1 momentin säännöksellä on

läheinen yhteys peruskirjan velvoitteisiin (13 artiklan 1

kohta), sellaisina kuin ne olivat sopimuksen valvontakäytännössä täsmentyneet.

Ennen muuta ns. asiantuntijakomitean, josta nykyisin käytetään nimeä sosiaalisten oikeuksien

(eurooppalainen) komitea, tulkintakäytännön myötä sopimuksen sisältö yksilön oikeuksien perustana on

huomattavasti täsmentynyt verrattuna sen välilliseen, valtion velvoittautumista koskevaan

kirjoittamistapaan. Tulkintakäytäntö perustuu ensi sijassa valtioiden määräaikaiskertomusten perusteella

tehtyihin johtopäätöksiin, mutta vuodesta 1998 lähtien myös järjestökanteluihin eli kollektiivivalituksiin.

Aikanaan käsiteltäessä peruskirjan hyväksymistä ja valtionsisäistä voimaan saattamista eduskunnan

sosiaalivaliokunta korosti aiheellisesti, että ns. blankettilailla tapahtuvasta voimaan saattamisesta seuraa,

että peruskirjan määräyksistä tulee soveltamiskelpoisia mm. tuomioistuimissa ja viranomaisissa (SoVL

14/1990 vp). Havaitakseni tuomioistuimet eivät kuitenkaan ole toistaiseksi viitanneet peruskirjan

määräyksiin ratkaisuissaan, mikä osin selittyy vastaavien määräysten sisältymisellä kansalliseen

perustuslakiin ja lainsäädäntöön. Tuomioistuimet ovat kuitenkin useissa tapauksissa viitanneet esimerkiksi

perustuslain 19 §:n 1 momenttiin.

Vuonna 1996 Euroopan neuvostossa hyväksytty uudistettu sosiaalinen peruskirja laajentaa ja osin

modernisoi peruskirjan oikeudellista sisältöä. Peruskirjan aineellisen alan laajennus perustuu osin vuodelta

1988 olevaan lisäpöytäkirjaan, mutta sisältää myös kokonaan uusia aineksia. Suurelta osin uudistetun

peruskirjan teksti silti perustuu vuoden 1961 alkuperäiseen peruskirjaan. Tästä taustasta seuraa, että

uudistetullakin peruskirjalla on eräitä heikkouksia arvioitaessa sitä kansainvälisenä

ihmisoikeussopimuksena. Tarkoitan ensi sijassa peruskirjan perustumista ihmisoikeussopimuksille

tunnusomaisen universaaliperiaatteen sijasta vastavuoroisuusperiaatteeseen, mikä ilmenee uudistetun

peruskirjan liitteen 1 kappaleesta. Uudistettu peruskirja tosin painottaa vastapainona

syrjinnän  kieltämistä  (E  artikla)  paljon  vahvemmin  kuin  alkuperäinen  peruskirja,  mikä  mahdollistaa

peruskirjan tulkinnallisen lähentymisen muihin ihmisoikeussopimuksiin.

2.  Lainsäädännön ala

Hallituksen esityksessä on omaksuttu laaja käsitys siitä, miltä osin uudistettu peruskirja kuuluu perustuslain

94 ja 95 §:n mielessä lainsäädännön alaan. Aineellisten ihmisoikeusmääräysten (131 artikla) ohella monet



niiden soveltamiseen liittyvät yhteiset tai horisontaaliset määräykset on katsottu lainsäädännön alaan

kuuluviksi, mukaan lukien edellä jo mainittu syrjinnän kieltämistä koskeva E artikla. Pidän tätä

lähestymistapaa oikeana perustuslain 94 ja 95 §:n tulkinnassa.

3.  Suomen  sitoutumisen laajuus

Alkuperäisen sosiaalisen peruskirjan tapaan uudistettukin peruskirja on menu eli ruokalistatyyppinen

sopimus, josta kukin sopimusvaltio voi A artiklassa asetetussa rajoissa valita, mihin määräyksiin se sitoutuu.

Alkuperäiseen sosiaaliseen peruskirjaan liittyneen valtion on kuitenkin sitouduttava uudistettuun

peruskirjaan ainakin kaikilta niiltä osin kuin se on sitoutunut peruskirjaan ja vuoden 1988 lisäpöytäkirjaan.

Hallituksen esityksessä on lähdetty siitä, että Suomi sitoutuisi uudistettuun peruskirjaan kaikilta muilta osin

kuin niiden oikeuksien osalta, joihin se ei sitoutunut vuonna 1991 liittyessään itse peruskirjaan. Asiassa on

epäilemättä osin kyse

tarkoituksenmukaisuusarviosta, joten en lähde tässä lausunnossani yleisesti pohtimaan, olisiko Suomen

aiheellista laajentaa sitoutumistaan esimerkiksi sosiaalipoliittisista tai Euroopan integraatioon liittyvistä

syistä.

Sen sijaan näen perustuslakivaliokunnan tärkeänä tehtävänä perustuslain 74 §:n nojalla arvioida, seuraako

Suomen perustuslaista ja muista ihmisoikeusvelvoitteista sellaisia perusteita vuoden 1991 ratkaisua

laajempaan sitoutumiseen peruskirjan sisältämien oikeuksien toteuttamiseen, että sitoumusten laajentaminen

olisi tarpeen toteuttaa uudistettuun peruskirjaan liityttäessä. Oikeudellisesti arvioiden on toki mahdollista

sitoutua Euroopan neuvoston piirissä vähempään kuin niihin on sitouduttu Yhdistyneissä kansakunnissa tai

kansallisessa perustuslaissa, mutta tällainen ratkaisu aiheuttaisi tarpeetonta epäselvyyttä sekä viranomaisille

että kansalaisille.

Tältä kannalta arvioiden pidän aiheellisena, että Suomi laajentaisi sitoutumistaan uudistettuun peruskirjaan

kahden artiklan osalta. Perustuslain 94 §:stä ei seuraa estettä eduskunnalle osaltaan hyväksyä

kansainvälinen velvoite laajemmin kuin mitä hallitus on esittänyt. Eduskunnan hyväksyminen voitaisiin

näiltä osin ilmaista erillisenä kohtana perustuslain 94 §:n nojalla laadittavassa ponnessa, johon tulisi

sisällyttää myös tarvittavien kansallisten lainmuutosten edellyttäminen.

a) 4 artikla. Hallitus esittää, että Suomi ei sitoutuisi määräyksen 1 ja 4 kohtiin, jotka koskevat oikeutta

tyydyttävän elintason takaavaan palkkaan ja oikeutta kohtuulliseen irtisanomisaikaan. Näitä

sopimusmääräyksiä on luettava yhdessä I (2) artiklan kanssa, jonka nojalla ei riitä, että oikeus on turvattu
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työntekijöiden suurelle enemmistölle. Suomen sitoutumisen esteeksi on nähty minimipalkkasuojan

puuttuminen työehtosopimusten ulkopuolella olevilta aloilta (1 kappale) sekä mahdollisuus irtisanoa

työntekijä 14 päivän irtisanomisajalla työnantajan kuoleman ja konkurssin tapauksissa. On kiusallista

Suomelle pohjoismaisena ja eurooppalaisena hyvinvointivaltiona, ettei se ole sitoutunut näin perustaviin

työelämän perusoikeuksiin. Erityisesti 4(1) artiklan osalta Suomi on varsin pienessä seurassa (Kypros ja

Turkki) pysyttäytyessään velvoitteen ulkopuolella.

4 (1) artiklan on tulkittu edellyttävän kansallista minimipalkkaa, kun taas Suomessa minimipalkka

määräytyy työehtosopimuksin ja eräät työt jäävät siten minimipalkkasuojan ulkopuolelle. Vuoden 1991

ratkaisua tulisi arvioida uudelleen sen vuoksi, että perustuslain 18 §:n 1 momenttiin on sittemmin

sisällytetty jokaisen "oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla".

Lisäksi vuonna 1991 sosiaaliseen peruskirjaan liityttäessä ei kiinnitetty riittävää huomiota siihen, että YK:n

yleissopimus taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista sisältää peruskirjan 4 (1) artiklaa

vastaavan oikeuden tyydyttävän elintason turvaavaan palkkaan,

ks. 7 artiklan kohta (a) (ii). Vuonna 1991 TSSsopimuksen valvontakäytäntö ei ollut vielä tuottanut selvää

tulkintaaineistoa asiassa. Sittemmin YK:n TSSkomitea on jo kaksi kertaa kovistellut Suomea juuri

samassa asiassa, jonka vuoksi sosiaalisen peruskirjan 4 (1) artiklaan ei ole sitouduttu eli yleisen

minimipalkan puuttumisen takia. Viittaan TSSkomitean Suomea koskeviin johtopäätöksiin vuodelta 1996

(E.C.12/l/Add.8, kappaleet 13 ja 20) ja 2000 (E/C.12/1/Add.52, kappaleet 16 ja 29).

Jotta perustuslain 18 §:n 1 momentti ja TSSsopimuksen 7 (a) (ii) artikla toteutettaisiin, Suomen tulee

sitoutua myös uudistetun peruskirjan 4 (1) artiklaan.

4 (4) artiklan osalta peruskirjan ulkopuoliset oikeudelliset perusteet laajentaa Suomen sitoutumista ovat

vähäisemmät kuin 1 kohdan osalta, eivät kuitenkaan merkityksettömät. Vaikka perustuslakiin ei sisälly

irtisanomisaikoja koskevaa säännöstä (vrt. irtisanomisperusteita koskeva 18 §:n 3 momentti) ja YK:n TSS

sopimuksessa asia jää 6 ja

7 artiklan yleisluontoisten lausekkeiden varaan, TSSsopimuksen tulkintakäytännössä asia on kuitenkin

ollut esillä komitean kiinnittäessä huomiota "haavoittuvien ryhmien" irtisanomissuojan heikkouteen

Suomessa (E/C.12/1/Add.52, kappale 28).

b) 8 artikla. Hallitus esittää, että Suomi ei edelleenkään sitoutuisi äitiysloman kestoa ja synnyttäneiden

työntekijöiden imetysvapaata koskeviin määräyksiin (1 ja 3 kohdat). Taas I (2) artiklasta seuraa, ettei



sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi riitä että oikeudet on turvattu työntekijöiden enemmistölle (great

majority).

8 (1) artiklan osalta sopimusvelvoitteen ulkopuolelle jättäytymiselle on kaksi perustetta. Työsopimuslaissa

vain kaksi viikkoa ennen ja kaksi viikkoa jälkeen synnytyksen on määritelty pakolliseksi äitiysvapaaksi, kun

peruskirjan 8 (1) artikla edellyttää sopimusvaltion "järjestämään" vähintään 14 viikon vapaan palkallisen

loman, sosiaaliturvaetuuksien tai julkisten etuuksien avulla. Vaikka 8(1) artikla ei sanamuotonsa mukaan

edellytä pakollista äitiysvapaata vaan ainoastaan sitä että sopimusvaltio tavalla tai toisella "järjestää"

taloudellisesti turvatun mahdollisuuden vähintään 14 viikon (nykyisin 12 viikon) äitiysvapaaseen,

tulkintakäytännössä on omaksuttu kanta, jonka

mukaan osan (6 viikkoa) äitiysvapaan kestosta tulee olla pakollista. Toinen peruste 8 (1) artiklaan

sitoutumattomuudelle on, ettei Suomi turvaa toimeentuloa lapsen äidille tai vanhemmille kaikissa

tapauksissa. Äitiysja vanhempainrahan edellytyksenä on asuminen Suomessa 180 laskettua aikaa

välittömästi edeltänyttä päivää. Toimeentulon turvan epääminen lapsen syntymän perusteella on kiusallista

Suomelle pohjoismaisena hyvinvointivaltiona. Vain Turkki ja Norja ovat Suomen ohella jättäytyneet 8 (1)

artiklan ulkopuolelle.

Kansainvälisen liikkuvuuden lisäännyttyä äitiys ja vanhempainrahan ehtona oleva 180 päivän sääntö on

käytännössä yhä tärkeämpi ja johtaa yhä useammin etuuksien epäämiseen paitsi maahanmuuttajilta myös

ulkomailla oleskelleilta Suomen kansalaisilta. Nykyinen tilanne on paitsi sosiaalisen peruskirjan 8 (1)

artiklan myös perustuslain 19 §:n 2 momentin vastainen. Kun mainittu perustuslainkohta sisältää jokaisen

oikeuden perustoimeentulon turvaan "lapsen syntymän perusteella" ei ole hyväksyttävää, että esimerkiksi

tilapäisesti ulkomailla oleskellut henkilö tai perhe joutuu hakemaan synnytyksen jälkeisen toimeentulonsa

perustuslain 19 §:n 1 momenttia toteuttavan toimeentulotukijärjestelmän piiristä.

Eduskunnan tulisi antaa suostumuksensa 8 (1) artiklaan sitoutumiselle ja edellyttää sairausvakuutuslain

muuttamista siten, että tämä sopimuskohta ja perustuslain 19 §:n 2 momentti toteutuvat. Samaan suuntaan

puhuu myös TSSsopimuksen 10 (2) artiklan määräys, joka tosin on peruskirjaa epätäsmällisempi siinä,

ettei se täsmennä palkallisen tai sosiaaliturvaetuuksin suojatun äitiysloman kestoa.

8 (3) artiklan ulkopuolelle jättäytymistä perustellaan hallituksen esityksessä sillä, ettei Suomessa pitkien

äitiysvapaiden vuoksi ole tarvetta imetysvapaaoikeudelle. Lakisääteisen palkallisen imetysvapaan

puuttuminen on kuitenkin tosiasiallinen este perheiden vapaalle valintaoikeudelle sen suhteen, käyttääkö

vanhempainlomaa lapsen äiti vai isä. Imetys jatkuu useissa tapauksissa vielä äitiysrahakauden päättyessä, ja
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imetysvapaan turvaaminen työhön palaaville äideille olisi omiaan edistämään isien

vanhempainlomaoikeuden käyttöä ja siten sukupuolten tasaarvoa. Perustuslain 6 §:stä,

naisten oikeuksien yleissopimuksesta (mm. 11 artiklan 2 (c) kohta) sekä yleisesti sukupuolten tasaarvoa ja

syrjinnän kieltämistä koskevista ihmisoikeusmääräyksistä seuraa, että Suomen tulisi sitoutua uudistetun

peruskirjan 8 (3) artiklaan ja toteuttaa oikeus palkalliseen imetysvapaaseen.

4.       Järjestökantelumenettelyn voimaansaattaminen

Uudistetun peruskirjan D artiklasta seuraa, että lisäpöytäkirjalla luotuun järjestökantelumenettelyyn

aiemmin liittyneiden valtioiden sitoumus laajenee koskemaan myös uudistetun peruskirjan määräykset

ilman erillistä ratifiointia tai ilmoitusta. Hyväksymällä uudistetun peruskirjan Suomi siis antaa

suostumuksensa myös järjestökanteluoikeuden alan laajentamiselle. Tältä kannalta hallituksen esitykseen

sisältyvän ponnen alkuosa on asianmukainen: se kattaa myös D artiklasta seuraavan

järjestökantelumenettelyn laajennuksen. Valtionsisäisen voimaansaattamisen kannalta hallituksen

ehdottama ratkaisu ei kuitenkaan ole paras mahdollinen. Siinä ei ehdoteta muutosta lakiin Euroopan

sosiaalisen peruskirjan järjestökanteluja koskevan lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

(653/1998).  Tästä seuraa, että järjestökantelumenettelyn alan laajennus voimaansaatettaisiin nyt ehdotetulla

uudistettua peruskirjaa koskevalla blankettimuotoisella voimaansaattamislailla. Tämä saattaa olla

menettelyyn turvautumista harkitsevien kannalta tarpeettoman epäselvä menettelytapa. Saattaisi olla

paikallaan muuttaa lisäpöytäkirjan voimaansaattamislakia siten, että se selvästi ilmaisisi kaikkien

uudistettuun peruskirjaan kohdistuvien sitoumusten olevan järjestökantelumenettelyn piirissä.

Helsingissä 14.2.2002


