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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 44/1999 

vp 

Perjantai 29.10.1999 kello 09.30 

1. Nimenhuuto 

2. Päätösvaltaisuus 

3. HE 77/1999 vp laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
annetun lain muuttamisesta 

Jatkettu I käsittely 

Merkitään saapuneeksi professori Arvo Myllymäen asiantuntijalausunto. 

4. HE 84/1999 vp ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön uudistamiseksi 

Jatkettu 1 käsittely 
Kuultavana: 

— presidentti Pekka Hallberg, korkein hallinto-oikeus Seuraava 

kuuleminen on 9.11,1999. 
 

klo 10.00 

5. HE 118/1999 vp laeiksi valtion eläkelain ja valtion perhe-eläkelain 5 
§:n muuttamisesta 
I käsittely 

Kuultavina: 
— hallitussihteeri Erik Strömberg, valtiovarainministeriö 
— oikeustieteen lisensiaatti, hallintoneuvos Heikki Karapuu 

Päätetään asian jatkokäsittelystä. 

6. HE 93/1999 vp eläkkeelle siirtymistä myöhentävistä ja työssä jatkamista 
edistävistä muutoksista eläkelainsäädäntöön 

Jatkettu I käsittely 

Kuultavana: 

— oikeustieteen lisensiaatti, hallintoneuvos Heikki Karapuu 

Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
ESITYSLISTA 44/1999 vp 

7. Muut asiat 
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— Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitoksen ja eduskunnan 
seminaari "Julkisoikeutta eduskuntatyössä" Haikon kartanossa 
keskiviikkona 10.11.1999 klo 8.30—17.00. 
— Vierailu korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Unioninkatu 16) 
keskiviikkona 1.12.1999 klo 10.00. 

8. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on tiistaina 9.11.1999 klo 10.00. 
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EDUSKUNNAN PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asia: Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

annetun lain muuttamisesta (HE 77/1999 vp). 
 
 
 
 

Yleistä 
 
 
 

Hallitus esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia 
(734/1992) siten, että asiakasmaksuille säädettäisiin maksukattoja päivähoitomaksuja korotettaisiin. 
Hallituksen esitys on niin sanottu budjettilakiehdotus, joka on valmisteltu virkatyönä sosiaali-ja 
terveysministeriössä. 
 
Lainvalmistelun näkökulmasta olisi ollut suotavaa, että esitykseen olennaisesti liittyvä asetus olisi ollut 
valmiina. Näin ei valitettavasti ole asianlaita. Muutenkin uuden periaatteen, maksukaton, tuominen 
lainsäädäntöön kiireisenä niin sanottuna budjettilakina on arveluttavaa. Hallituksen esityksen perusteluista 
(2. Esityksen vaikutukset) ilmenee vaivalloisesti, ettei kyse tosiasiallisesti ole nykyisyyteen merkittävästi 
liittyvästä maksurasituksesta, vaan maksurasitusseurauksesta vuonna 2000; sen jälkeen kun sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuja on huomattavasti asetuksella korotettu. 
Lasten päivähoitomaksu 
 
 
 



 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin otettiin vuonna 1996 säädetyllä lailla (L 
1134/1996) säännökset lasten päivähoidon maksuista. Lain tasoista sääntelyä puoltaa se, että kyse 
on lailla taatun subjektiivisen oikeuden toteuttamisesta (L 630/1991). Asialla on myös yhteys HM 
15 a §:n 3 momentissa asetetun julkisen vallan velvoitteen toteutumiseen (vrt. PeVL 39/1996 vp). 
Hallitus esittää lasten päivähoitomaksujen muutosta tapahtuvaksi asiakasmaksulain 7 a §:n 
muuttamisella. Huomioon ottaen aikaisempi lainsäädäntöperinne ei lakiehdotukseen tältä osin ole 
huomautettavaa. 
 
 

Maksukaton säätäminen 
 
 

Maksujen perusteista on säädetty HM 62 §:ssä. Perustuslain mukaisesti valtion maksuperustelaki (150/1992) 
sisältää suoritteiden maksullisuuden ja maksujen suuruuden yleiset perusteet. Sen sijaan konkreettisuus eli 
maksut ja niiden taso on kokonaan asetusten ja asianomaisen ministeriön ratkaistavissa. Kunnilla ei ole 
yleislakia maksullisuuden sääntelemiseksi. Vaikka EOA on 29.3.1994 antamassaan lausunnossa katsonut, 
että HM 62 §:n periaatteita on sovellettava myös kunnallisiin julkisoikeudellisiin maksuihin, ei HM 62 §;n 
säännöksestä eikä oikeusasiamiehen lausunnosta löydy pohjaa ehdotetun maksukaton 
valtiosääntöoikeudelliselle tulkinnalle. Esimerkiksi sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa on 
säädetty tämän alueen maksullisuuden yleiset perusteet ja jopa edellä sanotun lasten päivähoidon maksun 
suuruus (7 a §). 
 
Hallituksen ehdotuksen mukaan maksukaton yleinen perussäännös tulisi ottaa asiakasmaksulain uudeksi 6 a 
§:ksi. Sen sijaan maksukaton suuruus (kaavailtu 3500 mk/vuosi), siihen sisältyvät palvelut, ylläpitomaksun 
suuruus sekä muut ehdot säädettäisiin asetuksella. Asialla on yhteys HM 15 a §:n 3 momentin mukaisten 
velvoitteiden toteutumiseen. Yhteys on kuitenkin löysä eikä perusoikeusnäkökulmasta voida tältä osin 
riittäviä argumentteja saada maksukaton suuruudesta lain tasolla säätämiseen. 
 
Lähestyn asiaa kokonaan toisesta näkökulmasta; kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta. Talousautonomia, 
joka turvataan kunnallisen finanssivallan käyttämisellä, on osa itsehallinnon ydintä. Kuntien toimintavapaus 
- myös maksujen suuruutta koskevan päätösvallan lisääminen kuntiin - oli vuoden 1993 alusta 
voimaanastuneen valtionosuusuudistuksen ydinsisältöä. Vaarantaa ei saa kuitenkaan kansalaisten 
mahdollisuutta käyttää lakisääteisiä palveluja (HE 216/1991 vp) Perustuslainvoimaisesti suojattu kunnallinen 
itsehallinto merkitsee kuntalaisille kuuluvaa oikeutta päättää kuntansa hallinnosta ja taloudesta. Uusi 
perustuslaki (731/1999) tulee entisestään korostamaan kunnan itsenäisen finanssivallan tärkeyttä (121 §). 
Maksukaton säätäminen merkitsee puuttumista itsehallinnolliseen finanssivaltaan. Siksi maksukaton yleisten 
perusteiden lisäksi markkamääräisestä (3500 mk) maksukatosta on säädettävä lailla eikä asetuksella. 
Lopuksi kiinnitän huomiota siihen, etteivät hallituksen esityksen perustelut (1.1. versus 1.2) 
tasasuuruisuudesta/tulosidonnaisuudesta ole vakuuttavia. Teemaa maksukatto ja tulosidonnaisuus ei ole 
ilmeisen kiireen vuoksi jaksettu pohtia loppuun saakka. Maksukaton piiriin kuuluvissa palveluissa korostuu 
sosiaali- ja terveydenhuollon julkisoikeudellisten maksujen viidakko (vrt, HE 77/1999 vp, sivu 2). 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta voisi olla se elin, joka voisi vaikuttaa kunnallisen 
maksuperustelainsäädännön selkeyttämiseen. 

Arvo 
Mylly
mäki Tampere 12.10.1999 

Kunnioittavasti 



 

 

Julkisoikeuden professori 
Tampereen yliopisto 


