
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 42/1999 vp 
 

Keskiviikko 27.10.1999 kello 10.00 

1. Nimenhuuto 

2. Päätösvaltaisuus 

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

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan lausunnon antamista 
varten sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

4. K10/1999 vp Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan 
vuonna 1998 

I käsittely 

Kuultavina: 
— eduskunnan oikeusasiamies Lauri Lehtimaja, eduskunnan 

oikeusasiamiehen kanslia 
— apulaisoikeusasiamies Riitta-Leena Paunio, eduskunnan 

oikeusasiamiehen kanslia 
— apulaisoikeusasiamies Jaakko Jonkka, eduskunnan oikeus-

asiamiehen kanslia 

Päätetään asian jatkokäsittelystä. 

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

Jatkettu I käsittely 

Kuultavana: 

— oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Vihervuori Seuraava 

kuuleminen on 29.10.1999. 

6. Muut asiat 
— Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitoksen ja eduskunnan 
seminaari "Julkisoikeutta eduskuntatyössä" Haikon kartanossa 
keskiviikkona ¡0.11.1999 klo 8.30—17.00. 
— Vierailu korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Unioninkatu 16) 
keskiviikkona 1.12.1999 klo 10.00. 

7. Seuraava kokous 
Seuraava kokous on torstaina 28.10.1999 klo 10.00. 
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Mikael Hiden 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 26.10.1999 KELLO 10. HE 
93/99 vp eläkkeelle siirtymistä myöhentävistä ja työssä jatkamista 
edistävistä muutoksista eläkelainsäädäntöön 

 
 
 

Lakiehdotusten sisältö näyttäisi voivan antaa aihetta perustuslainmukaisuuskysymyksiin lähinnä vain 

HM 15 a §:ssä säädetyn toimeentulon turvan sekä HM 12 §:ssä säädetyn omaisuudensuojan kannalta. 
 
 

Hallitusmuodon 15 a §:n 1 momentissa taataan jokaiselle, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen 

elämän edellyttämää turvaa, oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Säännöksen 2 

momentissa taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan mm. työttömyyden, 

työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana. Säännökset eivät tarkoita jonkin tukimuodon turvaamista 

sellaisenaan, vaan tarkoittavat vähintään tietyn tasoisen turvan takaamista jokaiselle. Turvan tasoa ei 

ole säännöksissä määritetty. Valiokunnan käytännössä on lähdetty siitä, että 2 momentissa tarkoitettu 

turva on tasoltaan jotakin enemmän kuin 1 momentissa tarkoitettu turva. Säännökset eivät sisällä -

toisin kuin niitä "edeltänyt" sosiaaliturvan leikkaamiseen liitetty lepäämäänjättömahdollisuus - turvan 

olemassa olevan tason leikkaamisen kieltoa. Eri asia on, että olemassa olevan turvan tason 

heikentäminen saattaa sisällöllisesti merkitä niin heikolle tasolle jäävää turvaa, että sitä ei enää voida 

pitää perustuslain säännöksen mukaisena. Olemassa olevaa turvaa heikentävien lainmuutosten 

perustuslainmukaisuutta on siten harkittava kussakin tapauksessa erikseen ja tällöin kysymyksenä 

lakiehdotuksen konkreettisen sisällön pysymisestä HM 15 a §:n turvantasovaatimusten puitteissa. 

Mahdollisten heikennysten arvioinnissa on merkitystä myös sillä, että säännöksen soveltamisessa on 

korostettu ko. oikeuksien kuulumista kaikille ja katsottu säännöksen erityisesti merkitsevän 

turvajärjestelyjen väliinputoamisten kieltämistä. 
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Kun lakiehdotuksia arvioidaan edellä hahmoteltua taustaa vasten, ei niihin näyttäisi sisältyvän 

ristiriitaa HM 15 a §:n vaatimusten kanssa. Ehdotukset eivät ts. näytä luovan tilannetta, jossa jokin 

säännös, josta yksilön toimeentulon turva viime kädessä riippuu, jättää yksilön toimentulon turvan 

alemmalle tasolle kuin perustuslainsäännöksessä on syytä katsoa edellytetyn. Vähäisenä varauksena 

viittaan kuitenkin työntekijäin eläkelain muutosehdotuksen 4 c §:n 3 momenttiin, jonka mukaan 

työttömyyseläkkeeseen ei enää lisätä sitä eläkkeen osaa, joka perustuu laissa tarkoitettuun tulevaan 

aikaan. Varaus johtuu lähinnä vain siitä, että en oikein tiedä, mitä säännös voi käytännössä yksilön 

kohdalla merkitä. Sen konkreettista merkitystä ei ole havaitakseni perusteluissa tarkasteltu. 

Perehtymättömyydestäni myös johtuu, etten tiedä, mitä tässä kohden käytännössä sisältää esityksen 

perustelujen säätämisjärjestysjakson maininta (s. 25, II palsta), jonka mukaan ehdotus pienentää tältä 

osin työeläkejärjestelmän mukaista eläketurvaa ja että näissä tilanteissa "perustoimeentulonturvan 

takaa viime kädessä kansaneläke." 
 

Omaisuuden perustuslainsuoja voisi tässä antaa aihetta kysymyksiin sen vuoksi, että omai-

suudensuojan on katsottu ulottuvan jollakin tavoin myös ansaituksi katsottujen eläkkeiden 

koskemattomuuteen. Valiokunnan tulkintoja tässä kysymyksessä laajemmin selostamatta voidaan 

tähän lainata lausuntoa, jonka valiokunta vuoden 1995 valtiopäivillä antoi esityksestä eläkesäätiölaiksi 

ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (prvl 22/HE 187/95 vp). Lausunnossaan valiokunta totesi mm.: 

"Perustuslakivaliokunta on eri yhteyksissä lähtökohtaisesti pitänyt henkilön itselleen 
ansaitsemaa eläke-etua hallitusmuodossa, nykyisin sen 12 §:ssä, turvatun omaisuudensuojan 
piiriin kuuluvana. Eläkeoikeuksien perustuslainsuojassa on valiokunnan käsityksen mukaan 
(esim. Pe VL 13/1995 vp) kysymys nimenomaan ansaituksi katsotun konkreettisen taloudellisen 
edun, ei sen sijaan esimerkiksi tietyn voimassaolevan eläkejärjestelmän suojaamisesta. 
Valtiosäännön mukaisena lähtökohtana on siten pidetty sitä, että tavallisella lailla voidaan säätää 
eläkejärjestelmän sisällöstä myös palvelussuhteessa oleviin vaikuttavasti. Tavallisella lailla 
järjestettäviin, jollei jostakin erityisestä syystä muuta johdu, kuuluvat muun muassa säännökset 
eläkeiästä, eläkkeen kertymisestä ja eläkkeiden tavoitetasosta. Tarkoitetunlaisen erityisen syyn 
on katsottu voivan muodostua lähinnä siitä, että eläkejärjestelyn muutokset toteutetaan tavalla, 
joka joltain osin saisi aikaan ansaittuina pidettävien eläke-etujen kohtuuttoman heikentymisen. 
 
 
 

Lakiehdotuksen 11 §:n 2 momentti koskee ennen sääntöjen muutosajankohtaa suoritettuun 
palvelukseen perustuvan eläkkeen vähentämistä tai poistamista eläkesäätiön toimintapiiriin 
kuuluvien osalta. Ehdotus on valtiosääntöoikeudellisesti arvioiden taannehtiva. 

 

Valiokunnan käsityksen mukaan vanhuuseläke-etujen (PeVL 35/1993 vp) osalta säännös on 
kyseisen ominaisuutensa johdosta vastoin eläke-etujen perustuslainsuojaa. Työ-
kyvyttömyyseläkkeessä ja perhe-eläkkeessä ei ole samalla tavoin kysymys henkilön itselleen 
ansaitsemasta konkreettisesta taloudellisesta edusta kuin vanhuuseläkkeessä; puolison oikeutta 
perhe-eläkkeeseen on itse asiassa pidetty eräänlaisena odotusoikeutena (PeVL 21/1989 vp) eikä 
hallitusmuodossa turvattuna omaisuutena. Tästä huolimatta näitä eläkelajeja koskevan 
vapaaehtoisen lisäeläketurvan heikentämisestä ei valiokunnan mielestä voida säätää tavallisessa 
laissa täysin vapaasti. Valiokunta pitää valtiosääntöoikeudellisin perustein mahdollisena, että 
vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläke-etujen heikentämismahdollisuuksista säädetään 
tavallisella lailla, jos tällaisen toimenpiteen sallittavuus liitetään pykälän 3 momentissa 
säädettäviin edellytyksiin (ks. niistä erikseen jäljempänä) tai sidotaan eläkeoikeuden 
kohtuullisena säilymisen vaatimukseen. 
 
 
 

Lakiehdotuksen 11 §:n 4 momentti antaa mahdollisuuden muuttaa esimerkiksi eläkkeen tulevaa 
karttumista ja eläkeikää. Tämän lausunnon alussa selostetun tulkintakäytännön valossa 
tämänsisältöisenä momentti on perusteiltaan valtiosääntöoikeudellisesti ongelmaton, koska 
eläkesäätiön ratkaisut eivät voi poiketa lakisääteisissä eläketurvajärjestelmissä kulloinkin 



 

sovellettavista vähimmäisperiaatteista. Saman tulkintakäytännön mukaisesti on kuitenkin 
tähdennettävä, että eläkejärjestelyn muutokset eivät saa johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen 
yksittäistapauksissakaan." 

 

(Lainauksessa viitatut 11 §:n 3 momentissa säädettävät edellytykset koskivat muutosten tarpeellisuutta 

eläkesäätiön toiminnan jatkamismahdollisuuksien kannalta.) 
 

Edellä lainatun lausunnon lisäksi voidaan lyhyesti viitata valiokunnan samoilla valtiopäivillä 

antamaan lausuntoon, joka koski yksityisalojen työeläkejärjestelmän uudistamista (prvl 13/HE 

118/95 vp). Siinä valiokunta otti kantaa mm. ns. tulevan ajan hyväksi lukemiseen eläkettä 

laskettaessa. Valiokunta lausui asiasta mm.: 

"Valtiosääntöoikeudellinen käsitys henkilön itselleen ansaitsemasta konkreetttisesta eläke-edusta 
liittyy täysimääräisesti asianomaisen työssä ollen kertyneestä oikeudesta vanhuuseläkkeeseen. 
Työkyvyttömyyseläkkeen tulevaa aikaa koskevaa osuutta ei sen sijaan ole samassa mielessä 
ansaittu työpanoksen vastikkeena. Tältä osin järjestelmä perustuu vähäisemmin 
ansaintaperiaatteeseen kuin vanhuuseläkkeen osalta. Vastaavasti tulevan ajan laskentasääntöä 
voidaan omaisuuden perustuslainsuojan kannalta muuttaa väljemmin kuin esimerkiksi 
vanhuuseläkeen määräytymisperusteita." 

 

Kun käsiteltävänä olevia lakiehdotuksia tarkastellaan edellä lainattujen kannanottojen valossa, näyttää 

siltä, että omaisuudensuojaan liittyvät näkökohdat eivät estä ehdotusten käsittelemistä tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä. Ehdotukset eivät kajoajo maksussa oleviin eläkkei
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siin tai eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma sattuu ennen muutosten voimaantuloa. Yksilöllisen 

varhaiseläkkeen ikärajan korotusta 58 vuodesta 60 vuoteen kohtuullistaa eläkeensaajien kannalta se, 

että muutos ei koske henkilöitä, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 1944,jotka ts. ovat lain 

voimaantuloon mennessä täyttäneet 56 vuotta. Ns. tulevan ajan huomioon ottamatta jättäminen 

työttömyyseläkettä määrättäessä näyttää valiokunnan aikaisemman tulkinnan mukaan olevan 

mahdollista tavallisessa laissa. Lykätyn vanhuuseläkkeen lykkäyskorotuksen heikentäminen (TEL 5 a 

§) yhdestä prosentista 0,6 prosenttiin on eläkkeen laskemistavan vähäinen muutos, jota ei juuri voida 

pitää eläkkeensaajan kannalta sillä tavoin kohtuuttomana, että sillä voisi olla merkitystä omaisuuden 

perustuslainsuojan kannalta. 



 

Maija Sakslin 
26.10.1999 
 
 

Perustuslakivaliokunnalle 
 

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle eläkkeelle siirtymistä myöhentävistä ja 
työssä jatkamista edistävistä muutoksista eläkelainsäädäntöön HE 93/1999 
 
 

EHDOTUKSEN SISÄLTÖ 
 

Hallitus ehdottaa muutettavaksi yksityisten alojen eläkelakien säännöksiä oikeudesta 
työttömyyseläkkeeseen ja eläkkeen määrästä, yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajan 
nostamisesta sekä työkyvyttömyyseläkkeen ja työttömyyseläkkeen rahastoinnista. Muutosten 
tarkoituksena on ehdotuksen mukaan edistää ikääntyvien henkilöiden työssä jatkamista ja 
myöhentää eläkkeelle siirtymistä. Muutosten vaikutuksesta kustannuksia siirtyy jossain määrin 
yksityisten alojen työeläkejärjestelmästä muiden sosiaaliturvaetuusjärjestelmien, lähinnä 
kansaneläkejärjestelmän kustannettavaksi. 
 

Lisäksi hallitus esittää muun muassa varhennetun vanhuuseläkkeen varhennusvähennyksen 
pienennystä ja lykätyn vanhuuseläkkeen lykkäyskorotuksen pienennystä. Näiden muutosten 
perusteluksi esitetään vakuutusmatemaattiset syyt ja kustannusneutraalisuuden 
toteuttaminen. 
 

TULEVAN AJAN OIKEUDEN POISTAMINEN TYÖTTÖMYYSELÄKKEESTÄ 
 

Vakiintuneesti on katsottu, että henkilön itselleen ansaitseman eläke-etuus kuuluu omaisuuden 
suojan piiriin. Suojan piiriin kuuluu ansaituksi katsottu konkreettinen taloudellinen etu ei 
eläkejärjestelmä. Tavallisella lailla voidaan omaisuuden suojan estämättä säätää muun muassa 
eläkeiästä, eläkkeen kertymisestä ja eläkkeen tavoitetasosta, ellei muutos aiheuta joiltain osin 
etuuksien kohtuutonta heikentymistä (PeVL 24/1996 vp ja 26/1997 vp). Valiokunta on 
todennut, että hallitusmuodon 12 § ei ole muuttanut tätä tulkintaa (PeVL 13/1995 vp.). 
 

Perusoikeuden suojaama ansaittu eläke-etuus on jo kertynyt oikeus vanhuuseläkkeeseen. Sitä 
vastoin valiokunta ei ole pitänyt työkyvyttömyyseläkkeen tulevaa aikaa koskevaa osuutta 
samassa mielessä ansaittuna työpanoksen vastikkeena. Valiokunnan aikaisemman mukaan tuleva-
aika perustuu vähäisemmin ansaintaperiaatteeseen ja siksi sen laskentasääntöä voidaan 
muuttaa väljemmin kuin vanhuuseläkkeen määräytymisperusteita. Tuolloin valiokunta käsitteli 
esitystä jonka mukaan tulevan ajan karttumista alennettiin l,5:stä 1,2 ja 0,8:aan prosenttiin. 
Valiokunnan mukaan heikennys voitiin tehdä tavallisella lailla, koska sillä ei ollut taannehtivaa 
vaikutusta ja heikennys oli vähäinen (PeVL 13/1995 vp.). Siltä osin kuin eläkkeen heikennys ei 
kohdistu perustoimeentulon turvaan, on säätämisjärjestyksen kannalta merkityksellistä, onko 
sääntelyllä taannehtiva vaikutus. Vaikka perustuslakivaliokunta ei ole pitänyt 
työkyvyttömyyseläkettä ja perhe-eläkettä vanhuuseläkkeen tavoin omaisuuden suojan piiriin 
kuuluvana, on se katsonut, ettei niitäkään koskevan lisäeläketurvan taannehtivasta 
* heikentämisestä voi säätää tavallisessa laissa vapaasti (PeVL 22/1995 vp.). Tavallisella lailla 
säätämisen edellytyksenä on, ettei heikennys ole kohtuuton. 

 

Nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä ehdotetaan että työttömyyseläkkeeseen voimassa 
olevan lain mukaan sisältyvä oikeus tulevaan aikaan poistettaisiin. Se poistettaisiin myös 
henkilöltä, joka siirtyy osittaiselta työkyvyttömyyseläkkeellä työttömyyseläkkeen saajaksi. 
Muutos merkitsisi esityksen mukaan enimmillään 4 %:n suuruisen eläkkeen osan menetystä 
viiden vuoden ajan. MEL eläkkeissä pienennys olisi enimmillään 6.5 70:n suuruinen. Tämän 
suuruinen etuuden heikennyksen merkitys eläkkeen saajan kannalta on erilainen riippuen 
eläkkeen kokonaismäärästä. Näyttäisi kuitenkin siltä, että suurimmalla osalla nyt ns. 
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työttömyysputkessa olevista olisi takanaan vakaa tai melko vakaa työura, mikä merkitsisi, että 
eläke olisi usein määrältään niin suuri, ettei heikennystä voitaisi pitää kohtuuttomana (liite). 
Kun ottaa vielä huomioon, että kyse on ns. tulevan ajan oikeudesta, tämän suuruinen etuuden 
heikennys voitaisiin käsitykseni mukaan säätää tavallisella lailla hallitusmuodon 12 §:n 
estämättä. 
 

Tulevan ajan poistamista koskevaa eläkkeen heikennystä tulee kuitenkin arvioida myös 
hallitusmuodon 15 a §:n 2 momentin valossa. Mikäli työttömäksi jääneelle henkilölle on kertynyt 
työttömyyseläkettä vain eläkeoikeuden syntymiseksi tarvittava viiden vuoden vähimmäisaika, 
voi eläkkeen pieneneminen olla perusoikeuden kannalta merkittävää. Yleensä henkilöllä on 
tällaisessa tapauksessa kuitenkin oikeus myös kansaneläkejärjestelmästä maksettavaan 
eläkkeeseen, joka turvaa työttömyyden aikaisen perustoimeentulon turvan (poikkeuksena 
tilanteet, joissa henkilö on asunut vain lyhyen aikaa Suomessa tai Suomeen muuttaessaan 
saanut kansaneläkeoikeuden syntymisen estävää, mutta hyvin pientä eläkettä toisesta 
valtiosta). Koska hallitusmuodon 15 a §:n 2 momentin ei voida katsoa turvaavan oikeutta tietyn 
tyyppiseen etuuteen, en näe tältä osin estettä säätää asiasta tavallisella lailla kunhan ei synny 
väliinputoajaryhmiä. 
 

Ehdotetulla lailla ei ole taannehtivaa vaikutusta siltä osin, että ehdotetut muutokset eivät 
koskisi jo maksussa olevia eläkkeitä. Perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaan eläkkeen 
tavoitetasosta voidaan säätää tavallisella lailla myös palvelussuhteissa oleviin vaikuttavasti, 
ellei muutoksella heikennetä ansaittuina pidettyjä etuuksia kohtuuttomasti (PeVL4/1994 vp.). 
 

Ehdotuksen mukaan oikeus eläkkeeseen määräytyisi kuitenkin eri tavoin riippuen siitä, onko 
työttömäksi jääneen henkilön työsuhde päättynyt ennen tai jälkeen kuluvan vuoden elokuun 1 
päivää. Jos työsuhde on päättynyt ennen elokuun 1 päivää on työttömäksi jääneellä henkilöllä 
oikeus saada työttömyyseläkkeeseensä tulevan ajan osuus. Jos taas työsuhde on päättynyt 
tämän ajankohdan jälkeen, työttömäksi jääneen henkilön työttömyyseläkkeeseen ei lasketa 
tulevan ajan osuutta. Ehdotuksessa erottelun perusteluna on, että sillä estetään muutoin 
lainmuutoksen julkitulosta ehkä aiheutuvat perusteettomat irtisanomiset. 
 

Valtiosääntöoikeudellisesti tarkasteltuna kysymys on muutoin samanlaisessa tilanteessa olevien 
työttömien henkilöiden asettamisesta eri asemaan. Tällainen erottelu saattaa olla 
hallitusmuodon kieltämää syrjintää, mikäli sille ei ole hyväksyttävää perustetta. 
Perustuslakivaliokunta on katsonut, että etuuden saamisedellytykset eivät saa olla sellaisia, 
että ne asettavat saman sosiaalisen riskin perusteella etuuteen oikeutetut eri asemaan ilman 
' hyväksyttävää perustetta. Mikäli tavoitetta estää perusteettomat irtisanomiset pidetään 
hyväksyttävänä perusteena työttömien henkilöiden asettamiseen eläke-etuuden suhteen 
erilaiseen asemaan, voidaan voimaantulosäännös säätää tavallisella lailla. Tavoitteen 
hyväksyttävyyttä voitaneen perustella myös hallitusmuodon 15 §:n oikeutta työhön koskevilla 
julkisen vallan velvollisuuksilla (esim. PeVL 17/1995 vp, 17/1996 vp, 12, 31, 32/1997 vp.). 
Toisaalta kiinnittäisin huomiota siihen, että vaikka tavoite olisi perusoikeuden kannalta 
hyväksyttävä, ei sen toteuttamiseksi valittavat keinot saa perusteettomasti rajoittaa 
perusoikeuksia. Yhdenvertaisuus ja suhteellisuusvaatimus yhdessä vaikuttavat nähdäkseni 
siihen suuntaan, ettei erottelua voitaisi pitää säätämisjärjestystä ajatellen täysin 
ongelmattomana. Samaan suuntaan vaikuttaa myös se, että perustuslakivaliokunta on nuorten 
työttömien oikeutta työttömyysturvaan määritteleviä ikärajoja käsitellessään todennut, että 
etuuden saamisedellytykset eivät saa asettaa saman sosiaalisen riskin perusteella etuuteen 
oikeutettuja eri asemaan ilman hyväksyttävää syytä (PeVL 17/1996 vp). Lausunnon 17/1996 
vp. perusteella voidaan todeta, että mikäli ikärajalle ei ole muuta hyväksyttävää perustetta 
kuin säästötoimet, ikäraja saattaisi olla valtiosääntöoikeudellisesti tarkasteltuna 
mielivaltainen. Lain voimaantuloajankohdan asettamisesta seuraava erottelu voi siis olla 
mielivaltainen, ellei sen peruste läpäise hyväksyttävyystestiä. 

 

Hallituksen esityksen mukaan työsuhteen irtisanominen ei ole ratkaiseva eläkeoikeuden 
kannalta, sillä henkilön tulee täyttää eläkkeen saamisen edellytykset eläketapahtuman hetkellä. 
Koska ennalta ei voi tietää, täyttääkö henkilö eläkkeen saamisen ehdot eläketapahtuman 



 

hetkellä, pitäisin yhdenvertaisuuden kannalta oikeampana, että kaikkiin uuden lain voimaantulon 
jälkeen sattuvien eläketapahtumien perusteella myönnettäviin eläkkeisiin sovelletaan samoja 
määräytymisperusteita ja poistaisin erottelun sisältävän voimaantulosäännöksen laista. 
 

Hallituksen esitys sisältää myös muita voimaantulosäännöksiä, joiden tarkoituksena on suojata 
joidenkin ryhmien oikeus saada työttömyyseläkkeeseen tulevan ajan osuus nyt voimassa olevan 
lain mukaisesti. Tällaisia ovat 55 vuotta täyttäneet työttömät henkilöt, jotka ovat lain 
voimaantullessa työsuhteessa, joka kestää alle kymmenen kuukautta. He saavat tulevan ajan 
osuuden aikaisemman työsuhteen perusteella. Ennen 1945 syntyneet henkilöt, joiden työsuhde 
päättyy 31.12.1999 saavat myös eläkkeeseensä tulevan ajan osuuden, mutta mikäli työsuhde 
jatkui yli kymmenen kuukautta, lasketaan tuleva aika kuitenkin viimeisen työsuhteen 
perusteella. Näiden säännösten tarkoituksena on siirtymäkaudella edistää työttömien 
halukkuutta ottaa työtä vastaan ilman eläkkeen pienenemisen uhkaa. Vaikka 
voimaantulosäännösten tarkoituksenmukaisuutta voi arvostella erityisesti lainsäädännön 
ymmärrettävyyden ja selkeyden kannalta, ei järjestelyyn sen tavoitteen huomioon ottaen liity 
käsitykseni mukaan valtiosääntöoikeudellisesti huomautettavaa. 
 
 

YKSILÖLLISEN VARHAISELÄKKEEN IKÄRAJAN NOSTAMINEN 
 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajaa ehdotetaan nostettavaksi 58 vuodesta 60 vuoteen. 
Perustuslakivaliokunta on eräässä toisessa yhteydessä todennut, että oikeusturva ja 
kohtuullisuussyistä on vaikeaa pitää asianmukaisina sellaisia uudistuksia, joissa eläkeikä nousisi 
yli kahdella vuodella (PeVL 4/1994 vp.). Eläkeoikeutta koskevien ikärajojen nostamista tulisikin 
tarkastella yksittäistä lainmuutosta pidemmältä ajanjaksolta. Vaikka perustuslakivaliokunnan 
käytännön mukaan on tavallisella lailla ollut mahdollista tehdä eläkejärjestelmään eläkeikää 
koskevia muutoksia (PeVL 13, 22/1995 vp), ei useita eläkeiän nostamisia voida käsitykseni 
mukaan toteuttaa yhtä vapaasti tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Yksilöllisen 
varhaiseläkkeen ikärajaa korotettiin 55 vuodesta 58 vuoteen vuonna 1994. Nyt ikärajaa 
ehdotetaan korotettavaksi uudelleen kahdella vuodella. Toisaalta osa-aikaeläkkeen ikärajoja on 
laskettu vuonna 1994 60 vuodesta 58 vuoteen ja vuonna 1998 edelleen määräaikaisella lailla 56 
vuoteen. Tarkoituksena näyttäisikin olevan, että painopiste siirtyy yksilöllisestä 
varhaiseläkkeestä osa-aikaeläkkeeseen, vaikka tätä tarkoitusta ei ole esityksen perusteluissa 
nimenomaan todettu. 
 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen, jonka myöntäminen edellyttää työkyvyn alentumista, ikärajaa 
ehdotetaan siis korotettavaksi kahdella vuodella 58 vuodesta 60 vuoteen. Esityksen 
perustelujen mukaan, jos 58 ja täyttänyt, muuta alle 60-vuotias henkilö ei enää pysyisi 
jatkamaan työssä, hänellä on mahdollisuus saada muita hallitusmuodon 15 a §:n 2 momentin 
perustoimeentulon turvaavia etuuksia sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella tai mikäli 
työkyvyttömyys ei ole oikeuttanut työkyvyttömyysetuuksiin tällaisella henkilöllä on 
mahdollisesti oikeus työttömyysturvaetuuteen, viime kädessä työmarkkinatuen suuruisena. 
 

Yksittäisen edunsaajan kannalta eläkeikää koskeva muutos saattaa heikentää sosiaaliturvan 
tasoa merkittävästi. Heikennyksen merkittävyys riippuu siitä, minkälainen työeläke henkilölle 
on kertynyt ja minkälaiseen sosiaaliturvaetuuteen hänen katsotaan olevan oikeutettu, mikäli 
hän ei voi jatkaa työskentelyä, vaikka ei ole saavuttanut uutta korotettua eläkeikää. Arvio on 
nähdäkseni tehtävä yksilökohtaisesti, sillä mitä pitempi työura ja suuremmat tulot henkilöllä on 
työuransa aikana ollut, sitä suuremmaksi ero esimerkiksi työmarkkinatuen ja eläkkeen välillä 
muodostuu. Toisaalta, jos henkilö on oikeutettu eläkkeen sijasta esimerkiksi 
sairauspäivärahaan, ero uuden ja vanhan lain voimassa ollessa etuuden määrässä saattaa olla 
merkityksetön. Perustuslakivaliokunta on aiemmin todennut, että koska lainmuutoksen 
vaikutukset saattoivat olla eri yksilöille tuntuvia tuli järjestelmään sisällyttää määräyksiä, 
jotka joko etukäteen tai jälkikäteen pehmentävät tuntuvaksi koettavaa etuuksien heikennystä 
(PeVL 35/1993 vp., 4/1994 vp). Esityksessä ehdotetaan ainoastaan, että jos henkilö on 
syntynyt ennen vuotta 1944 häneen sovellettaisiin ennen lain muutosta voimassa olevaa 
eläkkeen ikärajaa. Ehdotuksen perustelujen mukaan tämä estäisi sen, että ehdotus vaikuttaisi 
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taannehtivasti. Mikäli perustuslakivaliokunta katsoo, että tämä siirtymäsäännös vastaa sen 
tarkoittamia pehmennyksiä ja että ikärajan nostamisesta huolimatta ne henkilöt, jotka eivät 
voi laissa mainituista syistä jatkaa työskentelyä, saavat hallitusmuodon 15 a §:n tarkoittaman 
perustoimeen tulon turvan, tavallisen lainsäädäntö järjestyksen käyttämiselle ei ole estettä. 
 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajan nostamisella pyritään esityksen mukaan siihen, että 
eläkkeelle siirryttäisiin nykyistä myöhemmin. Toisaalta hallituksen esityksessä esitetään, että 
yksilöllisten varhaiseläkkeiden määrä on viime vuosina ollut vähäinen ja suunta laskeva. 
Yksilöllisen varhaiseläkkeen saamisen edellytyksenä on, että henkilön työkyky on alentunut 
pysyvästi siinä määrin, ettei hänen kohtuudella voida edellyttää enää jatkavan ansiotyötään 
sairauden, vian, vamman, ikääntymiseen liittyvien tekijöiden, ammatissa olon pitkäaikaisuuden, 
työstä aiheutuneen rasittuneisuuden ja kuluneisuuden sekä työolosuhteet huomioon ottaen. 
Ikärajan nostamisella ei käsitykseni mukaan ole mahdollista vaikuttaa siihen, onko kohtuullista 
edellyttää henkilön jatkavan ansiotyötään. Muutoksella ainoastaan siirretään tällaiset henkilöt 



 

eläkkeen sijasta mahdollisesti tasoltaan heikommalle sosiaaliturvaetuudelle elleivät he kykene 
vajavaisesta työkyvystään huolimatta jatkamaan työssä. Sen sijaan, että lainsäädännöllä 
heikennetään yksilöiden sosiaaliturvaa, tulisikin pyrkiä edelleen vaikuttamaan siihen, että 
henkilöt voisivat jatkaa työelämässä esimerkiksi paremmin terveydentilaansa vastaavissa 
tehtävissä. Ikärajan nostaminen saattaakin vain siirtää kustannuksia työeläkejärjestelmästä 
muihin etuusjärjestelmiin. Järjestelyn tarkoituksenmukaisuus on mielestäni kyseenalainen, 
joskaan säätämisjärjestykseen tällä seikalla ei käsitykseni mukaan ole vaikutusta. 
 
 

ELÄKKEENSAAJAN VAI ELÄKEJÄRJESTELMÄN ENSISIJAISUUS 
 

Kiinnitän huomiota lopuksi kahteen esityksen sisältämään ehdotukseen, joissa ei ole 
varsinaisesti kysymys perustuslain tulkinnasta, mutta jossa pitäisin paremmin perusoikeuksien 
hengen mukaisena asettumista yksilön edun puolelle yksilön edun ja julkisen edun välisessä 
punninnassa. Hallitus esittää varhennetun vanhuuseläkkeen varhennusvähennyksen pienennystä 
ja lykätyn vanhuuseläkkeen lykkäyskorotuksen pienennystä. Eläkkeen lykkääminen siis nostaisi 
eläkkeen määrää aikaisempaa vähemmän ja vastaavasti aikaisemmalla eläkkeelle jäämisellä ei 
olisi yhtä paljon eläkkeen määrää vähentävää vaikutusta kuin voimassa olevan lain mukaan. 
Ehdotukset ovat valtiosääntöoikeudellisesti merkityksettömiä. Perusteluksi näille muutoksille 
esitetään vakuutusmatemaattisia syitä ja kustannusneutraalisuuden toteuttamista. Kun koko 
lakipaketin tavoitteena on edistää ikääntyvien henkilöiden työssä jatkamista ja myöhentää 
eläkkeelle siirtymistä, kummeksun sitä, että samassa yhteydessä ehdotetaan myös 
mahdollisesti vastakkaiseen suuntaan vaikuttavia toimia, ilman, että vakuutusmatemaattista ja 
kustannusneutraalia merkitystä on tarkemmin selitetty. Muutoksen taloudelliseksi 
merkitykseksi arvioidaan esityksessä miljoona markkaa vuodessa. Muutoksen vaikutus 
henkilöiden käyttäytymiseen saattaa olla huomattavasti säästöjä merkittävämpi. 
 

Työttömyyseläkkeen saamisedellytyksenä ollut tulevaa aikaa koskeva vaatimus ehdotetaan 
poistettavaksi takautuvasti. Edellytyksen vuoksi hallituksen esityksen perustelujen mukaan 
noin 3 000 henkilöä ei ole saanut työttömyyseläkettä ja on ollut arviolta lähinnä 
työmarkkinatuen varassa. Eläkettä ei ehdoteta myönnettäväksi takautuvasti 
takautumisvaatimusten ja takaisinperintöjen aiheuttaman hallinnollisen työn välttämiseksi. 
Työttöminä olleille henkilöille takautuvuudella saattaa olla kuitenkin huomattava taloudellinen 
merkitys ottaen huomioon, että työmarkkinatuki on saattanut olla määrältään merkittävästi 
pienempi kuin työttömyyseläke olisi ollut. Eläkkeen saamatta jääminen on johtunut lainsäätäjän 
asettamasta ehdosta, joka on jälkeenpäin arvoitu kohtuuttomaksi ja siksi päätetty poistaa. 
Oikeudenmukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi olisi eläke-etuus myös myönnettävä 
takautuvasti. Vetoaminen työmäärään ei vaikuta aidolta perustelulta, kun saman aikaisesti 
vireillä on tietokoneajoihin perustuvia takautuvia etuuksien tarkistuksia, jotka koskevat 
huomattavasti laajempaa eläkkeensaajajoukkoa. 



 

Ajassa - Lauantaina 17. heinäkuuta 1999 

Vieraskynä - Mikko Viitanen 

Eläkeputki on harvalle oma valinta 

Ei heikennetä työttömyyseläkeputkessa olevien asemaa pakottamalla heitit etsimään olemattomia töitä, kirjoittaa Mikko Viitanen. 
 
Varhainen työelämästä poistuminen on viimeaikaisen yhteiskuntapoliittisen keskustelun suosikkiaine. Kari Puron 
työryhmän ehdotusten valmistuttua kiinnostuksen kohteeksi on nostettu kysymys työttömyyseläkeputkesta. Se 
johtaa työttömän ansiosidonnaisella työttömyyskorvauksella yli normaalin 500 päivän aina työttömyyseläkeikään 
asti. 

Puron työryhmän ehdotusten mukaan tätä eläkeputkea ei joistain päinvastaisista vaatimuksista huolimatta 
katkaistaisikaan, vaan sen käyttö tehtäisiin työnantajalle kalliimmaksi ja työntekijälle etuuksiltaan nykyistä 
vaatimattomammaksi. 

Helsingin Sanomien uutissivuilla on ihmetelty, kuinka on mahdollista, että tätä joukkoa ei ole lainkaan tutkittu. 
Työttömyyseläkeputkessa eläjiä on kuitenkin tutkittu muun muassa ikääntyviin työttömiin yleensä kohdistuneissa 
selvityksissä. 

 
Taustoja 
selvitetty 

 
Esimerkiksi ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien palvelutarveselvityksen seurantatutkimuksessa on laajasti 

selvitetty myös työttömyyseläkeputkessa eläjien taustoja, tilannetta ja palvelutarpeita sekä tulevaisuuden 
odotuksia. Seurantatutkimuksen toteutuksesta vastaavat Kelan tutkimus-ja kehitysyksikkö sekä Kuntoutussäätiö. 
Vaikka seurantatutkimus on vielä osittain kesken, sen eri osista on julkaistu useita raportteja. 

Kolme neljästä 55 vuotta täyttäneestä pitkäaikaistyöttömästä on työttömyyseläkeputkessa. 
Seurantatutkimuksessa haastateltiin 10 862:ta iältään 50-59-vuotiasta pitkäaikaistyötöntä. Haastattelut tehtiin 
vuosina 1996-1997, ja haastateltavat asuivat kymmenessä eri kaupungissa. 

Kaikista haastatelluista yli 5 300 oli eläkeputkessa. Nämä palvelutarveselvityksen yhteydessä haastatellut 
työttömyyseläkeputkilaiset kattavat noin 10 prosenttia kaikista putkilaisista, mitä voidaan pitää kohtalaisena 
näytejoukkona. 

Tosin on huomattava, että koska palvelutarveselvitys toteutettiin pääsääntöisesti suurissa kaupungeissa, tuloksia 
ei voida kaikilta osin yleistää. 

 
Joka kolmannella on 
keskiasteen tutkinto 

 
Työttömyyseläkeputkessa olevista haastatelluista 53 prosenttia on naisia. Avio- tai avoliitossa heistä eli 66 

prosenttia ja viidellä prosentilla oli vielä alle 18-vuotiaita huollettavia. 
Yleisesti on havaittu, että varttuneiden pitkäaikaistyöttömien koulutustaso on alhaisempi kuin vastaavanikäisten 

työssä käyvien. Sama pätee työttömyyseläkeputkilaisiin. Kuitenkin heidän leimaamisensa vähän koulutetuksi 
väeksi tuntuu liioittelulta, sillä keskimäärin joka kolmas on suorittanut keskiasteen tutkinnon ja 
korkeakoulututkintokin on kuudella prosentilla. 

Osittain puutteellisten työhistoriatietojen mukaan 80 prosentilla työttömyyseläkeputkilaisista on takanaan 
melko vakaa tai hyvin vakaa työura; usein pitkälti yli kolmekymmentä vuotta saman työnantajan palveluksessa.1 

Yli puolella viimeisin työsuhde oli päättynyt irtisanomiseen tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Joka 
kolmannelle viimeisin työsuhde oli ollut määräaikainen, ja työttömyys oli alkanut 
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määräajan päättyessä. Vain 6 prosentilla viimeisin työsuhde oli päättynyt työntekijän omasta pyynnöstä. 
Eläkeputkilaisissa lähes puolet on työskennellyt hallinnon, palvelujen ja kaupan piirissä. Tosin tämä tulos voi 

osaltaan johtua siitä, että haastatellut asuivat suurissa kaupungeissa. 
Vaikka ikääntyneet pitkäaikaistyöttömät keskimäärin arvioivat terveydentilansa hieman heikommaksi kuin 

vastaavanikäiset työelämässä olevat, työttömyyseläkeputkilaisista neljäsosa arvioi kuitenkin terveydentilansa 
hyväksi ja lähes kaksi kolmasosaa kohtalaiseksi. 

Taloudellisen toimeentulonsa eläkeputkilaisista viisi prosenttia arvioi hyväksi ja 65 prosenttia kohtalaiseksi. 
Loput katsoivat tulevansa huonosti tai melko huonosti taloudellisesti toimeen. 

Työttömyyseläkeputkessa elävien tulevaisuuden odotuksissa näkyy sopeutuminen vallitsevaan tilanteeseen. 
Aktiivisesti takaisin työelämään pyrkiviä heistä on vain 16 prosenttia, mutta 43 prosenttia ilmoittaa lähtevänsä 
tukityöhönkin, jos sellaista tarjottaisiin. 

 
Putkeen lähtöä 
on jarrutettava 

 
Raportoitua tietoa eläkeputkessa olevien taustoista on siis olemassa. Toinen kysymys on, mikä merkitys 

tällaisella ihmisten taustoihin keskittyvällä informaatiolla voi olla työttömyysputkiongelman ratkaisemisessa. 



V 

Ikääntyvien työttömien työllistyminen näyttää nykyisin olevan hyvin vaikeaa lisäkoulutuksenkaan avulla. 
Realistisemman ja hyväksyttävämmän suunnan työttömyyseläkeputken kokonaiskustannusten pienentämiselle 
tarjoaakin Puron työryhmän osoittama tie. 

Tämän mukaan ei heikennetä työttömyyseläkeputkessa jo olevien asemaa eikä pakoteta heitä etsimään 
olemattomia töitä, vaan keskitytään vähentämään putken käyttöä vastaisuudessa. Samalla toivottavasti edistetään 
sitä, että ikääntyvät työntekijät viihtyisivät ja olisivat tuottavia nykyisissä työpaikoissaan mahdollisimman 
pitkään. 
 
Kirjoittaja on Kansaneläkelaitoksen tutkimus-ja kehitysyksikön tutkija. 

 
 
MIKKO VIITANEN / Helsingin Sanomat 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen 

esitystä eläkkeelle siirtymistä myöhentävistä ja työssä j 

atkamista edistävistä muutoksista eläkelainsäädäntöön (HE 

93/1999 vp)- 
 

Eläkelainsäädännön muutosten valtiosääntöoikeudellisessa 

arvioinnissa on kaksi kiinnekohtaa. Yhtäältä kysymys on 

hallitusmuodon 12 §:ssä nykyisin säännellystä omaisuuden-

suojasta, toisaalta taas hallitusmuodon 15a.2 §.ssä tarkoitetusta 
perustoimeentulon turvasta. Esitän aluksi yhteenvedon niistä 

näkökohdista, joiden nojalla perustuslakivaliokunta on arvioinut 

eläkkeiden nauttimaan omaisuuden-suo j aa. 
 

2 .  Eläkkeiden nauttima omaisuudensuoja 1.1. 

Yleisiä näkökohtia 
 

Ansiosidonnaisten etuuksien nauttiman omaisuudensuojan taustana 

on ansaintaperiaate. Aj atuksena on, että tällaiset etuudet, 

ennen kaikkea oikeus työeläkkeeseen, ansaitaan palvelussuhteen 

kestäessä. Tällä tavalla ansaittavat etuudet, jotka maksetaan 

vasta myöhemmin, ovat osa työsuorituksen vastiketta. Ne 

edustavat eräänlaista sosiaalista palkkaa. Kansaneläkkeet sen 

sijaan jäävät muiden perusturvaetuuksien tavoin 

ansaintaperiaatteeseen liittyvän omaisuudensuojan ulkopuolelle. 

Näin on asianlaita siitä huolimatta, että eläkkeet rahoitetaan 

valtaosin vakuutetun vakuutusmaksuilla ja työnantajan 

kansaneläkemaksuilla. Eläkeoikeus tai eläkkeen suuruus ei 

kuitenkaan riipu näistä maksuista, jotka 

valtiosääntöoikeudellisesti arvioituna ovat veronluonteisina 

maksuina vastikkeettomia rahasuorituksia. Perustuslakivaliokunta 

on katsonut, että maksut eivät perusta vakuutetuil- 
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le sellaista oikeutta kansaneläkkeeseen, joka voisi nauttia 

perustuslain takaamaa omaisuudensuojaa (PeVL 12/1995 vp) . 
 

Omaisuudensuoja, jota työeläkkeet j a muut ansiosidonnaiset 

etuudet nauttivat, antaa turvaa etuusjärjestelmien muutosten 

taannehtivia vaikutuksia vastaan. Perustuslakimme ei sisällä 

yleistä taannehtivan lainsäädännön kieltoa. Silloin kun 

taannehtivaa lainsäädäntöä on pidettävä perustuslain vastaisena, 

tämä johtuu jostakin nimenomaisesta perusoikeussäännöksestä 

kuten yhdenvertaisuussäännöksistä (nykyisin hallitusmuodon 5 §), 

rikosoikeudellisesta legaliteettiperiaatteesta (nykyisin 

hallitusmuodon 6a §) tai - kuten sosiaalisten etuuksien kohdalla 

- omaisuudensuojasäännöksestä (nykyisin hallitusmuodon 12 §). 
 

Taannehtivuuden ja omaisuudensuojan kannalta on tarkasteltava 

erikseen 

- muutoksia, jotka koskevat maksettavaksi jo erääntyneitä 

etuuksia (alajakso 1.2.)f 

- muutoksia, jotka koskevat lainvoimaisella päätöksellä 

myönnettyjä mutta vielä erääntymättömiä etuuksia kuten jo 

tehtyyn eläkepäätökseen perustuvia mutta vasta tulevaisuudessa 

erääntyviä eläke-eriä (alajakso 1.3.)/ 

- muutoksia, jotka koskevat etuuksia, joita ei ole vielä 

myönnetty mutta joihin oikeuttava (eläke)tapahtuma on jo 

sattunut (alajakso 1.4.)/ 

- muutoksia, jotka koskevat "ansaittuja" etuuksia, joiden 

myöntämisestä ei kuitenkaan ole vielä tehty päätöstä ja jotka 

oikeuttava (eläke)tapahtumakaan ei ole vielä sattunut (alaj akso 

1.5.), sekä 

- muita muutoksia, jotka koskevat jo alkaneita ja vielä jatkuvia   

palvelussuhteita (alajakso 1.6.). 
 

1.2. Erääntyneet etuudet 
 

Jo erääntyneet etuudet nauttivat muiden erääntyneiden saatavien 

tavoin omaisuudensuojaa, ja niihin voidaan puuttua ainoastaan 

perustuslain säätämisjärjestyksessä käsitellyllä lailla. Näiltä 

osin omaisuudensuoja ulottuu kaikkiin sosiaa- 
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lisiin etuuksiin, siis ansiosidonnaisten etuuksien ohella myös 

perusturvaa toteuttaviin etuuksiin. Perustuslakivaliokunta 

katsoi kahdessa jo 1950-luvulla antamassaan lausunnossa, että 

erääntyneet lapsilisät nauttivat omaisuudensuojaa (PeVL 5/1950 

vp ja 10/1957). 
 

1.3. Lainvoimaisella päätöksellä myönnetyt etuudet 
 

Päätökset sosiaalisten etuuksien kuten eläkkeiden myöntämisestä 

ovat oikeudelliselta luonteeltaan edunsuovia hallintopäätöksiä, 

joissa asianosaisen asemaa suojaa hallintopäätösten 

oikeusvoimaoppi. Tämän luottamuksensuoj an periaatetta 

ilmentävän opin mukaan lainvoiman saaneisiin edunsuoviin 

hallintopäätöksiin ei voida puuttua asianosaisen vahingoksi, 

ellei asianosainen tähän suostu tai puuttuminen perustu 

nimenomaiseen valtuuttavaan säännökseen (ks. Mäenpää 1997, s.  

349-355). 
 

Hallintopäätösten oikeusvoima suojaa vain hallintoviranomaisten 

toimenpiteitä vastaan. Perustuslakimme ei sisällä säännöstä, 

johon voitaisiin nojata yleinen kielto kajota lainsäädännöllä 

takautuvasti lainvoiman saaneisiin edun-suoviin 

hallintopäätöksiin. Tällaisen puuttumisen val-

tiosääntöoikeudellista sallittavuutta on arvioitava tapauk-

sittain, lähinnä juuri hallitusmuodon 12 §:ssä nykyisin olevan 

omaisuudensuojasäännöksen kannalta. 
 

Perustuslakivaliokunta on ottanut asiaan kantaa eläkesäätiölakia 
koskevassa lausunnossaan 22/1995 vp. Valiokunta totesi 
ensinnäkin, että työkyvyttömyyseläkkeessä ja perhe-eläkkeessä ei 
ole kysymys henkilön itselleen ansaitsemasta konkreettisesta 
edusta samalla tavoin kuin vanhuuseläkkeessä. Tästä huolimatta 
näitäkään eläkelajeja koskevan vapaaehtoisen lisäeläketurvan 
taannehtivasta heikentämisestä ei valiokunnan mukaan voitu 
tavallisessa laissa säätää täysin vapaasti. 

Tavallisen lain säätämisjärjestys oli valiokunnan mielestä 
mahdollinen vain, jos taannehtivat heikennykset sidottiin 
johonkin kolmesta vaihtoehtoisesta edellytyksestä: eläkeoikeuden 
säilyminen kohtuullisena, asianosaisten suostumus tai muutoksen 
välttämättömyys eläkesäätiön toiminnan jatkamisen kannalta, 
viimeksi mainittua perustetta valiokunta piti 
valtiosääntöoikeudellisesti   merkityksellisenä ainoastaan, jos 
sillä tarkoitettiin viitata maksukyvyttömyyteen tai toiminnan 
lakkaamiseen liittyviin järjestelyihin. 

Lausunnon voi tulkita siten, että perustuslain mukainen 
omaisuudensuoja ulottuu - kohtuullisuusedellytyksen rajoissa - 
eläkelajista riippumatta kaikkiin eläkkeisiin, joiden 
myöntämisestä on jo tehty lainvoimainen päätös. Kun omaisuu-
densuojaan kuuluu myös oikeus määrätä omaisuudestaan, hei-
kennykset ovat tietysti mahdollisia asianomaisen henkilön niihin 
suostuessa. Eläkelaitoksen toiminnan jatkuvuuden turvaamista voi 
puolestaan pitää eräänlaisena hätäoikeudellisena perusteena 
kajoamiselle jo myönnettyihin etuuksiin. 

Heikennysten kohtuullisuutta tai kohtuuttomuutta, mihin 
omaisuudensuojan yleisen tulkintalinjan mukaisesti on kiin-
nitettävä huomiota, valiokunta on arvioinut esimerkiksi 
tarkastellessaan maksussa olevien eläkkeiden lakisääteisten 
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indeksikorotusten leikkauks ia (es im. PeVL 27/1993 vp ja 
13/1995 vp). 
 
1.4. Eläketapahtuman merkitys 
 

On mahdollista puoltaa kantaa, jonka mukaan sosiaalisten 

etuuksien perustuslain suoja alkaa jo siitä tapahtumasta, joka 

oikeuttaa etuuden saamiseen. Perusteluna voidaan viitata siihen, 

että oikeus esimerkiksi eläkkeeseen syntyy jo eläketapahtuman 

nojalla ja että eläkkeen myöntämispäätöksellä on tässä suhteessa 

vain toteava vaikutus. 
 

Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännöstä ei ole tiivis-

tettävissä aivan yksiselitteistä kantaa. Yksityisalojen 

työeläkejärjestelmän uudistamisesitystä koskeva lausunto 13/1995 

vp antaa aineksia tulkintaan, jonka mukaan valiokunta olisi 

pitänyt omaisuudensuojan alkamisen kannalta ratkaisevana juuri 

eläketapahtumaa eikä eläkkeen myöntämistä. Valiokunnan mukaan 

työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan laskentasääntöä voitiin 

muuttaa hallituksen ehdottamalla tavalla tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. Kantaansa valiokunta perusteli muun 

ohessa sillä, että ehdotetuilla laskentasäännön heikennyksillä 

ei ollut taannehtivia vaikutuksia, koska ne ulottuivat 

ainoastaan lain voimaantulon jälkeisiin eläketapahtumiin. 
1.5. Palkan yhteydessä ansaitut etuudet 
 

Muissa kuin edellä käsitellyissä tilanteissa ansiosidonnaisten 

etuuksien perustuslainsuojaa perustelee ansaintaperiaa-te. 

Perustuslakivaliokunnan useasti toistamana lähtökohtana on 

ollut, että henkilön itselleen ansaitsema eläke-etu kuuluu 

perustuslain turvaaman omaisuudensuojan piiriin. 
 

Eri eläkelajit ovat ansaintaperiaatteen kannalta eri asemassa. 

Ansaintaperiaate koskee "täysimääräisesti" vain työssä 

kertynyttä oikeutta vanhuuseläkkeeseen (PeVL 13/1995 vp). 

Puolison oikeus perhe-eläkkeeseen edustaa sen sijaan vain 

eräänlaista odotusoikeutta (PeVL 21/1989 ja 22/1995 vp). 

Myöskään työkyvyttömyyseläkkeen tulevaa aikaa koskevaa osuutta 

ei perustuslakivaliokunnan mukaan ole ansaittu samassa mielessä 

työpanoksen vastikkeena kuin jo kertynyttä oikeutta 

vanhuuseläkkeeseen. Tulevan ajan laskentasääntöä voidaan 

omaisuuden perustuslainsuojan kannalta muuttaa väljemmin kuin 

esimerkiksi vanhuuseläkkeen määräytymisperusteita.   (PeVL 

13/1995 vp). 
 

Ansaintaperiaatteen mukainen lähtökohta on, että omaisuuden-

suojasäännös kieltää taannehtivan puuttumisen siihen van-

huuseläkettä koskevan oikeuteen, joka asianomaisille henkilöille 

on työpanoksen vastikkeena kertynyt ennen lainmuutosta voimassa 

olleiden säännösten nojalla. Perustuslakivaliokunta on 

lieventänyt tätä lähtökohtaa katsomalla, että ainoastaan 
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kohtuuttomat heikennykset jo karttuneisiin eläke-etuihin ovat 

perustuslain vastaisia (esim. PeVL 35/1993 vp). Tässä valiokunta 

on seurannut omaisuudensuojasäännöksen yleistä tulkintalinjaa, 

jonka mukaan omistusoikeuden rajoituksista voidaan säätää 

tavallisella lailla, mikäli rajoitukset eivät loukkaa "omistajan 

oikeutta omaisuutensa normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään 

käyttämiseen" (HE 309/1993 vp, s. 63 ja siinä mainitut 

perustuslakivaliokunnan kannanotot). 

 
1-6. Muut muutokset ansiosidonnaisiin etuusjärjestelmiin 
 

Perustuslakivaliokunnan mukaan lakeja, jotka koskevat palve-

lussuhteen kuluessa kertyviä etuuksia kuten työeläkkeitä, 

voidaan muuttaa siten, että muutokset vaikuttavat myös niihin, 

jotka ovat palvelussuhteessa muutosten tullessa voimaan. 

Palvelussuhteessa olevat eivät nauti perustuslain nojalla 

sellaista yleistä suojaa, joka estäisi muuttamasta heitä 

koskevia säännöksiä heille epäedulliseen suuntaan. 
 

Valiokunta on korostanut eläkelainsäädännön muutoksia arvi-

oidessaan, että eläkeoikeuksien perustuslainsuoja koskee 

konkreettista taloudellista etua, jonka henkilön katsotaan jo 

ansainneen, eikä jonkin voimassa olevan eläkejärjestelyn 

suojaamista. Lähtökohtana on siksi, että eläkejärjestelmästä 

voidaan säätää tavallisella lailla siten, että muutokset 

koskettavat myös palvelussuhteessa olevia. Muutoksia voidaan 

tehdä, ellei "jostakin erityisestä syystä" muuta johdu, mm. 

säännöksiin eläkeiästä, eläkkeen (tulevasta) karttumisesta ja 

eläkkeiden tavoitetasosta. (PeVL 35/1993 vp, 4/1994 vp sekä PeVL 

13 ja 22/1995 vp) 
 

Valiokunnan lausuntokäytännössä on kuitenkin havaittavissa 

merkkejä eräänlaisesta valtiosääntöoikeudellisesta 

luottamuksensuojan periaatteesta, j oka saattaa tulevaisuudessa 

suojata palvelussuhteessa olevia eläkejärjestelmien muutoksilta. 

Luottamuksensuojaan liittyvät näkökohdat ovat merkityksellisiä 

silloin, kun muutokset vaikuttavat olennaisesti niiden 

henkilöiden asemaan, jotka jäävät eläkkeelle tai olivat aiempien 

säännösten mukaisesti jäämässä eläkkeelle pian muutosten 

voimaantulon jälkeen. 
 

Lausunnossa 35/1993 vp arvioitiin valtion eläkelainsäädännön 
muuttamista eläkeikää nostamalla, eläkkeen tavoitetasoa 
laskemalla ja eläkkeen vuosittaista kertymää alentamalla. 
Muutokset eivät koskeneet lainkaan 55 vuotta jo täyttäneitä 
palvelussuhteessa olevia, 35-54 -vuotiaiden kohdalla ne tulivat 
voimaan portaittain ja ainoastaan alle 35-vuotiaat tulivat 
välittömästi niiden piiriin. Valiokunta piti 
valtiosääntöoikeudellisesti olennaisimpana sitä, että uudistuk-
sessa ei puututtu taannehtivasti aikaisempien säännösten 
mukaiseen eläkekertymään. Lisäksi valiokunta antoi merkitystä 
sille, että siirtymäkauden järjestelyillä taattiin se, että 
palvelussuhteessa oleville alle 55-vuotiaille aiheutuvat 
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yksilölliset muutokset olivat yleensä vähäisiä tai vaikuttivat 
vasta pitkähkön ajan kuluttua. Muutokset olivat kohtuullisia, 
eikä hallitusmuodon omaisuudensuojasäännös estänyt 
käsittelemästä niitä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Kuitenkin silloin, kun eläkeikä nousi merkittävästi ja eläk-
keensaaja aika varautua muutokseen jäi lyhyeksi, muutos saattoi 
perustuslakivaliokunnan mukaan heikentää edunsaajan asemaa 
tuntuvaksi koettavalla tavalla. Valiokunnan mielestä oli 
"asianmukaista" sisällyttää lakiin joko tällaisia vaikutuksia 
ennakkoon pehmentävät yleiset säännökset tai jälkikäteen 
vaikuttavat kohtuullistamissäännökset. 

Perustuslakivaliokunta on viitannut luottamuksensuojaan 
liittyviin näkökohtiin myös arvioidessaan lausunnossaan 4/1994 
vp kunnallisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden ammatillista 
eläkeikäjärjestelmän muutoksia, joilla nostettiin tämän 
järjestelmän piirissä olleiden eläkeikää. Valiokunnan mielestä 
alemman eläkeiän valinneiden ja valintaan oikeutettuj en pitäisi 
ammatti-ikäj ärj estelmän taustalla olevien syiden vuoksi voida 
tavanomaista perustellummin luottaa järjestelmän pysyvyyteen. 
Valiokunta kuitenkin katsoi, että tämä oikeutettuihin odotuksiin 
liittyvä näkökohta "ei vaitiosääntökäytäntömme huomioon ottaen 
sinänsä vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärj estykseen". 
 
Samalla valiokunta korosti, että uudistuksen yksityiskohtaisia 
vaikutuksia eri yksilöille oli arvioitava tarkoin. Valiokunta 
piti nytkin asianmukaisena, että tuntuvaksi koettavia 
heikennyksiä pehmennettäisiin yleisin säännöksin tai määräyksin 
tai mahdollistamalla tapauksittain kohtuullistaminen. 
 
 

2 .  Käsiteltävänä olevaa lakiehdotusta koskevat johtopäätökset 
 

Käsiteltävänä olevat lakiehdotukset eivät sisällä säännöksiä, 

joissa olisi kysymys kolmeen ensimmäiseen ryhmään kuuluvista 

tilanteista, joissa toisin sanoen etuudet olisivat j o 

erääntyneet, j oissa etuuksien myöntämisestä oiisi j o päätetty 

lainvoimaisella päätöksellä tai joissa eläketapahtuma olisi jo 

sattunut. Uusia säännöksiä, joiden voi arvioida heikentävän 

eläketurvaa, sovelletaan vain eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma 

sattuu lain voimaantulon jälkeen. Säännöksiä, joiden mukaan niin 

sanottua tulevaa aikaa koskevaa eläkeoikeutta ei enää 

edellytettäisi työttömyyseläkkeen, tosin sovellettaisiin 

takautuvasti. Takautuvalla vaikutuksella on kuitenkin tässä 

tapauksessa eläketurvaa parantava eikä heikentävä vaikutus. Sen 

sijaan niitä säännöksiä, joiden mukaan tulevan ajan oikeutta ei 

oteta huomioon työttömyyseläkkeen suuruutta määrättäessä, ei - 

sikäli kuin olen ymmärtänyt ehdotukset oikein - sovellettaisi 

takautuvasti eläkkeisiin, jotka on jo myönnetty tai joita 

koskeva eläketapahtuma on jo sattunut. 
 

Ehdotuksilla ei myöskään ole vaikutuksia palkan yhteydessä jo 

ansaittuun eläkeoikeuteen: ehdotukset eivät vaikuta takautuvasti 

eläkekertymään. Odotusaikaa koskevaa oikeutta ei voida pitää 

palkan yhteydessä jo ansaittuna etuutena. 
 

Ehdotusten vaikutukset sijoittuvat yleensä edellä tarkasteltuun 

viimeiseen ryhmään, jossa lähtökohtana on, että eläke-

järjestelmään voidaan tehdä myös sellaisia muutoksia, jotka 
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vaikuttavat palvelussuhteessa jo olevien asemaan. Näiltä osin 

ehdotusten vaikutuksia on myös eräiltä osin pehmennetty siten 

kuin orastava "valtiosääntöoikeudellinen luottamuksen-

suojaperiaate" edellyttää. Niinpä yksilöllisen varhaiseläkkeen 

ikärajan korottaminen 58 vuodesta 60 vuoteen ei koske vuonna 

1943 tai sitä ennen syntyneitä työntekijöitä. Lisäksi 

säännökset, joiden mukaan työttömyyseläkettä laskettaessa ei 

enää oteta huomioon tulevaa aikaa, eivät koske ennen vuotta 1945 

syntyneitä henkilöitä, jotka ovat jääneet työttömäksi ennen 

uusien säännösten voimaantuloa taikka jotka ovat ir-

tisanoutuneet, irtisanottu tai lomautettu ennen elokuun 1 päivää 

1999. 
 

3. Ehdotusten vaikutus perustoimeentulon turvaan 
 

Kuten hallituksen esityksen säätämisj ärj estysperusteluissa 

todetaan, hallitusmuodon 15a.2 § ei suojaa perusoikeusuudis-

tuksen voimaantulon aikaisia etuusjärjestelmiä tai etuuksien 

tasoa sellaisenaan. Olennaista on, että 2 momentin edellyttämät 

perustoimeentuloa turvaavat järjestelmät ovat kattavia siten, 

että väliinputoajaryhmiä ei synny, ja että toimeentu 
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loturva ei 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa typisty vain 

1 momentin mukaiseen minimiin. 
 

Ehdotetut uudistukset eivät nähdäkseni synnytä väliinputo-

ajaryhmiä. Niinpä niillä 58-59-vuotiailla henkilöillä, joilla 

tulevaisuudessa ei eläkeiän nostamisen vuoksi ole enää oikeutta 

yksilölliseen varhaiseläkkeen, on sairaus- ja työ-

kyvyttömyystilanteissa oikeus perustoimeentulonsa turvaamiseksi 

sairausvakuutuslain sääntelemiin etuuksiin samoin kuin 

eläkelainsäädännön työkyvyttömyyseläkettä koskeviin etuuksiin. 
 

Hallituksen esityksen (s. 15) mukaan uudistus, jonka mukaan 

tulevaa aikaa ei enää oteta huomioon työttömyyseläkettä 

määrättäessä, pienentäisi eläkekarttumaa enintään neljällä 

prosentilla. Tällaisella eläkkeen tason laskulla ei nähdäkseni 

ole merkitystä, kun arvioidaan perustoimeentulon turvan 

riittävyyttä hallitusmuodon 15a.2 §:n näkökulmasta. 
 

Porthaniassa 26.10.1999 

Kaarlo Tuori 



 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 41/1999 vp 
 

Tiistai 26.10.1999 kello 10.00 

1. Nimenhuuto 

2. Päätösvaltaisuus 

3. HE 98/1999 vp valitsijamiesten lakkauttamisesta aiheutuvasta eräiden 
lakien muuttamisesta 

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan mietinnön antamista 
varten. 

4. K10/1999 vp Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan 
vuonna 1998 

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan mietinnön antamista 
varten. 

5. LA 125/1999 vp laiksi menettelystä neuvoa-antavissa kansan-
äänestyksissä annetun lain 2 §:n muuttamisesta - ed. Petri Neit-taanmäki 
/kesk 

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan. 

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

I käsittely 

Kuultavina: 
— ylitarkastaja Maritta Hirvi, sosiaali-ja terveysministeriö 
— toimitusjohtaja Paavo Pitkänen, Varma-Sampo 
— lakimies Marja-Liisa Pelander, Työeläkelaitosten Liitto ry TELA 
— professori Mikael Hiden 
— vastaava tutkija Maija Saksiin 
— professori Kaarlo Tuori 

Seuraava kuuleminen on 29.10.1999. 

7. Muut asiat 
 

— Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitoksen ja eduskunnan 
seminaari "Julkisoikeutta eduskuntatyössä1' Haikon kartanossa 
keskiviikkona 10JL1999 klo 8.30—17.00. 
— Vierailu korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Unioninkatu 16) 
keskiviikkona 1.12.1999 klo 10.00. 
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8. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on keskiviikkona 27.10.1999 klo 10.00. 
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