
 

1(2) 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 

Keskiviikko 11.12.2002 kello 09.00 
 

ESITYSLISTA 113/2002 vp 

1. Nimenhuuto 

2. Päätösvaltaisuus 

3. HE 170/2002 vp  uskonnonvapauslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
LA 121/2002 vp laiksi perusopetuslain ja lukiolain muuttamisesta (Irina Krohn 
Nihr ym.) 

Jatkettu I käsittely 

Merkitään saapuneeksi Vapaa-ajattelijain liitto ry:n lausunto. 

4. HE  76/2002 vp  laeiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa 
ja   isyyslain muuttamisesta 

Jatkettu I käsittely 

Todetaan, että käsittelyn pohjana on 4.12. esitelty lausuntoluonnos. 

Jatketaan yleiskeskustelua. 

Yksityiskohtainen käsittely 

5. HE   112/2002   vp   viestintämarkkinoita   koskevan lainsäädännön 
muuttamisesta 

Jatkettu I käsittely 

Yleiskeskustelu 
 

6. HE   162/2002   vp   rautatie laiksi   sekä   eräiksi  siihen liittyviksi 
laeiksi 

Jatkettu I käsittely 

Yleiskeskustelu 
 

7. HE  175/2002   vp  laiksi Rahoitustarkastuksesta ja   eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi 

Jatkettu I käsittely 

Yleiskeskustelu 
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ESITYSLISTA 113/2002 vp 
 
 
klo 10.00 

8. HE 242/2002  vp  eläkelainsäädännön muuttamiseksi I käsittely 

Kuultavina: 
— hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen, sosiaali- ja terveysministeriö 
— toimitusjohtaja Kari Puro,   Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 
— professori  Veli-Pekka Viljanen 
— oikeustieteen lisensiaatti (väit.) Pentti Arajärvi 

— oikeustieteen lisensiaatti Maija Saksiin 
— professori Olli Mäenpää 

Seuraava kuuleminen on 13.12.2002. 

9. HE  167/2002  vp  laiksi maankäyttö- ja  rakennuslain muuttamisesta 

Jatkettu I käsittely 

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos. 

Esitellään luonnos. 

Yleiskeskustelu Yksityiskohtainen 

käsittely 

10. HE  96/2002   vp   verkkotunnuslaiksi ja  viestintähallinnasta annetun lain 2 §:n 
muuttamisesta 

Jatkettu I käsittely 

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos. 

Esitellään luonnos. 

Yleiskeskustelu Yksityiskohtainen 

käsittely 

11. Muut asiat 

12. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on torstaina 12.12.2002 klo 9.00. 
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Veli-Pekka Viljanen 
 
 

HE 242/2002 vp ELÄKELAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISEKSI 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 11.12.2002 
 
 
 
 
l. Yleistä 
 

Hallituksen esitys sisältää useita muutosehdotuksia yksityisten alojen työeläkejärjestelmään. Eduskunnan 

perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti katsonut valtiosäännön mukaisena lähtökohtana olevan, että 

tavallisella lailla voidaan säätää eläkejärjestelmän sisällöstä myös palvelussuhteessa oleviin vaikuttavasti. 

Tavallisella lailla järjestettäviin, jollei jostakin erityisestä syystä muuta johdu, ovat kuuluneet muun 

muassa säännökset eläkeiästä, eläkkeen kertymisestä ja eläkkeiden tavoitetasosta. Tarkoitetunlaisen erityi-

sen syyn on katsottu voivan muodostua lähinnä siitä, että eläkejärjestelyn muutokset toteutetaan tavalla, 

joka joiltakin osin saisi aikaan ansaittuina pidettävien eläke-etujen kohtuuttoman heikennyksen (ks. esim. 

Pe VL 13/1995 vp ja 9/1999 vp). 

Ansiosidonnaiset eläke-etuudet ovat perustuslain omaisuudensuojasäännöksen antaman 

turvan piirissä paitsi jo erääntyneiden suoritusten osalta, myös siltä osin kuin on kyse henkilön palkkaansa 

liittyen ansaitsemasta eläketurvasta (ks. HE 309/1993 vp, s. 63). Toisaalta perustuslakivaliokunnan 

käytännössä on annettu tätäkin laajemmin turvaa sellaisia eläke-etuuksien muutoksia vastaan, jotka 

muodostuisivat eläkkeensaajien kannalta kohtuuttomiksi. Lainsäätäjän tulee ylipäätään kunnioittaa eläke-

etuuksien saajien oikeutettuja odotuksia eläkejärjestelmän tietynlaiseen pysyvyyteen nähden. Tarvittaessa 

muutosten vaikutuksia tuleekin pehmentää esimerkiksi riittävin siirtymäaikajärjestelyin (ks. esim. PeVL 

35/1992 vp, 35/1993 vp, 4/1994 vp ja 22/1995 vp). Tältä osin voidaan puhua eräänlaisesta 

valtiosääntöoikeudellisesta luottamuksensuojan periaatteesta, joka voidaan valtiosääntöoikeudellisesti 

kiinnittää mm. perustuslain omaisuudensuojasäännökseen (ks. esim. Länsineva, Perusoikeudet ja 

varallisuussuhteet, 2002, s. 188). 

Toisaalta eläkejärjestelmä toteuttaa myös perustuslain 19 §:n 2 momentin lainsäätäjään 

kohdistettua toimeksiantoa taata lailla jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan muun muassa 

työttömyyden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana. Tältä osin olennaista on perustuslakivaliokunnan 

käytännön mukaan, ettei etuusjärjestelmiin jää kyseisten sosiaalisten riskitilanteiden aikana 

väliinputoajaryhmiä (ks. esim. Pe VL 

15/1995 vp). 
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2. Ehdotettujen muutosten arviointi 
 

Hallituksen esityksen tarkoittamia muutoksia eläkejärjestelmiin sovellettaisiin eläkkeisiin, joissa 

eläketapahtuma sattuisi lain tultua voimaan (1.1.2005). Osittain lain soveltaminen alkaisi vasta tätäkin 

myöhemmin. Voimaantulosäännöksiin sisältyy lukuisia pehmentäviä järjestelyjä, joilla pyritään estämään 

eläke-etuuksien saajien oikeutettujen odotusten kannalta ongelmallisia asetelmia 

(voimaantulojärjestelyistä ks. kokoavasti HE, s. 22-24). Kyse ei siten olisi puuttumisesta jo maksettavaksi 

erääntyneisiin eläke-suorituksiin eikä myöskään sellaisiin eläke-etuuksiin, joita ei vielä ole myönnetty, 

mutta joihin oikeuttava eläketapahtuma on jo sattunut. 

Hallituksen esitys merkitsisi muutoksia mm. vanhuuseläkkeen ja varhennetun 

vanhuuseläkkeen ikärajoihin (ks. kokoavasti HE, s. 13). Perustuslakivaliokunnan käytännössä juuri 

eläkeikärajat on katsottu lähtökohtaisesti sellaisiksi eläkejärjestelmään kuuluviksi seikoiksi, joista voidaan 

säätää lähtökohtaisesti tavallisella lailla (ks. esim. PeVL 13/1995 vp). Hallituksen esityksessä on 

voimaantulojärjestelyin pehmennetty muutosten vaikutusta. Näin muutosten soveltamispiiriin kuuluvat 

ikäluokat voivat jo varsin hyvissä ajoin etukäteen varautua esitettyihin muutoksiin. Eläkeikää koskevat 

muutokset eivät näin ollen muodostu valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisiksi. Myös eläketurvan 

ansainta-ajan laajentaminen merkitsee senkaltaista eläkejärjestelmän periaatteita koskevaa muutosta, jolla 

ei puututa ansaittuihin eläke-etuuksiin. 

Hallituksen esitys sisältää säännökset vuonna 2009 käyttöön otettavasta 

elinaikakertoimesta, joka vaikuttaa eläkkeen tasoa alentavasti, mikäli odotettavissa oleva keskimääräinen 

elinikä pitenee. Muutoksella pyritään sopeuttamaan eläkejärjestelmää eliniän kasvuun. Tältä osin kyse on 

eläkejärjestelmän muutoksesta, jonka vaikutus alkaa näkyä vasta usean vuoden kuluttua. Käyttöönoton 

alkuvaiheessa kertoimen vaikutusta voidaan arvioida varsin vähäiseksi. Kyse onkin pitkän ajan kuluessa 

vaikuttavasta eläkkeen suuruuden määräytymisperusteita koskevasta muutoksesta. Perustuslaki ei suojaa 

nykyistä eläkkeiden laskentajärjestelmää sellaisenaan, eikä muutoksella puututa sinänsä ansaittuun 

eläketurvaan. Käsitykseni mukaan ehdotus elinaikakertoimesta ei ole valtiosääntöoikeudellisesti 

ongelmallinen, kun otetaan huomioon perustuslakivaliokunnan alussa selostetut eläkejärjestelmän 

muutoksia koskevat tulkinnalliset lähtökohdat. 

Arvioitaessa hallituksen esitykseen sisältyviä ehdotuksia perustuslain 19 §:n 2 momentin 

kannalta on nähdäkseni olennaista, etteivät ehdotukset synnytä uusia väliinputoajaryhmiä. Esimerkiksi 

ehdotus työttömyyseläkkeen lakkauttamisesta vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneiltä henkilöiltä 

kompensoidaan oikeudella työttömyyspäivärahaan 65 vuoden iän täyttämiseen saakka. Koska perustuslain 

19 §:n 2 momentti ei suojaa työttömyyseläkettä järjestelmänä vaan yksilön oikeutta perustoimeentulon 
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turvaan työttömyyden aikana ylipäätään jonkin sosiaaliturvajärjestelmän välityksellä, ei ehdotus ole 

valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen. Myöskään ehdotukset, joilla sinänsä on vaikutusta eläkkeen 

tasoon - kuten em. elinaikakerroin - eivät merkitse sellaista eläkkeen tason laskua nykyiseen verrattuna, 

että sen ei enää voitaisi katsoa täyttävän perustuslain 19 §:n 2 momentin tasovaatimusta. Arvioni mukaan 

ehdotukset eivät näin ollen ole ongelmallisia perustuslain 19 §:n 2 momentin näkökulmasta. 

Perustuslain 6 §:n 2 momentin mukaan ketään ei saa asettaa ilman hyväksyttävää syytä eri 

asemaan muun muassa iän perusteella. Hallituksen esitykseen sisältyy useita säännöksiä, joiden mukaan 

eläke määräytyisi eri tavoin henkilön syntymäajan-kohdasta riippuen. Sinänsä ikärajojen asettaminen on 

eläkejärjestelmän yhteydessä usein asian luonteesta johtuvaa, eikä siihen sisälly erityisiä 

valtiosääntöoikeudellisia ongelmia. Hallituksen esityksessä useat ikäerottelut perustuvat eläkejärjestelmän 

muutosten asteittaiselle toteuttamiselle (ks. erit. voimaantulosäännökset), jolla pyritään pehmentämään 

muutosten vaikutuksia erityisesti lähiaikana eläkeiän saavuttavien ikäryhmien kohdalla. Näin pyrittäneen 

suojaamaan näiden ikäryhmien oikeutettuja odotuksia, joita juuri ennen eläketapahtumaa toteutettavat 

eläkejärjestelmän ennakoimattomat muutokset voisivat merkitä. Tällaisessa huomattavia muutoksia 

eläkejärjestelmiin merkitsevien lakien voimaantuloasetelmassa voidaan katsoa olevan perustuslain 6 §:n 2 

momentin näkökulmasta riittäviä perusteita henkilöiden asettamiseen iän perusteella eri asemaan. 

 
3. Muita huomautuksia 
 

Hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen 12 c §:ssä käytetään perustuslakivaliokunnan 

omaksuman vakiintuneen linjan vastaisesti ilmausta "asianomainen ministeriö". Säännöksestä tulisi ilmetä 

suoraan ministeriön nimi. 

Saman lakiehdotuksen 7 b §:n viimeisessä virkkeessä viitataan asetuksella annettavaan 

tarkempaan sääntelyyn ilman, että lain kohdasta ilmenisi asetuksen antaja. Säännöstä on 

perustuslakivaliokunnan perustuslakiuudistuksen jälkeen omaksuman linjan mukaisesti aiheellista tältä 

osin täsmentää. 



 

 

 
 
 
 
 
 
Perustuslakivaliokunnalle 

 
 
 
 
 

Käsittelen hallituksen esitykseen 242/2002 vp sisältyviä lakiehdotuksia työntekijäin eläkelain 
muutosehdotuksen pohjalta. Muissa ansioeläkelaeissa on usein samansisältöisiä säännöksiä tai 
työntekijäin eläkelakia sovelletaan niiden soveltamisalalla viittaussäännöksen perusteella. En käsittele 
näitä tapauksia erikseen. 
 
Työntekijäin eläkelakiehdotuksen 1 §:n mukaan eläketurvan järjestämisvelvollisuus poistetaan 13-17-
vuotiailta. Käytännössä tämä eläketurva on koskenut vain työkyvyttömyyseläkkeitä. Vastaavasti 13-17-
vuotiailla ei ole velvollisuutta osallistua eläkkeistä aiheutuvien kustannusten maksamiseen. PL 19.2 §:n 
mukaan työkyvyttömyyden aikana on jokaiselle taattava perustoimeentulon turva. Kansaneläkelain 
mukainen työkyvyttömyyseläke alkaa 16-vuotiaana. Jos henkilö vammautuu työnteon tai työmatkojen 
yhteydessä, astuvat voimaan tapaturmavakuutuslain säännökset. Vanhemmilla on huoltovelvollisuus 18 
vuotta nuorempiin lapsiinsa. Näin ollen näyttää mahdolliselta korottaa työkyvyttömyysturvaa siten kuin 
hallituksen esityksessä ehdotetaan. 
 
Työntekijäin eläkelain muuttamista koskevan ehdotuksen 3 a §:ssä säädetään, että sosiaali- ja 
terveysministeriö hyväksyy eläketurvan ehdot ja perusteet. Näissä ehdoissa ja perusteissa on kysymys eri 
eläkelaitosten myöntämien eläkkeiden muuntamisesta vakuutusmatemaattisin perustein alemman eläkeiän 
mukaiseksi. Kun näissä ehdoissa ja perusteissa on asiallisesti ottaen kysymys ministeriön asetusta 
vastaavasta sääntelystä, tulisi noudattaa PL 80.1 §:n säännöksiä ja valtuuden hyväksyä ehtoja ja perusteita 
tulee olla riittävän täsmällinen ja tarkkarajainen. Sikäli kun nämä ehdot ja perusteet muuttavat yksilön 
oikeuksia tai velvollisuuksia tulee ne antaa lailla. Säännöksessä todetaan enempää erittelemättä erityisiä 
syitä, jotka ovat sosiaali- ja terveysministeriön päätöksenteon rajoituksena. Säännöksen sisältö lienee 
vakiintunut. Ainakin toisen virkkeen erityinen syy liittyy siihen, että eläkelaitosten toimintaa ei saa 
vaikeuttaa. En kykene arvioimaan, täyttyykö täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimus, missä määrin 
kysymys on etujen ja oikeuksien säätelystä ja puututaanko asiassa mahdollisesti yksilöiden 
perustuslaillisesti suojattuun omaisuudensuojaan. Säännöksessä mainittujen ehtojen ja perusteiden oikea 
säätämistaso tulisi selvittää viimeistään siinä yhteydessä kun hallituksen esityksen perustelujen (s. 13) 
mukaan annetaan uusi yhtenäinen työeläkelaki. 
 
Hallituksen esitykseen sisältyy useita ikärajoja, joilla on vaikutusta eläkkeiden kertymään, maksun 
suuruuteen ja sovellettuun indeksiin. Työntekijäin eläkelakia koskevan ehdotuksen 5 §:n mukaan eläke 
karttuu 1,5,1,9 tai 4,5 prosenttia riippuen työntekijän iästä. Saman pykälän 2 momentin mukaan tulevan ajan 
eläkkeen karttuma on 1,5 tai 1,3 prosenttia iästä riippuen. Työntekijän eläkemaksu on 12 b §:n mukaan 
pienempi alle 53-vuotiaana kuin 53 iän täyttämisen jälkeen. Ikää koskevat säännökset asettavat 
kysymyksen yhdenvertaisuudesta poikkeamisesta iän perusteella. Perustuslakivaliokunta on 
lausunnossaan 17/1996 vp arvioinut sosiaaliturvalainsäädännön ikärajojen asettamista. Tässä yhteydessä 
se on erotellut ne säännökset, joilla määritellään ketkä kuuluvat tietyn järjestelmän piir iin, niistä 
säännöksistä, jotka asettavat ehtoja etuuden myöntämiselle. Oleellisempana se on pitänyt ensin mainitun 



 

 

kaltaisia ikärajoja. Tässä yhteydessä ikärajat asettuvat jälkimmäisen tyyppisiksi. Säännösten tavoitteet 
liittyvät työssäoloajan jatkamiseen tekemiseen houkuttelevaksi, yhdenvertaisuuden takaamiseen ja 
rahoituksen varmistamiseen korkeamman karttuman ajalta hallituksen esityksen perustelujen (s. 13-14) 
mukaan. Tältä perustalta tätä iän perusteella tapahtuvaa erilaista käsittelyä voidaan pitää hyväksyttävänä. 
 
Eläkettä laskettaessa ansioissa käytetään palkkakerrointa, jossa palkkatason muutoksen paino on 0,8 ja 
hintatason muutoksen paino 0,2. Työntekijäin eläkelakiehdotuksen 9 §:n mukaan eläkkeet puolestaan 
korjataan indeksillä, jossa palkkatason muutoksen paino on 0,2 ja hintatason muutoksen paino 0,8. 
Palkkakertoimen ja TEL-eläkeindeksin erilaisuus on periaatteessa toisistaan riippumatonta, eikä siihen 
esitetyn sääntelyn mukaan sisälly kiellettyä erottelua, kun indeksi koskee kaikkia eläkkeitä ja palkkakerroin 
kaikkia palkkoja. 
 
Työntekijäin eläkelakiehdotuksen 7 h §:n mukaan otetaan käyttöön elinaikakerroin. Se saattaa muuttaa 
keskimääräisen eliniän noustessa tai laskiessa myönnettävän eläkkeen tasoa. Elinaikakerroin periaatteessa 
reagoi samantapaisesti kuin eläkkeiden varhentaminen tai myöhentäminen eli jakaa kertyneen eläkkeen 
pidemmälle tai lyhyemmälle todennäköiselle eläkkeelläoloajalle. Ero eläkkeen varhentamiseen tai 
myöhentämiseen syntyy siitä, että henkilö ei voi itse vaikuttaa elinaikakertoimen soveltamiseen. 
Elinaikakerroin näyttää kuitenkin koskevan sellaisia eläketurvan osia, joita ei ole pidetty muun muassa 
omaisuudensuojan piirissä olevina. Asiasta myös säädettäisiin siten lailla, että se ei loukkaa 
yhdenvertaisuutta, kun kaikkiin samana vuonna syntyneisiin tai eräissä tapauksissa samaan aikaan 
eläkkeelle jääviin sovelletaan samaa elinaikakerrointa. Kerroin vaikuttaa yksilön etuun ja oikeuteen, mutta 
laskutapa näyttää laissa siten määritellyltä, että se on hyväksyttävä. 
 
 
 

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002 
 
 
 
 
 
 
 
Pentti Arajärvi 



 

 

Maija Sakslin 

11.12.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnalle 
 

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä 242/2002 vp eläkelainsäädännön muuttamiseksi esitän 

kohteliaimmin seuraavaa. 
 

Esityksessä ehdotetaan työeläkejärjestelmään muutoksia, joilla pyritään turvaamaan eläkejärjestelmän rahoituspohjan kestävyys 

siten, että ansioihin sidottujen eläkkeiden maksaminen myös tulevaisuudessa toteutuisi. Esityksessä ehdotetaan muun muassa 

eläkeiän muuttamista siten, että vanhuuseläkkeelle siirtymisikä olisi 62-68 vuotta. Varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja 

ehdotetaan nostettavaksi 60 vuodesta 62 vuoteen. Vanhuuseläke laskettaisiin koko työuralta 18 ja 68 ikävuoden välillä ja 

eläkettä karttuisi kunkin työvuoden palkan ja karttumisprosentin perusteella. Vanhuuseläkkeen karttumisprosentti nousisi 

työntekijän iän mukaan. Kaikkiin työkyvyttömyyseläkkeisiin sisältyisi ehdotuksen mukaan tuleva aika. Tulevan ajan 

laskusääntöjä muutettaisiin. Lastenhoito- ja opiskelukausilta kertyisi eläkettä. Työntekijän eläkemaksun suuruus nousisi 

työntekijän täytettyä 53 vuotta. Eläkkeen määrän määräytymisessä käytettäisiin lisäksi elinaikakerrointa, jolla vanhuuseläke 

kerrottaisiin. Työttömyyseläke ehdotetaan lakkautettavaksi. Esityksessä ehdotetaan myös uuden indeksin käyttöön ottamista. 

Ehdotus sisältää myös eräitä työeläkelainsäädännön muutoksista johtuvia kansaneläkelain, perhe-eläkelain, eläkkeensaajien 

asumistukilain, kuntoutusrahalain ja sairausvakuutuslain muutoksia. 

 
Työansioihin perustuvan eläkejärjestelmän  muutokset perustuslakivaliokunnan käytännössä 
 

Perustuslain 15 § suojaa jokaisen omaisuutta. Perustuslakivaliokunta on katsonut, että eläkeoikeuksien perustuslainsuojassa on 

kysymys ansaituksi katsotun konkreettisen taloudellisen edun, ei esimerkiksi tietyn voimassa olevan eläkejärjestelmän 

suojaamisesta. Tämän vuoksi on katsottu, että tavallisella lailla voidaan säätää eläkejärjestelmien sisällöstä, kuten eläkkeen 

tavoitetasosta ja laskentatavan muutoksesta. Tavallista lakia ei valiokunnan mukaan kuitenkaan voida käyttää, jos muutokset 



 

 

toteutetaan tavalla, joka joltain osin saisi aikaan ansaittuina pidettävien eläke-etujen kohtuuttoman heikennyksen (PeVL 

35/1993 vp, PeVL 13/1995 vp, PeVL 9/1999 vp). Perustuslakivaliokunta on liittänyt ansioihin sidottujen eläkkeiden 

omaisuudensuojaan ajatuksen siitä, että oikeus työeläkkeeseen ansaitaan palvelussuhteen kestäessä. Ansaittavaa eläkettä 

pidetään osana työsuorituksen vastiketta, myöhemmäksi siirrettyä palkkaa. Henkilön itsensä palkkaansa liittyen ansaitsemat 

eläke-etuudet kuuluvat omaisuuden suojan piiriin (PeVL 31/1992 vp, PeVL 12 /1995 vp, PeVL 22/1995 vp ja PeVL 9/1999 vp). 

Sellaisiin ansaittuihin etuuksiin, joiden myöntämisestä ei ole päätetty eikä eläketapahtuma ole vielä sattunut, voidaan puuttua 

taannehtivasti vähäisessä määrin tavallisella lailla (PeVL 96/1993 vp). Koska työkyvyttömyyseläkkeen tuleva aika ja 

leskeneläke eivät ole asianomaisen itselleen ansaitsemia, niitä ei ole perustuslakivaliokunnan käytännössä pidetty 

omaisuudensuojan piiriin kuuluvana (PeVL 21/1989 vp, PeVL 13/1995, PeVL 22/1995 vp). Maksettavaksi erääntyneet eläkkeet 

sitä vaston ovat omaisuudensuojan piirissä (PeVL 28/1992 vp). 
 

Pekka Länsineva on juuri julkaistussa väitöskirjassaan todennut, että perustuslakivaliokunnan viimeaikaisessa 

tulkintakäytännössä on nähtävissä kehitys, jonka mukaan tavallisella lailla on sinänsä mahdollista heikentää sellaisia eläke-

etuuksia, jotka eivät nauti ansaittujen eläke-etujen omaisuudensuojaa edellyttäen, että muutokset eivät ole eläkkeensaajan 

kannalta kohtuuttomia. Lainsäätäjän tulee kunnioittaa edunsaajien oikeutettuja odotuksia eläkejärjestelmän tietyn asteiseen 

pysyvyyteen ja järjestelmään tehtävien muutosten vaikutuksia tulee tarvittaessa pehmentää muun muassa riittävin siirtymäaikaa 

koskevin järjestelyin.1 Tämä viittaa valtiosääntöoikeudelliseen luottamuksensuojaperiaatteeseen, jonka sisältö on, että yksilön 

tulee voida suunnitella elämäänsä ja ennakoida toimeentulonsa perusteet riittävästi. Tämän vuoksi siirtymäjärjestelyjen tulee 

olla riittäviä, jotta eläkejärjestelmän muutokset voidaan säätää tavallisella lailla. 

 

Kansainvälisesti voidaan osoittaa näkemys, jonka mukaan mitä pidempään eläkejärjestelmä on ollut voimassa, sitä 

voimakkaammin yksilön luottamusta sen pysyvyyteen tulee suojata. Erityisesti takautuvasti vaikuttavien muutosten osalta 

muutosten perusteluille tulee asettaa sitä tiukemmat hyväksyttävyyttä koskevat vaatimukset, mitä selkeämmin yksilöllä on ollut 

oikeus luottaa järjestelmän pysyvyyteen. On myös ajateltavissa, että kun lakisääteiseen eläkejärjestelmään kuuluminen ja sen 

rahoittamiseen osallistuminen on pakollista, jää yksilölle hyvin rajoittunut mahdollisuus muulla tavoin huolehtia 

toimeentulostaan vanhuuden tai työkyvyttömyyden varalta. Tämän vuoksi julkiseen järjestelmään sisältyy oikeus luottaa sen 

tietynasteiseen pysyvyyteen. 
 

On myös huomattava, että eläkkeiden tason tulee muutostenkin jälkeen aina säilyä perustuslain 19 §:n 2 momentin 

perustoimeentulon turvan kannalta riittävänä. Perustuslain 19 §:n 2 momentissa turvattu etuus ei valiokunnan 

perusoikeusuudistuksen jälkeen vakiintuneen kannan mukaan saa pelkistyä 19 §:n 1 momentin viimesijaiseen turvaan (PeVM 

25/1994 vp). Kun muiden sosiaaliturvaetuuksien, kuten kansaneläkejärjestelmän kautta turvataan perustuslain kannalta riittävä 

                                                
1 Länsineva, Pekka: Perusoikeudet ja varallisuusuhteet. Jyväskylä 2002, s. 188. 



 

 

perustoimeentulo, voidaan eläke-etuuksien heikennyksistä ja esimerkiksi työttömyyseläkkeen poistamisesta säätää tavallisella 

lailla. 
 

Tämän edellä lyhyesti kuvaamani vakiintuneen perustuslakivaliokunnan käytännön valossa lakiehdotuksiin ei nähdäkseni 

sisälly merkittäviä valtiosääntöoikeudellisia ongelmia. Esitän kuitenkin joitain pienempiä huomautuksia. Olen lausunnossani 

viitannut vain ensimmäisen lakiehdotuksen pykäliin olettaen muiden lakiehdotusten sisällön vastaavan näitä muutosehdotuksia. 
 
 
Indeksin muutos 
 

Ehdotuksen 7 b §:n mukaan otettaisiin nyt käytössä olevan indeksi sijasta käyttöön uusi kerroin. Nähdäkseni jo ansaittujen 

eläkeoikeuksien omaisuudensuojaa tulisi tulkita siten, että ennen lain voimaantuloa ansaitun eläkeoikeuden arvon määrittelyssä 

tulisi soveltaa niitä säännöksiä, jotka olivat voimassa eläkeoikeuden ansainta-aikana. Koska ei liene mahdollista pitävästi 

ennustaa nyt voimassa olevan lain mukaisen indeksin ja 7 b §:ssä ehdotetun uuden kertoimen kehittymistä, olisi nähdäkseni 

omaisuuden suojan kannalta oikeampana ratkaisuna pidettävä sitä, että ennen lain voimaan tuloa kertyneiden eläkeoikeuksien 

kertoimena käytettäisiin sitä näistä kahdesta kertoimesta, joka eläkkeen myöntämishetkellä antaisi paremman arvon 

eläkekertymälle. 
 
 
 
Elinaikakerroin 
 

Elinaikakertoimen käyttöönotossa on kysymys uudenlaisen eläkkeen laskentatavan käyttöönotosta, jonka tuloksena eri ikäisten 

henkilöiden eläke määräytyy eri suuruiseksi. Perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan eläkkeen laskentatavan muutokset 

voidaan toteuttaa tavallisella lailla. Laskentatavan eläkettä heikentävää vaikutusta pehmentää mahdollisuus myöhentää 

eläkkeelle siirtymistä ja siten nostaa eläkkeen tavoitetasoa. Näyttäisi siltä, että vaikka eläkkeiden heikennykset saattavat olla 

merkittäviä, ne eivät muodostuisi eläkkeensaajan kannalta kohtuuttomiksi ja tämän vuoksi uusi laskutapa olisi 

valtiosääntöoikeudellisesti ongelmaton. 
 
 
Ikään perustuvat erottelut,  erilaiset eläkekarttumat,  eläkemaksut,  elinikäkertoimet ja indeksit 
 

Eläkkeiden määräytyminen eri tavoin eri ikäisille henkilöille on valtiosääntöoikeudellisesti ongelmatonta, edellyttäen, että 

erottelut eivät ole mielivaltaisia ja että erot eläketurvassa eivät muodostu kohtuuttomiksi. Perustuslakivaliokunta ei esimerkiksi 

pitänyt kahden eri työeläkeindeksin käyttöönoton yhteydessä valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena sitä, että erilainen 

indeksi eri ikäisille eläkkeensaajille asetti eläkkeensaajat keskenään jonkin verran erilaiseen asemaan (PeVL 13/1995 vp). 

Sosiaaliturvalainsäädännössä käytettyjen erilaisten ikärajojen hyväksyttävyys on ollut usein perustuslakivaliokunnan 

tutkittavana perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännösten kannalta. Viimeksi käsitellessään ikään perustuvia erotteluja 



 

 

työttömyysturvalain mukaisissa etuuksissa, perustuslakivaliokunta totesi, että vaikka erilaiset ikärajaan perustuvat järjestelyt 

alle 25-vuotiaitten työtä vailla olevien henkilöiden työttömyysturvassa olivat syntyneet valiokunnan myötävaikutuksella, voitiin 

ikärajan hyväksyttävyyttä yhdenvertaisuussäännöksen kannalta ajan kulumisen vuoksi arvioida uudelleen (PeVL 46/2002 vp). 
 

Perustuslakivaliokunnan käytännöstä voi nähdäkseni kuitenkin johtaa vaatimuksen ikärajojen perusteluvelvollisuudesta. Nyt 

käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä on lukuisia henkilön ikään tai syntymävuoteen perustuvia määräyksiä, joiden 

perusteella eri ikäisiin henkilöihin sovelletaan eri sisältöisiä säännöksiä. Ikärajojen asettamisessa ja perustelemisessa ei ole 

noudatettu samaa tarkkuustasoa kuin esimerkiksi edellä mainitussa valiokunnan lausunnossa tarkoitetussa työttö-

myysturvalainsäädäntöä koskevassa hallituksen esityksessä. Kuitenkin kansalaisten eläketurvan kannalta on ehdotetuilla 

erilaisilla syntymävuoden mukaan määräytyvillä eläkeoikeuksia ja eläkkeen määrän määräytymistä koskevilla sääntelyillä 

olennainen merkitys. Mielivaltaisesti määräytyvät ikään perustuvat erottelut ovat yhdenvertaisuussäännöksen kannalta 

ongelmallisia. Hallitukselta tulisi nähdäkseni edellyttää perustelujen esittämistä pienempiin eläkkeisiin johtavien uusien sään-

nösten soveltamiselle asetetuille ikärajoille. 
 
 
Palkattomilta ajoilta maksettavat etuudet, joiden perusteella karttuu eläkettä 
 

Ehdotuksen 6 a §:n mukaan työttömyyden ajalta eläkekarttuma lasketaan ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan perusteella 

olevan ansion perusteella. Työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa saavalle henkilölle ei näyttäisi eläkettä kertyvän. 

Kuitenkin myös peruspäivärahan saaminen edellyttää laissa määriteltyjen työskentelykausien täyttämistä ja siten se perustuu 

työskentelyyn. Ainoa ero niiden työttömien henkilöiden välillä, joista toiset saavat ansiopäivärahaa ja toiset peruspäivärahaa on 

se, että peruspäivärahan saajat eivät ole liittyneet työttömyyskassaan. Enempien perustelujen puuttuessa on nähdäkseni 

valtiosääntöoikeudellisesti arveluttavaa, että muutoin samanlaisessa tilanteessa olevien henkilöiden eläke muodostuu erilaiseksi 

sen perusteella, minkälainen työttömyysturva heillä on. 
 
 
Työkyvyttömyyseläkkeen tarkistaminen ja lakkauttaminen  työkyvyn palautumisen vuoksi 
 

Ehdotetun 5 b §:n mukaan eläke voidaan tarkistaa eläkelaitoksen tarkistustoimenpiteisiin ryhtymistä seuraavaa 

kalenterikuukautta edeltävän vuoden ajalta. Säännöksessä lakkauttamisen edellytyksenä on että "eläkkeensaajan työkyky on 

siinä määrin palautunut, ettei hän enää täytä eläkkeen saamisen edellytyksiä" lisäksi huomioon otetaan työntekijän työansioissa 

tapahtuneet muutokset. Eri valitusasteissa on jatkuvasti käsiteltävänä huomattava määrä asioita, jotka koskevat 

työeläkelaitosten ja eläkkeenhakijoiden erimielisyyttä työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa. Säännös merkitsee työkyvyt-

tömyyseläkkeensaajan kannalta, että hän joutuisi jatkuvasti elämään sen uhan alla, että hänen työ- ja toimintakykynsä 

arvioidaan parantuneen ja häneltä voitaisiin periä jopa vuoden eläkkeet osittain takaisin. Säännös on muotoilultaan niin avoin, 

että se voi muodostua eläkkeensaajalle kohtuuttomaksi. Jos työkyvyttömyyseläkkeensaaja pyrkii kuntoutumaan ja parantamaan 



 

 

työkykyään, hän joutuu samalla merkittävään taloudelliseen epävarmuuteen. Eläkkeensaajan kannalta kohtuuttoman tilanteen 

välttämiseksi eläkettä ei tulisi voida tarkistaa takautuvasti muutoin kuin tilanteissa, jossa on kysymys vilpillisestä sosiaaliturvan 

väärinkäyttämisestä. 

 
Asetuksenantovaltuudet 
 

Perustuslain 80 §:n vaatimus siitä, että yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteiden tulee ilmetä laista merkitsee 

perustuslakivaliokunnan mukaan muun muassa sitä, että asetuksella voidaan antaa vain perusteita tarkentavia säännöksiä (PeVL 

46/2002 vp). Suhteellisen tiukaksi vakiintuneen perustuslain 80 §:n oikeaa säädöstasoa koskevan tulkintakäytännön valossa 

näyttää valtiosääntöoikeudellisesti ongelmalliselta ensimmäisen lakiehdotuksen 3 a §:n valtuutus, jonka mukaan ministeriö voi 

erityisestä syystä hyväksyä eläketurvan ehdot, jotka eivät jokin tai joidenkin etujen osalta täytä lain mukaisia 

vähimmäisvaatimuksia. Valtuutusta tulisi nähdäkseni täsmentää. 
 

Ehdotuksen 7 b §:n säännös on nähdäkseni myös perustuslain täsmällisyysvaatimuksen kannalta ongelmallinen. Sen mukaan 

sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa, siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään, kertoimen, jolla tarkistetaan erilaiset 

ansiorajat, rahamäärät sekä kunkin vuoden ansio. Kertoimessa on säännöksen mukaan palkkatason muutoksen painokerroin on 

0,8 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,2 prosenttia. Kerroin on erityisesti eläkkeen määrän kannalta tärkeä. Tämän vuoksi 

olisi laissa tarkemmin määriteltävä, miten palkka- ja hintakerroin muodostuu. Näin muotoiltuna säännös ei näyttäisi sitovan 

kertoimia esimerkiksi mihinkään yleisesti käytettyyn indeksiin, vaan antaisi mahdollisuuden muovata kertoimen eläkkeitä 

varten täysin vapaasti. Kysymys on merkityksellinen myös omaisuudensuojan kannalta, sillä kerroin vaikuttaa olennaisesti 

siihen, miten ennen ehdotettujen lakien voimaantuloa ansaittujen eläkeoikeuksien arvo säilyy. Voimaatulosäännöksen mukaan 

ennen lain voimaantuloa alkanut ja lain voimaantullessa jatkuva työsuhde päätetään ja karttunut eläkeoikeus korotetaan eläkettä 

myönnettäessä 7 b §:n mukaisella kertoimella. Kuten jo edellä totesin, mikäli ei ole pitävästi mahdollista osoittaa, että ehdotettu 

indeksi ei kohtuuttomasti vaaranna jo ansaittujen eläkeoikeuksien arvon säilymistä, pitäisin omaisuuden suojan kannalta 

oikeampana järjestelyä, jossa käytettäisiin nyt voimassa olevan lain mukaista indeksiä tai uutta indeksiä sen mukaan kumpi on 

eläkkeen saajan kannalta edullisempi. Tietotekniikan avulla pitkät siirtymäajat tai useiden laskusääntöjen rinnakkainen 

käyttäminen ei merkitse sellaista hallinnollista hankaluutta jota voitaisiin käyttää perusteena rajoittaa perusoikeuden suojaa. 
 

Ehdotetun 7 h §:n mukainen elinikäkerroin on hyvin merkittävä eläkkeiden määrän kannalta. Tämän vuoksi olisi vielä syytä 

harkita, tulisiko sitä koskevaa lain tasoista sääntelyä selkeyttää ja täsmentää. Elinaikakertoimen vaikutuksen ymmärtäminen on 

tärkeää, jotta eläkkeensaajien olisi mahdollista perustellusti arvioida elämäntilanteeseensa sopiva eläkkeelle siirtymisen 

ajankohta. 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys eläkelainsäädännön muuttamiseksi (HE 242/2002 vp) 

Omaisuudensuoja 

Käsi tel tävänä olevat  lak iehdotukset  eivät  s isäl lä säännöksiä,  joissa ol is i  
kysymys si i tä,  et tä eläke- etuudet o l i s i vat  jo erääntyneet ta i  etuuksien 
myöntämisestä ol is i  jo päätet ty lainvoimaisel la päätöksel lä ta i kka 
eläketapahtuma ol i si  jo  sat tunut .  Myöskään m uutoksen voimaantuloon 
m ennessä kertyneen eläkkeen m äärään ei  puututa.  Muutokset  koskevat  sen 
s i jaan lakien voim aantulon jälkeen sat tuv ia eläketapahtumia.  Niih in 
kohdistuu er i ty isest i  käyt töön otet tavaksi  ehdotetun el inaikakerto imen 
vaikutus.  
 
Tässä suhteessa vaki intuneen tu l k innan m ukaisena lähtökohtana on,  et tä 
eläkejär j est elm ään voidaan tehdä m yös sel la is ia muutoksia,  jotka 
vaikut tavat  palvelussuhteessa jo o l evien asem aan. Perustuslakival iokunnan 
käytännön m ukaan "eläkeoikeuksi en perustusla insuojassa on . . .  o l lut  
kysym ys nimenom aan ansai tuksi  katsotun konkreet t i sen ta loudel l i sen edun, 
ei  sen s i jaan esim erk iksi  t ietyn voimassa olevan eläkejär j estelm än 
suojaamisesta.  Val t iosäännön mukaisena lähtökohtana on s i ten pidet t y s i tä,  
et tä taval l i sel la lai l la voidaan säätää eläkejär j estelm än sisäl löstä m yös 
palvelussuhteessa ol evi in vaikut tavast i .  Taval l i sel la lai l la jär j estet tävi in,  
jo l lei  jostak in er i ty isestä syystä muuta johdu, ovat  kuuluneet m uun m uassa 
säännökset  eläkeiästä,  eläkkeen kertym isestä ja eläkkeiden tavoi tetasosta.  
Tarkoi tetunlaisen er i ty isen syyn on katsot tu voivan muodostua l ähinnä s i i tä,  
et tä eläkejär j estelyn m uutokset toteutetaan taval la,  joka jo i l t ain osin saisi  
a ikaan ansai t tuina pidet tävien eläke- etujen kohtuut toman heikentym isen."  
(PeVL 13/1995 vp,  s.  2/ I )  Täl lä perus teel la o l i  mahdol l i sta taval l i sel la lai l la 
muut taa eläkepalkan laskentatapaa s i ten,  et tä s i i r ry t t i in  nel jän v i im e vuoden 
kahdesta keskimm äisestä vuodesta v i imeisen kymm enen vuoden 
indeksikor jat tuun keskiarvoon.  
 

Arvioidessaan tu l evan ajan oikeuden poi stamista ja yksi löl l isen 
varhaiseläkkeen ikärajan nostamista 58 vuodesta 60 vuoteen val iokunta 
(PeVL 9/1999 vp) totesi ,  et t ä näm ä m uutokset o l i vat  "eläkeoikeuksien 
om aisuudensuojan kannal ta m erki tyksel tään kaikkiaan etäi sem piä seikkoja 
kuin  sel laiset  konkreet t i set  taloudel l iset  edut ,  jo ihin  omaisuudensuojasta 
johdetun turvan on katsottu kohdistuvan." Kun muutosten vaikutuksia oli vielä 
osaksi pehmennetty, muutosten toteuttamiselle ehdotetunlaisina ei ollut 
valtiosääntöoikeudellista estettä. 



 

 

 
Perustusvaliokunta on pitänyt eläkelainsäädännön muutoksen yhteydessä 
merkittävänä myös tulevaisuudessa toteutuvien muutosten kohtuullisuutta, jota 
arvioitaessa voidaan kiinnittää huomiota paitsi muutosten suuruuteen myös 
niiden toteutumiseen vasta pitkän ajan kuluttua. Tältä osin voidaan puhua 
myös luottamuksen tai odotusarvojen suojasta, joka liittyy muutosten 
ennakoitavuuteen. Merkitystä on tältä kannalta annettu muun muassa sille, että 
"yleinen siirtymäkauden järjestely takaa jo nyt palvelussuhteessa oleville alle 
55-vuotiaille sen, että heille aiheutuvat yksilölliset muutokset ovat 
pääsääntöisesti joko sisällöltään hyvin vähäisiä tai vaikuttavat tosiasiallisesti 
vasta varsin pitkän ajan jälkeen. Uudistuksesta johtuvat muutokset ovat 
tällaisina valiokunnan käsityksen mukaan sillä tavoin kohtuullisia, että 
hallitusmuodon säännökset omaisuuden perustuslainsuojasta eivät estä 
käsittelemästä lakiehdotuksia tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä" (PeVL 
35/1993 vp, s. 1-2). 
 

Elinaikakertoimen vaikutuksesta käy hallituksen esityksestä ilmi, että kysymys 
olisi eläkejärjestelmään tehtävästä muutoksesta, joka koskee vasta usean 
vuoden päästä eläkkeelle siirtyviä ikäluokkia. Elinaikakertoimen vaikutus 
kertyneeseen eläketurvaan arvioidaan lyhyellä aikavälillä vähäiseksi. Sen sijaan 
pitkällä aikavälillä kertoimen vaikutuksesta on vain arvioita, jotka tarkentuvat 
vasta lähestyttäessä eläkkeelle siirtymisajankohtaa. Elinaikakertoimen vaikutus 
on tällöin kuitenkin tiedossa jo hyvissä ajoin ennen sen soveltamista, koska 
elinaikakertoimen vaikutuksen arvio perustuu tämän hetken elinajan odotteen 
kehitysarvioon. Tämä tarkoittaa, että jos elinaika ei kasvaisikaan, vähennystä ei 
tehtäisi. Sen sijaan jos elinaika lyhenisi, eläkkeen määrää vastaavasti 
korotetaan. 
 

Tällaista elinaikakertoimen vaikutusta arvioitaessa voidaan pitää lähtökohtana 
edellä viitattua "erityisen syyn" kriteeriä: Vaikeutettua lainsäätämisjärjestystä 
edellyttävä erityinen syy muodostuisi tässäkin tapauksessa siitä, että 
elinaikakertoimen käyttöönotto aiheuttaisi eläkejärjestelyyn muutoksia, jotka 
joiltain osin saisivat aikaan "ansaittuina pidettävien eläke-etujen kohtuuttoman 
heikentymisen." Kun elinaikakerroin on nimenomaisesti sidottu elinajan 
odotteen kehitysarvioon, sen ei voida arvioida saavan aikaan kohtuutonta 
heikennystä eläke-etuuksiin. 
 

Ehdotetun muutoksen ennakoitavuus on lisäksi suhteellisen hyvä, koska 
siirtymäkausi on kohtuullisen pitkä. Myös ehdotetunlaisen eläkejärjestelmän 
muutosten yhteydessä on aiheellista antaa kohtuullista suojaa perustelluille 
odotuksille, jotka kohdistuvat tuleviin eläke-etuuks i in voimassaolevan 
la insäädännön perusteel la arv io i tuna.  Tässäkin suhteessa el inaikakerto imen 
käyt töön ot to on jär j estet t y val t iosääntöoikeudel l i sesi  asianm ukaisel la 
taval la.  

 
Lainsäädäntövallan delegointi 

 
Hal l i tuksen esi tykseen s isäl tyy runsaast i  säännöksiä,  jo iden m ukaan 
sosiaal i -  ja  terveysm inister i ö ta i  Eläketurvakeskus m ääri t televät  eläketurvan 
perus tei ta ta i  antavat  s i i tä m ääräyksiä ta i kka ohjei ta.  Eläketurvaa on 



 

 

epäi lem ättä pidet tävä sel laisena perus tus la in 80 §:n 1 m om ent issa 
tarkoi tet tuna yksi lön oikeutena,  jonka perusteista on säädettävä la i l l a .  
Maini tunlaisia säännöksiä on näin ol len arv io i tava lainsäädäntöval lan 
s i i r tämistä m äär i t te levän perus tus la in 80 §:n kannal ta.  
 
Eläketurvan ehdot ja perusteet hyväksyis i  sosiaal i -  ja  terveysminister i ö 1.  
lak iehdotuksen 3 a §:n 1 m om ent in mukaan. Minister i ö voisi  m yös hyväksyä 
eläketurvan ehdot,  jotka eivät  täy tä tämän la in vähimmäisvaat imuksia.  
Säännös on aikanaan säädett y i lman perustuslakival iokunnan 
myötävaikutusta,  eikä käsi te l tävän hal l i tuksen esi tyksen perustelu ista käy 
i lmi ,  mikä säännöksen vars inainen tarkoi tus on.  
 
Säännöksel lä ei  kui tenkaan l iene tarkoi tet tu si i r tää eläketurvan m äär i t te ly 
val taa minister i ön päätöksel lä ratkaistavaksi .  Säännöksen tarkoi tuksesta 
r i ippumatta on selvää, et tä eläketurvan ehtoja ja perus tei ta ei  voida 
i tsenäisest i  päät tää minister i ön päätöksel lä,  vaan kysym ys on asiaryhmästä,  
josta on säädettävä lai l la.  Säännöksen täsmentäminen on väl t täm ätöntä 
s i ten,  et tä perustuslain 80 §:n perusvaat imukset otetaan huom ioon. 
 
Sosiaal i -  ja  terveysminister i ö vahvista is i  m yös elinaikakertoimen 1. lakiesi tyksen 
7 h §:n 3 m om ent i n mukaan. Kun kerto imen laskenta perus teet  m ääräytyvät  
suoraan lain mukaan, minister iön to imival taan ei  l i i t y  perus tusla in 80 §:stä 
aiheutuv ia ongelm ia.  
 
Sos iaal i-  ja  terveysminister iöl le  kuuluis i  l i säksi  eräi tä  teknis iä  
määräystenantoval tuuks ia.  Ne eivät  kui tenkaan ole val t i osääntöisest i  
m erki tyksel l is iä,  koska m ääräystenantoval lan aineel l inen s isäl tö perustuu 
suoraan laki in.  
 
Eläketurvakeskus antais i  tarkempia ohjeita l a in  tai  s iinä  m äär itel ty jen  seikkojen  
sovel tamisesta 1.  lakiesi tyksen 7 d §:n 4 m om ent i n,  7 h §:n 4 m om ent in ja 
voimaantulosäännöksen 18 m om ent in,  4.  lakiesi tyksen 
voimaantulosäännöksen 2 m om ent in mukaan sekä 5.  lak iesi tyksen 7 b §:n ja 
voimaantulosäännöksen 3 mom ent in mukaan. Koska Eläketurvakeskusta ei  
voida pi tää perus tus la in 80 §:n 2 m om ent i ssa tarkoi tet tuna m uuna 
vi ranomaisena, s i tä ei  voida la i l l a val tuut taa antamaan oikeussääntöjä 
määräty istä asio ista.  Täl tä kannal ta Eläketurvakeskuksel le ehdot etut  
ohjeidenantoval tuudet eivät  o le kaik i l t a osin täysin ongelm attomia.  
 
1. lak iesi tyksen 7 d §:n 4 m om ent in m ukaan Eläketurvakeskus "antaa 
tarkemmat ohjeet  7 c ja 7 d §:n sovel tamisesta".  Vaikka kahteen laajaan 
pykälään kohdistuva ohjeidenantoval ta vaikut taa laaja l ta,  maini tut  pykälät  
määr i t televät  eläkkeensaajan asem an ja oikeudet n i in yksi ty iskohtaisest i ,  
et t ä ohjeidenantoval taan ei  voine s isäl tyä aineel l i s ta la insäädäntöä,  mihin 
perus tus la in 80 §:n 2 m om ent in term i oikeussääntöjä määrätyistä asioista l ähinnä 
v i i t taa.  Sam a arv io voidaan esi t tää 5.  lakiesi tyksen 7 b §:stä,  joka sekin 
kohdistaa ohjeidenantoval lan kahden pykälän sovel tamiseen. Säännöksi l lä 
perus tet tu ohjeidenantoval ta voi  s i ten ol la vain informat i i vista s isäl lö l tään.  
Näin ymm ärret t ynä säännökset  eivät  o le val t i osääntöoikeudel l i sesi  
ongelm al l i s ia.  
 



 

 

1. lakiesi tyksen 7 h §:n 4 mom ent in m ukaan Eläketurvakeskus antai si  
tarkemmat ohjeet  el inaikakerto imen laskem isesta ja sovel tamisesta.  Kun 
el inaikakerroin vaikut ta i si  tu l evaisuudessa er i t t äin olennaisel la taval la 
eläketurvan aineel l i seen s isäl töön, on perus tel tua,  et tä lain 7 h §:n 3 
moment i ssa ehdotetul la taval la säädetään kerto imen määräämisen perus teet  
suhteel l isen yksi t yiskohtaisest i .  Samasta syystä ol i si  
val t i osääntöoikeudel l i sest i  vars in ongelmal l is ta,  jos ei -v i ranomainen antai s i  
lak ia täsmentävät ohjeet  kerto im en laskemisesta. Ongelm al l isuut ta v ielä l isää,  
et tä ehdotuksen m ukaan ei -v i ranom ainen antai si  näm ä ohjeet  
v i ranomaisel le,  sosiaal i -  ja terveysm inister i ö l le,  joka vahvistaa vuosi t t ain 
el inaikakerto imen. Ohjeidenantoval ta ei  tä l tä osin selväst ikään sopeudu 
perus tus la in 80 §:n 2 mom ent i n pui t te is i in.  Sama arvio voi taneen esi t t ää 
s i i tä,  et tä Eläketurvakeskus antai si  tarkemm at ohjeet  el inaikakerto imen 
soveltamisesta, si l lä ker toim en sovel taminen vaikut ta isi konkreet t i sest i ja 
o lennaisel la taval la yksi lön oikeuksi in ja etenkin eläketurvaan. 
 

1. lakiesi tyksen voimaantulosäännöksen 18 m om ent in mukainen 
ohjeidenantoval ta koskee s i i r t ym äsäännöksen sovel tamista.  Sii r t ymävaiheen 
jär j estely on kui tenkin kat tavast i  m äär i tel ty  la issa.  Näin ol len 
ohjeidenantoval ta s isäl tä i si  lähinnä inform aat io-ohjausta,  johon ei  s i säl ly  
o ikeussääntöjen antamista.  Ehdotet tu säännös ei  o le 
val t i osääntöoikeudel l i sest i  ongelmal l inen.  
 
Sekä 4.  et tä 5.  lak iesi tyksen voimaantulosäännökseen s isäl tyvä 
ohjeidenanto on luont eel taan arv io i tavi ssa pelkästään tekniseksi  ja 
s isäl lö l tään epäi t senäiseksi .  


