
Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 11 keskiviikkona 26.2.1992 

klo 10.00 

1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) Ed. Rinteen ym. kirjelmä,  joka sisältää muistutuksen 

valtioneuvoston jäsenten virkatoimen lainvastaisuudesta 
 

- Ilmoitetaan saapuneeksi. 

4) HE 230 työntekijäin eläkemaksua koskevaksi lainsäädännöksi 

- Ilmoitetaan eduskunnan lausuntopäätös saapuneeksi. 

5) HE 234/1991 vp laiksi valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta 

- Ilmoitetaan saapuneeksi. 

- I käsittely. 

Päätetään, pyydetäänkö lausuntoja. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo 

Oikeusministeriö 

- Vt. professori Teuvo Pohjolainen 

6) HE 2 erityissuojelulaiksi 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Vt. professori Teuvo Pohjolainen 

- Eduskunnan oikeusasiamies Jacob Söderman Päätetään 

jatkokäsittelystä, 

7) Muut mahdolliset asiat 

8)  Seuraava kokous on torstaina 27.2.1992 klo 10.00. 

9) Kokouksen päättäminen 
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Teuvo Pohjolainen 

julkisoikeuden vs.prof. Lapin 

yliopisto 
 

 

 

 

 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 26.2.1992 
 

 

 

Lausunto Hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi valtiopäiväjärjestyksen   

muuttamisesta   (HE   234/1991 vp) 
 

 

1, Yleistä 
 

Länsi-Eurooppalaiseen parlamentaariseen järjestelmään on erittäin huonosti soveltunut 

Suomen valtiosääntöön historiallisista syistä jäänyt lepäämäänjättämissäännöstö ja siihen 

kytkeytynyt määräenemmistösäännöstö. Kysymyksessä on ollut viimekädessä 

enemmistöparlamentarismiin kohdistunut epäluottamus. Asiaan on kiinnitetty huomiota 

eri yhteyksissä säännöstön synnystä lähtien ja oikeuskirjallisuudessa sekä erilaisissa val-

misteluelimissä yhä laajemmin viimeisen kolmenkymmenen vuoden ajan. Voidaan sanoa, 

että uudistuksen aika olisi ollut jo vuosikymmeniä sitten ja että uudistuksella ei ole 

ainakaan pidetty kiirettä. 
 

Peruslähtökohdiltaan uudistuksesta, joka näyttää huolellisesti valmistellulta, ei ole 

huomautettavaa. Enintään voidaan kysyä, eikö myös perustuslainsäätämisjärjestyksen 

osalta olisi ollut aika ottaa askel nykyaikaan. 
 

 

Ehdotuksen suhde valtiosääntöiseen järjestelmäämme. Ehdotuksen mukaan 

valtiopäiväjärjestykseen tehtäisiin muutoksia erityisesti 66 §:ään (ns. tavallinen 

lainsäätämisjärjestys) ja 68 §:ään (verolakien säätämisjärjestys), joista viimeksimainittu 

esitetään kumottavaksi. Ehdotus ei merkitse siten mitään suuria rakenteellisia muutoksia 

ja on jokseenkin yksinkertainen toteuttaa. Se ei olennaisesti muuta sitä valtiosääntöistä 

järjestelmää, jonka ydin on HM:ssa ja VJ:ssä. Tosiasiassa ehdotuksella on hallituksen 

asemaa vahvistava merkitys - edellyttäen, että hallituspuolueiden eduskuntaryhmät ovat 

hallituksen tukena. Opposition mahdollisuudet ohjailla lainsäädäntötyötä heikkenevät. 

Enemmistöparlamentarismin kannalta tätä vaikutusta ei voida kuitenkaan pitää 

negatiivisena. Verolakien kohdalla lepäämäänjättämiskiellolla ei ole juuri lainkaan 

käytännöllistä merkitystä, mutta periaatteessa uudistus on erittäin suotava. 
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2.   Yksityiskohtaisia huomioita 
 

Ehdotuksen olennainen sisältö on 66 §:ssä, jossa - samalla kuin muista VJ:n säännöksistä 

poistetaan maininnat lepäämäänjättämiskielloista - määritellään sallittu 

lepäämäänjättäminen. Muissa tapauksissa - lukuunottamatta ennalleen jäävää VJ 67 §:n 

mukaista perustuslainsäätämisjärjestystä - lakiehdotusten lepäämään jättäminen ei tule 

kysymykseen. Ehdotuksen mukaan lepäämään voidaan jättää 
u
ehdotus sellaiseksi valtion 

menojen säästämistä koskevaksi laiksi, joka heikentää toimeentulon lakisääteistä perus-

turvaa, eikä ehdotus koske valtiosopimukseen sisältyvien määräysten hyväksymistä". 

Esityksen perusteluiden mukaan tämäkin lepäämäänjättämistä koskeva säännös voitaisiin 

poistaa sen jälkeen, kun perusoikeusuudistuksessa TSS-oikeudet tulevat kirjatuiksi 

perustuslakiin. Ehdotukseen voidaan kohdistaa sekä periaatteellista että käytännöllistä 

kritiikkiä. 
 

Periaatteelliselta kannalta voidaan kysyä, onko erityistä tarvetta lainkaan jättää 

lepäämään jättämismahdollisuutta tavalliseen lainsäädäntöön. On varmasti olemassa 

monia (muitakin) hyviä asioita, joita haluttaisiin turvata enemmistöpäätöksenteolta. 

Periaatteessa tällainen ajattelu on kuitenkin epädemokraattista ja osoittaa edelleenkin 

epäluottamusta enemmistöparlamentarismia kohtaan, jota sentään esimerkiksi Länsi-

Euroopassa on pystytty harjoittamaan vuosikymmeniä. Käytännössäkin on vaikea 

kuvitella tilannetta, jossa enemmistö haluaisi säätää "huonoja" lakeja, mutta vähemmistö 

pelastaa kansan tällaiselta toiminnalta. 
 

Ehdotuksen mukaan lepäämään voidaan jättää valtion menojen säästämistä koskevat lait, 

joilla on em. vaikutus. Säännös lienee otettu suoraan VJ:n väliaikaista muuttamista 

koskevasta ehdotuksesta (HE 321/1990 vp). Sääntely näyttää siten asettavan 

säätämisjärjestyksen (voidaanko jättää lepäämään vai ei) kriteeriksi lain tarkoituksen, ei 

sen sisällön. Konstruktio vaikuttaa oudolta. Perusturvaa voidaan siis heikentää jättämättä 

lakia lepäämään, jos kysymyksessä olevalla lailla ei pyritä valtion (vaan esimerkiksi 

kuntien) menojen säästämiseen? Toisaalta kaikissa perusturvaa heikentävissä laeissa 

seurauksena lienee ainakin välillisesti valtion menojen säästyminen. Onko 

säätämisjärjestyksen kannalta nyt merkitystä vain sillä, miten lain säätämistä perustellaan: 

onko tarkoituksena valtion menojen säästäminen vai muu tarkoitus? 
 

Tämän kummallisuuden voisi kai oikaista - jos perusturva halutaan pitää 

enemmistöpäätöksenteon ulkopuolella - kirjoittamalla ehdotus muotoon: "jos 

kysymyksessä on ehdotus laiksi, joka heikentää toimeentulon lakisääteistä perusturvaa, 

eikä..." 

Ehdotuksesta ja sen perusteluista käy ilmi, että toimeentulotuen lakisääteisen perusturvan 

määrittely tulee olemaan erityisen ongelmallinen kysymys. Säännöksen mukaanottaminen 
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tulee lisäämään politiikan tekemisen mahdollisuuksia, mutta valtiosäännön ja erityisesti 

perustuslain säännöksenä pidän sitä erittäin epäonnistuneena. 
 

Ehdotuksen toinen säännös, jolla ei ole pelkästään teknistä merkitystä on esitys VJ 68 

§:ssä säädetyn verolakien erityisen säätämisjärjestyksen kumoamisesta. Kuten edellä olen 

todennut, käsittääkseni näin tulee tehdä siltä osin, kuin kysymyksessä oli säätyajalta 

suostunnan jäänteenä jäänyt määräenemmistövaatimus osassa verolakeja ( joka on voitu 

yksinkertaisesti kuitenkin kiertää). Periaatteessa VJ 68 § voidaan siten poistaa. 
 

Säännökseen sisältyy kuitenkin myös eräitä sellaisia verolakien säätämisessä käytettyjä 

menettelysäännöksiä, joilla ei ole välitöntä kytkentää nykyisen sääntelyn 

kaksijakoisuuteen yksivuotiset/muut verolait. Tarkoitan mahdollisuutta palauttaa verolaki 

kolmannesta käsittelystä erikoisvaliokuntaan (valtiovarainvaliokuntaan) silloin, kun 

kolmannessa käsittelyssä veron määrän korottaminen ei ole tullut hyväksytyksi. Nykyisen 

järjestelmän mukaan tällöin voidaan hankkia valtiovarainvaliokunnan lausunto siitä,  

olisiko äänestyksen  kohteena olevaa veroa jatkettava määrältään muuttamattomana, ja 

ottaa tämä kysymys jatketussa kolmannessa käsittelyssä päätettäväksi. Sääntelyllä lienee 

ollut vähäinen käytännön merkitys, joten tämän mahdollisuuden poistaminen ehdotuksen 

mukaan tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä säädettäviltä verolaeilta ei ehkä ole 

merkityksellistä. 


