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LEPÄÄMÄÄNJÄTTÄMISSÄÄNNÖSTÖN MUUTOSESITYS 

 

Tässä muistiossa käsitellään lakia valtiopäivä-

järjestyksen muuttamisesta valtiopäiväjärjestyksen 66 

pykälän osalta. Muistiossa keskitytään tämän pykälän 

osalta ensisijaisesti esitykseen, jonka mukaan ehdotus 

sellaiseksi valtion menojen säästämistä koskevaksi 

laiksi, joka heikentää lakisääteistä toimeentulon 

perusturvaa, voitaisiin jättää lepäämään edelleen. 

Ehdotetussa lakitekstissä puhutaan "toimeentulon 

lakisääteisestä perusturvasta". Käsite "toimeentulon 

lakisääteinen perusturva" on Suomen sosiaa-

liturvalainsäädännölle tuntematon käsite, vaikka sitä 

yleisessä kielenkäytössä on huomattavassa määrin 

käytetty. Suomalaista sosiaaliturvaa ja sen 

toimeentuloturvaa ei ole rakennettu käsiteparin 

perusturva ja lisäturva varaan. Tällaisen käsitteen 

tuominen jopa perustuslain tasoiseen säännökseen on 

hämmästyttävää, kun käsitteellä ei ole olemassa mitään 

täsmällistä sisältöä. 

 

Perusturva-käsite on tullut suomalaiseen käyttökieleen 

erityisesti Kansaneläkelaitoksen markkinoimana. Sen 

piirissä ryhdyttiin alunpitäen puhumaan 

peruseläketurvasta, kun tarkoitettiin kan-

saneläkejärjestelmän etuuksia ja niiden suhdetta eri 

työeläkkeisiin. Tämän termin omaksuivat myöhemmin kaikki 

ne tahot, jotka ryhtyivät voimakkaasti ajamaan 

peruseläketurvaa, jollaiseksi luonnehdittiin aikanaan 

toteutettu kansaneläke-ohjelma, josta toteutui kolme 

vaihetta. Perustoimeentulon käsitettä on myös sittemmin 

käytetty professori Urposen puheenjohdolla toimineessa 

"perustoimeentuloa" tutkineen toimikunnan mietinnössä,  

jota kuitenkaan ei ole toteutettu. Sanan perusturva tai 

peruseläketurva jatkuva käyttö on vähitellen luonut 

sellaisen kuvitelman, kuin jos meillä olisi 

sosiaalivakuutuksessa ja sosiaaliturvassa perusturvan 

käsite. Sitä meillä ei ole, kun sensijaan meillä on 

vähimmäistoimeentuloa turvaavien etuuksien käsite. 

Tällainen on mm. kansaneläke. Tässä yhteydessä voidaan 

viitata hallituksen esityksessä 98/81 käytettyyn termino-

logiaan. 

 

Kansaneläkelaitoksen tuoma käsite on otettu poh-

joismaisesta sosiaaliturvalainsäädännöstä, jossa 

todellakin on selvä erottelu perusturva ja lisäturva. 

Niinpä esim. Ruotsin eläkejärjestelmässä pohjana on 

tasaeläkkeinen kansaneläke ja siihen 

liittyvä perusmäärän (basbeloppet) käsite. Vain sen 

ylittävältä tulojen osalta ansaitaan siellä lisäeläkettä, 



3 

joka vastaa meidän työeläkettämme. Lisäeläke on todellakin 

oikea nimi Ruotsin työeläkkeelle, koska se tulee 

sikäläisen kansaneläkkeen päälle. Suomessa taas 

työeläkettä ansaitaan työn perusteella kansaneläkkeestä 

riippumatta, joten ne ovat rinnakkaisia eläkkeitä. Ne 

yhteensovitetaan tietyn säännön mukaan, jolloin työeläke 

vähentää kansaneläkkeen lisäosaa. Jokainen ymmärtää varsin 

hyvin, että sellainen eläke, joka vähentää toista, ei voi 

olla lisäeläke vaan pikemminkin peruseläke, jos niin 

halutaan väittää. 

 

Kansaneläkkeen ja työeläkkeen välinen yhteensovitus ja 

tehtävänjako toimii myös siten, että vähäisen työeläkkeen 

ja kansaneläkkeen yhteensovituksen avulla turvataan 

sellaiselle henkilölle, joka ei saa täysimääräistä 

kansaneläkettä, vähintään pohjaosan ja lisäosan summa, 

vaikka työeläkkeen määrä ei normaalin yhteensovitus-

säännön mukaan siihen riittäisi. Näin ollen siis myös 

työeläkkeen yhteensovitussäännöstö toimii vähimmäisturvan 

(= perusturvan) antajana. Tässä yhteydessä on todettava, 

että vain noin viidennes kansaneläkkeen saajista saa 

täyttä kansaneläkettä. 

 

Perusturvamäärittelykin näyttää poikkeavan eri 

viranomaisilla toisistaan silloin, kun sellainen on 

omaksuttu kielenkäyttöön. Niinpä esim. sosiaali- ja 

terveysministeriön määrittely näyttää olennaisesti 

poikkeavan siitä määrittelystä, jonka oikeusministeriö on 

kirjoittanut lakiesitykseen. Sosiaali- ja 

terveysministeriössä on yleensä lakisääteiset etuudet 

sisällytetty niin-kutsutun perusturvan piiriin. Tämä 

lienee saatettu myös lakiesitystä valmistelleen 

oikeusministeriön tietoon. Oikeusministeriö katsoo 

ilmeisesti kuitenkin olevansa parempi sosiaaliturvan ja 

sosiaalivakuutuslainsäädännön asiantuntija kuin sen 

ammattiministeriö. 

 

Vaikka nykyisessä lainsäädännössä ei ole pohjaa 

toimeentulon lakisääteisen perusturva-käsitteen 

käyttämiselle eikä käsitteestä muutoinkaan ole 

yksimielisyyttä, oikeusministeriö katsoo olevansa pätevä 

kirjoittamaan varsin tyhjentävän luettelon siitä, mitä on 

toimeentulon lakisääteinen perusturva. Tämän seurauksena 

kuitenkin tultaisiin tulevaisuudessa asettamaan 

eriarvoiseen asemaan sellaiset ihmiset, joiden 

vähimmäisturva muodostuu kansaneläkkeestä ja työeläkkeestä 

kuin ne, joiden vähimmäisturva muodostuu pelkästään kan-

saneläkkeestä, vaikka vähimmäisturvan taso olisi 

sama. Oikeustieteen oikeudenmukaisuuden ja yhden 

vertaisuuden periaatteet saavat tässä lakiluonnoksessa 

todella hämmästyttävän sovellutuksen, kun samanlaisia 

tapauksia käsitellään erilailla. Niinpä esim. 

maatalousyrittäjä, jonka eläke koostuu kansaneläkkeestä ja 

yrittäjäeläkkeestä, ei tulisi lepäämäänjättämissuojan 

piiriin, vaikka hänen naapurinsa, jolla on pelkästään yhtä 

suuri kansaneläke tulisi. On pidettävä myös mielessä, 

että TEL- ja LEL-järjestelmillä on vielä yli kymmenen 

vuotta täysimääräiseen voimaantuloon ja 

yrittäjäeläkejärjestelmillä miltei 20 vuotta, joten 
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pienten eläkkeiden suojaustarvetta on vielä pitkähkön 

ajan. 

 

Oikeusministeriön lakiesityksen perusteluihin kirjoittama 

luettelo on kaavamainen ja lähtee lähinnä 

kansaneläkelaitoksen hoitamista sosiaaliturvan muodoista. 

Tämä oikeuttanee myös päättelemään, että jos jostain on 

apua luettelon laatimiseen haettu, se on saatu 

Kansaneläkelaitokselta. Ministeriö itsekin toteaa, että 

luettelo ei ole tyhjentävä. Näin todellakin on. Laki-

esityksen perusteluista ei myöskään käy ilmi, onko 

lepäämäänjättämissuoja tarkoitettu vain etuuden tason 

alentaraistapauksia varten, vaiko myös mahdollisesti 

etujen saamisedellytysten huonontamista varten. 

Edellytysten muutoksilla voidaan saada aikaiseksi lähes 

yhtä tehokkaita suojan mitätöitymisvaikutuksia kuin tason 

alennuksella. Voidaan myös kysyä, onko oikeusministeriön 

kirjoittama luettelo puutteineen seurausta siitä, että 

ministeriöllä ei ole ollut riittävän syvällistä 

asiantuntemusta sosiaaliturvalain-säädäntöön vai siitä, 

että on nimenomaisesti pyritty karsimaan ansioihin 

suhteutettu sosiaaliturva pois perustuslainsuojan 

piiristä, sikäli kuin on kysymys 

lepäämäänjättämissäännöksestä. Se, että kyseessä on 

tietoinen pyrkimys, saa tukea inm. siitä, että 

aikaisemmissa lakiesityksissä oli katsottu myös 

ansioeläketurvan voivan tietyissä tilanteissa tulla 

lepäämäänjät-tämissäännösten piiriin perusturvan ohessa. 

Jos tämä olettama on oikea, voidaan myös kysyä pyrkiikö 

oikeusministeriö tietoisesti murtamaan ansioihin 

suhteutetun sosiaaliturvan perustuslainsuojan myös siltä 

osin kuin se perustuu hallitusmuodon 6 pykälään, kun 

lähiaikoina ryhdytään valmistelemaan nk. perusoikeuksia 

koskevia säännöksiä. 

 

Käsitykseni mukaan olisi syytä poistaa lakitekstistä nyt 

esitetty poikkeus lepäämäänjättämissäännöstön osalta, joka 

on kaikenkaikkiaan tarkoitettu väliaikaiseksi ja on nyt 

muotoilultaan epäonnistunut. Jos tämä poikkeus, joka edel-

leen mahdollistaa lepäämäänjättämisen, halutaan 

säilyttää, olisi mielestäni se kirjoitettava sellaiseen 

muotoon, että siinä käytetään toimeentulon lakisääteisen 

perusturvan sijasta vähim-mäistoimeentulon käsitettä. 

Tällöin käsittääkseni laintulkinta muodostuu melko 

selkeäksi ja yksinkertaiseksi eikä tällöin luoda 

mahdollista ennakkotapausta nk. perusoikeuksia ajatellen. 

Tällainen muutos palvelisi myös sitä, minkä oikeus-

ministeriö lakiesityksen perusteluihin on kirjoittanut 

yhdeksi lepäämäänjättämissäännön poistamisen perusteluksi. 

Tällainen on lainsäännösten yksinkertaistaminen, mihin 

toimeentulon lakisääteisen perustuvan käsite ei suinkaan 

johda. Jos kyseinen muutos tehdään, voidaan myös mieles-

täni lakiesityksen perusteluista poistaa tarpeeton ja 

pitkähkö luettelo erilaisista laeista. 


