
Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 18 tiistaina 17.3.1992 

klo 9.30 

1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) HE n:o 9 Venäjän federaation kanssa yhteistyöstä Murmanskin 

alueella, Karjalan tasavallassa, Pietarissa ja Leningradin 

alueella tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 
 

- Ilmoitetaan eduskunnan lausuntopäätös saapuneeksi. 

- I käsittely. Kuultavat 

asiantuntijat. 

4) HE n:o 14 laeiksi kansanedustajain vaaleista annetun lain ja 

kunnallisvaalilain muuttamisesta 

- Ilmoitetaan asia saapuneeksi. 

- I käsittely. Kuultavat 

asiantuntijat 

5) TA n:o 1 

- Ilmoitetaan asia saapuneeksi. 

 

 

6 ) HE n: o 227/1991 vp televiestintälainsäädännön muuttamisesta 

- Ilmoitetaan liikennevaliokunnan lausuntopyyntö saapuneeksi . 

- -I käsittely. Kuultavat 

asiantuntij at. 
 

7) HE n:o 230/1991 vp työntekijäin eläkemaksua koskevaksi 

lainsäädännöksi 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Tutkijaprofessori Kaarlo Tuori 

8) HE n:o 234/1991 vp laiksi valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 
 

- Professori Mikael Hidén 

- Professori Antero Jyränki 

- Professori Ilkka Saraviita 
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9) Hallituksen kehitysyhteistyökertomus eduskunnalle vuodelta 

1990 ( K  12/1991 vp) 

WIDER-instituuttia koskevat muistiot - I 

käsittely jatkuu. Lausuntoluonnos. 

10) 

11) 

12) 

Muut mahdolliset asiat 

 

 

Seuraava kokous on torstaina 19,3.1992 klo 9.30. 

 

Kokouksen päättäminen 
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Herra puheenjohtaja. 
 

Lausunnon antaminen lainsäädäntösuunnitelmasta on hankala 
tehtävä, koska se näyttäisi edellyttävän tulevaisuuden ennustamista: sen 
arvioimis-ta,millaisia vaikutuksia lainmuutoksella on.Tällaiset arviot ovat 
lähinnä politiikan tutkijoiden ja oikeussosiologien alaa.Tosin tuskin 
hekään pystyvät ennustamaan,mitä ehdotettu muutos tulee 
vaikuttamaan.Kiinmtönkin tämän vuoksi huomiota vain pariin seikkaan. 

Hallituksen esitys on kauttaaltaan huolellisesti laadittu ja 
perinpohjaisesti laadittu.Perustelut sisältävät hyvin mielenkiintoisia 
tietoja lepäämään jättämissäännöstön käytöstä ja 
merkityksestä.Säännösehdotukset on kirjoitettu huolellisesti. 

Pääperustelu,miksi lepäämään jättämisssäännöstö tulisi poistaa 
koko-naisuudessaan,näyttää osittain puuttuvan hallituksen 
esityksestä.Kysymys on demokratian teoriasta.Mitä demokraattinen 
päätöksenteko merkitsee? Kaikkialla muualla paitsi eduskunnassa, missä 
tehdään ryhmäpäätöksiä, sovelletaan enemmistöperiaatetta. Sen katsotaan 
olevan demokraattisen ryhmä-päätöksenteon perussääntö: päätös on 
tehtävä enemmistön eikä vähemmistön tahdon mukaan. 
Enemmistöpäätöksenteko hyväksytään itsestään selvyytenä 
rutiinipäätöksenteossa kaikissa yksityisoikeudellisissa yhteisöissä, 
kollegioissa ja kunnanvaltuustoissa (tiettyjä määrärahapäätöksiä 
lukuunottamatta). Lepäämään jättämissäännöstö kohdistuu eduskunnan 
rutiinipäätöksentekoon eli lainsäädäntöpäätöksiin. Siksi se on jo 
määritelmältään demokratian perusperiaatteen vastainen kaikkine 
hallituksen esityksessä kuvattuine haittavaikutuksineen. 

Lepäämään jättämissäännöstön historiakin on epädemokraattinen: 
se otettiin 1906 valtiopäiväjärjestykseenjoka korvasi 1889 säätyjakoon 
perustuneen kansanedustusjärjestelmän.Pelättiin,että 
uudessa,demokraattisesti valitussa ja koko kansaa edustavassa 
kansanedustuslaitoksessa väestön enemmistöä edustavat ryhmät 
aloittaisivat nopean,radikaalin joskin ehkä puutteelliseen 
lainsäädäntötaitoon perustuvan yhteiskunnan uudistamisen.Epä-kelpo 
päätöksentekokin kuuluu kuitenkin demokratian perusperiaatteeseen. 
Enemmistön on saatava tehdä virheellisiä päätöksiä. Enemmistö vastaa 
niistä sitten poliittisesti. Lepäämään jättämissäännöstö suunnattiin ja 
tarkoitettiin eduskuntaan tulevia uusia yhteiskuntaryhmiä, maaseudun 
tilatonta väestöä ja teollisuustyöntekijöitä vastaan. Idean keksijät ns. 
eduskuntauudistuskomiteassa edustivat yhteiskunnallisen asennoitumisen 
oikeata laitaa ( Paasikivi ja Heikell). 

Hallituksen esityksen perustelut lepäämään iättämissäännöstöstä 
luopumiselle ovat lähes poikkeuksetta oikeaan osuvia.Oikeastaan vain 
yhdestä seikasta olen toista mieltä.Hallituksen esityksessä painotetaan 
useassa koh-taa,että lepäämään jättämismahdollisuuden hyvänä puolena 
on sen merkitys vähemmistösuojasäännöstönä. Mielestäni tässä on 
käsitteiden sekaannus. 

Säännöstön keksijät eivät pelänneet jäävänsä vähemmistöksi 
uudessa eduskunnassa joskin niin lyhyeksi ajaksi sitten kuitenkin 
tapahtui. 

Lepäämäänjättämissäännöstöstä tuli itsenäisessä Suomessa 
poliittisen opposition "suoja" hallitusryhmien enemmistöpäätösten 
välitöntä voimaantuloa vastaan.Venäjän vallan aikana ei 
parlamentarismia eikä oppositiota vielä ollut sanojen 
nykyaikaisessa merkityksessä. 
Kun ulkomaisessa valtiosääntöoikeudellisessa ja kansainvälisoikeu-

dellisessa kirjallisuudessa puhutaan "vähemmistösuojasta", tarkoitetaan 
erilaisia yhtenäisiä kuittuurisia, kielellisiä, rodullisia ja muita 
vähemmistöjä, joiden oikeuksia suojataan enemmistöjen sortoa 
vastaan.Suoja toteutetaan kaikkialla muualla perus-ja 
ihrnisoikeussuojajärjestelyin. 

Lepäämäänjättämissäännöstö ei ole koskaan suojannut mitään 
tällaista todellista kansallista vähemmistöä. Se ei ole suojannut 
ruotsinkielistä kansanosaani romaani- eikä saamelaisvähemmistöjä, ei 
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ortodokseja taikka ulkomaalaisia eikä aseistakieltäytyjiä tai Jehovan 
todistajia.Poliittisia liikkeitäkään se ei ole suojannut: 1930-luvun alussa 
kommunistit voitiin eristää yhteiskunnallisesta toiminnasta ja 1930-luvun 
lopulla äärioikeistolaisia järjestöjä kiellettiin. Se ei ole toiminut 
sananvapauden ja painovapauden suojana. Säännöstö ei ole toiminut 
vähemmistösuojana sanan yleiskielisessä merkityksessä. 

Muistettakoon,että lepäämään jättämisratkaisun voi saada aikaan 
vähintäin 67 edustajan ryhmittymä. Suomen historiassa on vain aivan 
lyhyitä jaksojajolloin eduskunnassa on ollut 67 edustajan vahvuinen 
eduskuntaryhmä =sosialidemokraatit. Lepäämään jättämistapauksia 
arvioitaessa juuri sosialidemokraatit yhtenä ryhmittymänä ovat hyötyneet 
lepäämään jättämissäännöstöstä kaikkein eniten.Tämä on taas johtunut 
siitä, että ryhmä oli oppositiossa lähes koko sotia edeltäneen ajan sekä 
pitkään myös sotien jälkeisenä aikana. 

Vahvimmillaan tämä vaikutusvalta oli 1930- luvullajolloin Väinö 
Tanner saattoi uhata hallitusta ja sitä kannattavia eduskuntaryhmiä lain-
säädännön pysäyttämisellä kokonaisen vaalikauden ajan.Maan silloista 
suurinta puoluetta ei voida pitää vähemmistönä siinä merkityksessä kuin 
"vähemmistöjen suojelusta" puhuttaessa tätä käsitettä käytetään. 

Valtaosassa lepäämään jättämistapauksia säännöstöä on käyttänyt 
eduskunnan oppositio ,kuten nykyisinkin. Myös lyhyiden 
vasemmistoenemmistöjen kaudella säännöstön käyttö on vaatinut 
koalitioita. Vain silloin, kun kaksi tai useampi oppositiopuolue on 
enemmistöhallituksen kaudella voinut sopia lepäämään 
jättämisestä,tällainen lopputulos on saavutettu. Kyseessä on siis poliittisen 
opposition suojelu,ei vähemmistöjen suojelu. 

Esimerkiksi ruotsinkielinen väestö, joka on Suomen merkittävin 
vähemmistöin pääasiassa kärsinyt lepäämään jättämissäännöstöstä. 
Puolue on ollut varsinkin sodan jälkeisenä aikana lähes jatkuvasti 
edustettuna hallituksessa. Lepäämään jättämissäännöstö on kohdistunut 
hallituksiin, joiden politiikan takana tämä ryhmittymä tai sen 
pääedustaja, Ruotsalainen kansanpuolue on ollut. 

Lepäämään jättämissäännöstön merkityksen arvioinnissa on mieles-
täni lähdettävä siitä, tarvitseeko oppositio lepäämään jättämissäännöstöä 
hallituksen lainsäädäntöpolitiikkaa vastaan. 

Lepäämään jättämissäännöstön luonnehtiminen vähemmistösuojaksi 
antaa siis säännöstöstä virheellisen-kaunistelevan kuvan. 

 
5JC 5^ 

Toinen kohta jossa hallituksen esityksen perustelut eivät minua 
täysin vakuuttaneet,on lepäämään jättämissäännöstön kytkentä 
perusoikeusuudis-tukseen.Hallituksen esityksen mukaan lepäämään 
jättämisellä on ajettu samoja asioita kuin perusoikeuksillakin.Minusta 
näin ei ole.Lepäämään jättä-misratkaisuilla ei ole tuettu 
taloudellisten,sosiaalisten ja sivistyksellisten ihmisoikeuksien 
(perusoikeuksien) suojaa poliittisista perusoikeuksista puhumattakaan. 

Toiseksi.Hallituksen esitykseen sisältyy vahva usko 
perusoikeusuudistuksen tehoon ja merkitykseen TSS-oikeuksien,erityisesti 
sosiaalisen perusturvan osalta.Hallituksen esityksen mukaan lepäämään 
jättämissäännöstön rippeetkin voidaan poistaa . kun perusoikeusuudistus 
on saatettu voimaan. Perusoikeuskomitean ehdottamien TSS-oikeuksien 
tosiasiallinen sitovuus ja siis lepäämään jättämismahdollisuuden korvaava 
vaikutus on mielestäni pitkälle kyseenalainen. 

 

 

 

 

 

 

 

Lepäämään jättäminen ia toimeentulon vähimmäisturva. 
 

Hallituksen esityksen mukaan perusoikeusuudistuksen 

odotteluajaksi lepäämään jättämismahdollisuus jätetään voimaan jos 
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kysymyksessä on ehdotus sellaiseksi valtion menojen säästämistä 

koskevaksi laiksi joka heikentää toimeentulon lakisääteistä perusturvaa. 

Hallituksen esityksessä luetellaan joukko säädöksiä jotka jäisivät le-
päämäänjättämissäännöstön suojaamiksi. 

 

Hallituksen esityksen toinen perusratkaisu on 

verolainsäätämisjärjestyksen erityispiirteiden poistaminen.Tämä on 

mielestäni täysin perusteltua sinänsä. Mielenkiintoa kuitenkin herättää 

toimeentulon turvaamisen ia verottamisen keskinäissuhde. 

Tulevaisuudessa verolakeja voidaan säätää yksinkertaisella 
enemmistöllä mielin määrin. 

Toimeentuloturva on sidottu lepäämään jättämiseen siten,että "val-
tion menojen säästämiseksi . . . "  ehdotettu laki voidaan jättää 
lepäämään.Toimeentuloturvalakien luetteloa lukiessa havaitsee,että niistä 
useimpia voidaan varsin luontevasti vähentää verotuksen kautta. 

Verolakia ei voida pitää valtion menojen suoranaisena säästämise-
nä. Verotuloilla voidaan rahoittaa uusia budjettiin otettuja menoeriä. 

Tämä todetaan hallituksen esityksen perusteluissakin s. 19 1.palstan 
viimeisessä kokonaisessa kappaleessa.Tämä johtaa 
kysymään,voidaanko lepäämään jättämissäännöstön käyttö 
toimeentulon perusturvaajana sittenkin kiertää esim. verottamalla 
uusilla verolaeilla tai vanhoja koventaen laki-luettelon 
eläkkeitä,vammaistukea,korvauksia,sairauspäivärahoja jne.Jos tä-
mä on mahdollista tai jopa tavoitteena,lepäämään 
jättämismahdollisuus on helppo kiertää.Koko säännös voi jäädä 
pelkäksi koristukseksi. 
Sosiaaliturvaahan on katsottu vanhastaan voitavan kaventaa 

verotuksella.Erilaiset sosiaalietuudet on voitu säätää veronalaisiksi.Vain 
maksettavaksi langenneet sosiaalietuudet kuten lapsilisät ovat 
omaisuudensuojan piirissä.Samoin ansioeläkkeet.Hallituksen esityksessä 
tarkoitetut perusturvaetuudet ovat siis omaisuudensuojasäannöksen 
estämättä otettavissa verotuksen kohteeksi,niin epäsosiaalista kuin se 
olisikin. 

Jos hallitus ja eduskunnan enemmistö haluaisivat säastölaeilla 
vähentää tätä perusturvaa ja laki äänestettäisiin lepäämään,sama 
ryhmittymä saattaa ehkä hyväksyä samoja etuuksia verottavan lain 
lepäämään jättämis-mahdollisuuden ulottumattomissa. 

Voi olla,että olen tulkinnut hallituksen esityksen virheellisesti.Tämä 
vaikutelma minulle joka tapauksessa lakiehdotuksesta jäi.Tällainen 
tulkinta voitaisiin välttää esim. poistamalla lakiehdotuksesta valtion 
menojen sääs-tämistarkoitus.Jos lepäämään jättäminen koskisi kaikkia 
lakisääteisen perusturvan heikennyksiä,se kattaisi myös 
verotuksen.Perusturvaa heikentävä verolaki tulisi siis tällöin lepäämään 
jättämismahdollisuuden piiriin. 

* * * 

 

Säädösteknisessä mielessä hallituksen esitys vaikuttaa huolellisesti 
laaditulta.Se tosin jättää valtiopäiväjärjestykseen erään merkityksellisen 
heikkouden, VJ 69§:n todellista käytäntöä vastaamattoman sanamuodon. 
Uusittu VJ 69,1§ puhuu nykyiseen tapaan lakiehdotuksestajolla "hyväksy-
tään" tietty sopimussäännös.Sanamuoto ei vastaa 
käytäntöä.Kysymyksessä on valtiosopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattaminen. "Hyväksyminen" päätetään 
VJ 69,2§:ssä säädetyssä järjestyksessä. 

Hallituksen valitsema menettelytapa eli vanhan 
lainsäädäntöteknisen epäkohdan säilyttäminen,on kuitenkin 
perusteltua.Paraikaa istuvissa valtiosääntökomitea 1992:ssa sekä 
valtiosopimusten voimaansaattamistoi-mikunnassa pohditaan 
valtiosopimusmenettelyn perusteellista uudistamista. VJ 69,1 § voidaan 
huoletta jättää tässä suhteessa entiseen asuunsa odottamaan perusteellisia 
muutoksia valtiosopimusmenettelyyn. 
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Pemsmslainsäätämisjärjestyksessä voimaansaatettavia 
valtiosopimuksia koskeva 69,l§:n säännös on korjattu asianmukaiseksi. 
Vuoden 1928 VJ:een otettu säännöksen alkuperäisversio oli 
epäjohdonmukainen tai ainakin tulkinnanvarainen. 

VJ 69§:ssä halutaan säilyttää kahtiajako rauhansopimukseen ja 
muuhun valtiosopimukseen.Tämä on vanhahtavaa kielenkäyttöä eikä 
erityisen onnistunutta.Rauhansopimus on aina kansainvälisoikeudellinen 
sopimus 
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eli valtiosopimus sanan laajassa merkityksessä. VJ 69§:ää ja HM 33§:ää 
tulkitaan yleisesti niin,että ne koskevat kaikkia Suomea 
kansainvälisoikeudellisesti sitovia velvoitteita.Jako valtiosopimuksiin ja 
rauhansopimuksiin on tuskin sinänsä tarpeen.Ehkä tälle kahtiajaolle on 
haettu taustaa HM 33§:stä jossa puhutaan eduskunnan osallistumisesta 
päätöksentekoon "sodasta ja rauhasta

w
.On kuitenkin muistettava,että HM 

33 § ei puhu rauhansopjz muksista.Sanamuoto ei siis ole kaikki 
johdonmukaisuuden ehdot täyttävä. Uudistettu sanamuoto on kuitenkin 
nykysuomea.mitä VJ 69,1 §:n alkupe-räismuoto ei enää ole. 

VJ 71§:n säännös ns.kahden käsittelyn asioista ja niiden 
valmistelusta suuressa valiokunnassa halutaan näköjään säilyttää 
perustuslaissa.Minulla on kylläkin se kuva että tämä säännös on jäänyt 
kuolleeksi kirjaimeksi ja siten täysin turha osa Valtiopäiväjärjestystä. 

 

VJ 70§:ssä on hiukan muutettu edustajanpalkkiokin sanamuotoviit-
tausta.Korjaus on oikeansuuntainen.Minulle jäi kuitenkin 
epäselväksi,mik-sei lakia ehdoteta muutettavaksi samansisältöiseksi kuin 
16,2§.Siellä puhutaan laista joka määrää "edustajanpalkkion 
perusteet".En oivalla,miksei samaa ilmaisua voida käyttää VJ 70§:ssä,kun 
16,2§ viittaa suoraan VJ 70§:ään. 

* * 

 

Yhteenvetona katson,että lakiehdotus on hyvin perusteltuja sen hy-
väksyminen on puollettavissa .Ainoa todella askarruttamaan jäänyt yksi-
tyiskohta on verolain 1 ehkä tarjoama keino kiertää perusturvalakien hei-
kentämisen estämiseksi pysytettävä lepäämään jättämismahdollisuus. 

 



 

AJ/17.3.1992 PeV 

 

 

 

 

HE 234/1991 vp (VJ:n 

muuttaminen) 

1. HE koskee VJ:n muuttamista siten, että lakiehdotusten lepäämään-

jottamismahdollisuudesta ja verolakien erityisestä säätämisjärjestyksestä 

luovuttaisiin. Esityksessä on laajasti perusteltu uudistuksen syitä ja 

tavoitteita. Näihin perusteluihin ei yleisesti ottaen ole huomauttamista. 

Erinäisiin yksityiskohtiin palaan tuonnempana. 

Erityisesti on jo aluksi kuitenkin mainittava siitä, että se 

enemmistöperiaatteen yleinen rajoitus, joka lepäämäänjättämissäännöstöön 

sisältyy, on todella vieras parlamentarismille. Kun parla-metarismia 

maassa nyt ollaan kehittämässä, kuuluu tämä uudistus luontevasti tuohon 

suuntaukseen, joskin on todettava, että vuodesta 1987 lepäämäänjättämis-

instituutiolla on ollut todellista merkitystä lähinnä määräaikaisiin ja 

kerrallisiin lakeihin nähden sekä budjettiin liittyviin säästölakeihin 

nähden. 

Verolakien erityisellä säätämisjärjestyksellä ei ehkä ole ollut aivan 

vastaavaa vaikutusta kuin lepäämäänjättämis-instituutiolla, tuota 

erityistä järjestystä kun on voitu kiertää yksivuotisia verolakeja 

säätämällä. Verolakien säätämisjärjestys on kuitenkin monin tavoin - mm. 

juuri mainitun kiertämispakon takia ja tuottamalla monenlaisia 

tulkintaongelmia - tarpeettomasti hankaloittanut eduskunnan toimintaa ja 

yleensä valtiontalouden hoitoa. 

Historiallisina jäänteinä ja kansainvälisinä anomalioina molemmat 

institituutiot voidaan hyvin perustein siirtää syrjään. 

2. Hallituksen esityksen mukaan "lepäämäänjättämissäännöstö liittyy sikäli 

perusoikeuksiin, että molempien tavoitteena on vähemmistön oikeuksien 

suojaaminen". Tämä ilmaisu ei ole oikein perusteltu eikä loppuun saakka 

harkittu. Perusoikeudet valtionsisäisesti tai ihmisoikeudet 

kansainvälisesti eivät näe koskaan suojaa vähemmistöjä yleensä. Yleensä on 

kysymys yksilön tietyistä oikeuksista, joita pidetään niin arvokkaina, 

että niille on annettava korotettua suojaa, 
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mikä sitten on näkynyt esimerkiksi määräenemmistön kannatuksen aset-

tamisena näihin oikeuksiin puuttumisen ehdoksi. Tällaisiin oikeuksiin 

luetaan joskus myös etnisen tai kielellisen vähemmistön jäsenten oikeus 

käyttää äidinkieltään, saada sillä viranomaispalveluja jne. Näissä 

tapauksissa suoja tulee vähemmistölle mutta vain välillisesti. Etninen tai 

kielellinen vähemmistö voi saada perustuslainsuojaa tai suojaa 

kansainvälisistä sopimuksista myös kollektiivina, esimerkiksi 

kulttuuriautonomian tai varsinaisen itsehallintoalueen järjestämisen 

kautta. Näissä viime mainituissa tapauksissa on kysymys varsinaisesta 

vähemmistönsuojasta. 

Lepäämäänjättämissäännöstö ei ole suojannut perusoikeuksia; se 

tehtävä on aivan muilla säännöstöillä. Lepäämäänjättämissäännöstön 

tarkoituksena on ollut antaa mille tahansa määräsuuruiselle eduskun-

tavähemmistölle mahdollisuus jarruttaa eduskuntaenemmistön toimia. 

Säännöstön järjestäminen liittyi tiettyyn historialliseen kehitys-

vaiheeseen, siirtymiseen säätyeduskunnasta yksikamariseen eduskuntaan ja 

vaalioikeuden laajentamiseen, ts. tilanteeseen, jossa sää-tyeduskuntaa 

kontrlloinut vähemmistö pelkäsi eduskuntauudistuksen yhteiskunnallisia 

seurauksia. 

Lepäämäänjättämissäännöstö halutaan jättää vielä voimaan "toi-

meentulon lakisääteisen perusturvan" osalta: tietynlaiset perusturvaa 

heikentävät lakiehdotukset voitaisiin edelleen jättää lepäämään. 

Perusoikeusuojasta tässä ei ole kysymys, koska "toimeentulon lakisääteinen 

perusturva" ei ole perusoikeusluettelossa. Jos se olisi, suoja tulisi VJ 

67 §:stä. - Kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista ns. TSS-sopimus 

sisältää sääntelyitä (ks. esim. 9 art.: oikeus sosiaaliturvaan; 11 art:n 1 

k: oikeus tyydyttävään elintasoon) jotka tulevat lähelle toimeentulon 

perusturvan tunnustamista ihmisoikeudeksi, joskin koko sopimuksen 

velvoittavuusaste on ehkä jatkuvan keskustelun aihe. 

Sitä vastoin "toimeentulon lakisääteinen perusturva" on yksinomaan 

suomalainen käsite. - Termiin liittyvät tulkintavaikeudet on aikanaan 

käyty läpi perustuslakivaliokunnassa. 

Se suoja, minkä perusturvaetuudet lepäämäänjättämismahdollisuu-desta 

saavat, ei ole niin vahva kuin perusoikeuksien suoja: lepäämään jättäminen 

mahdollistaa vain lykkäyksen yksien valtiopäivien yli, ei edes vaalien 

yli. 

Jossain määrin oudoksuttaa uudessa VJ 66.7 §:ssä oleva muotoilu: 

"ehdotus sellaiseksi valtion menojen säätämistä koskevaksi laiksi, joka 

heikentää toimeentulon lakisääteistä perusturvaa". Muotoilu 

on peräisin eduskunnan hyväksymästä ja lepäämässä olevasta VJ:n vä-

liaikaisesta muutosehdotuksesta, jonka tarkoituksena on helpottaa ns. 

sääsätölakxen säätämistä. Se tapahtuisi säätämällä määräaikainen säästölakien 

lepäämäänjättämiskielto, minkä ulkopuolelle taas jäisivät perusturvan 

heikennyslait. Alun perin viittaaa edellä siteerattu ilamisu siis 

poikkeuksellisen lainsäädäntömenettelyn käyttöä koskevan rajoituksen 

rajoitukseen. 

Tässä hallituksen esityksessä asianlaita on kuitenkin toisin. 

Sääntelytekniikka on paljon yksinkertaisempi. Käsillä on vain poik-

keuksellisen lainsäädäntömenettelyn (=lepäämäänjättämisen) ehtojen 

määrittely: missä oloissa tähän poikkeukselliseen menettelyyn saa turvautua. 

Siihen nähden jää miettimään, miksi säästölain käsitettä (oikeastaan: 

"ehdotus.valtion menojen säästämistä koskevaksi laiksi") on lainkaan tarpeen 

enää kuljettaa VJ 66 §:n sanamuodossa. Päähuomiohan - HE:n perustelujen 
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mukaan - ei ole enää säästölain käsitteen rajoittamisessa vaan "toimeentulon 

lakisääteisen perusturvan" suojaamisessa siten, että sitä heikentävän 

lakiehdotuksen hyväksymistä voidaan tavallisesta poikkeavin menetelmin 

jarruttaa eduskunnassa. Olisi ehkä harkittavissa tekstin oikaiseminen muotoon 

: "ehdotus laiksi, joka heikentää toimeentulon lakisääteistä perusturvaa" - 

senkin vuoksi, että lakisääteistä perusturvaa voidaan ehkä heikentää 

muunkinlaisilla laeilla kuin säästölaeiksi luonnehdittavilla. 

 

3. Ehdotus puuttuu myös kansainvälisten sopimusten käsittelyä koskevan VJ 69 

§:n sanamuotoon. Kuten tunnettua, tämä sanamuoto ei vastaa noudatettua 

käytäntöä. Siinä mielessä on hieman epärationaalia hyväksyttää eduskunnalla 

ao. pykälän 1 momentti muodossa, joka edellyttää, että lainsäädännön alaan 

kuuluva sopimus "hyväksytään lailla", kun näin ei ole laita, vaan tällainen 

sopimus hyväksytään pon-sipäätöksellä ja saatetaan valtionsisäisesti voimaan 

lailla. - Asia tosin saattaa tulla käsiteltäväksi jossakin näillä vaiheilla 

toimivista komiteoista tai toimikunnista. 

VJ 69.1 § myös sisältää helpotuksen VJ 67 §.ssä säädettyyn pe-

rustuslainsäädäntöjärjestykseen. Menoillaan oleva aika on osoittanut, että 

helpotus saattaa joutua käyttöön tilanteissa , jollaisia v. 1928 ei lainkaan 

pystytty ajattelemaan. Tarkoitan tässä merkittävää suvereenisuuden rajoitusta 

ylikansallisen päättäjän hyväksi, sellaista suvereenisuuden osaluovutusta 

joka esimerkiksi Tanskan perustuslain mukaan edellyttää 5/6:n enemmistöä   

eduskunnassa   tai hy- 



 

väksymistä kansanääänestyksessä. - Tämä asia saattaa tulla esille 

toimintansa aloittavassa EY-komiteassa 

Kolmaskin seikka on tässä huomion arvoinen. Kansainvälisten so-

pimusten velvoittavuudesta ja Suomen lainsäätäjää sitovasta vaikutuksesta 

on viime vuosina alettu puhua yhä vahvemmin äänenpainoin. Sopimusten 

lainsäätäjää, erityisesti eduskuntaa, sitova vaikutus on huomattavasti 

kategorisempi kuin kotimaisten perustuslakien vaikutus. Kun 

perustuslainsäädäntöjärjestys sisältää määräenemmistövaatimuksen, mutta 

kansainvälisten sopimusten hyväksyminen ja voimaansaattaminen yleensä 

tapahtuu eduskunnassa tavallisen enemmistön päätöksin, alkaa tässä jo 

näkyä tietty epäsuhta verrattuna perustuslain ja sopimusten sitovuuteen. - 

Esimerkiksi USA:n perustuslaki edellyttää 2/3-enemmistön kannatusta, kun 

sopimus tulee senaatin hyväksyttäväksi . 

L r r f Z  A 

/Of 
 

PeV 17.3,1992 

 

 

 

HE 234/1991 vp laiksi valtiopäiväjärjestyksen 

muuttamisesta 

 

 

 

Professori Mikael Hiden 

 

Hallituksen esittämässä lakiehdotuksessa on kaksi pääasiaa: 

lepäämäänjättämissäännöstön poistaminen miltei kokonaan ja verolakien 

erityisten säätämisjärjestysten poistaminen. Kun kyseessä on tiettyjen 

säännöstöjen poistaminen, on muutos lainsäädäntöteknisesti verraten 

yksinkertainen ja vastaavasti on oletettavissa, että muutos ei 

merkittävästi synnytä uusia tulkintaongelmia. Ainoa poikkeus tästä on se, 

että ehdotuksessa esitetään edelleen säilytettäväksi mahdollisuus jättää 

lepäämään ehdotus valtion menojen säästämistä koskevaksi laiksi, joka 

heikentäisi toimeentulon lakisääteistä perusturvaa. 

Tämän poikkeuksen jättämistä lakiin on ehdotuksessa perusteltu 

sillä, että perusoikeusjärjestelmän eräänä puutteena meillä voidaan pitää 

sitä, että toimeentulon lakisääteistä perusturvaa ei ole nimenomaisesti 

suojattu. Perusteluissa todetaan (s. 14): 

"Jos lepäämäänjättämismahdollisuus kumottaisiin kokonaan, 

merkitsisi se toimeentulon lakisääteisen perusturvan heikentämistä 

nykyisestään. Tämän vuoksi on tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista 

säilyttää mahdollisuus jättää lepäämään ehdotus sellaiseksi valtion 

menoja säästäväksi laiksi, joka heikentäisi toimeentulon 

lakisääteistä perusturvaa." 

Viittaus menettelyn tarkoituksenmukaisuuteen "tässä vaiheessa" 

liittyy siihen, että perusteluissa katsotaan poikkeuksen poistaminen 

mahdolliseksi siinä vaiheessa, kun perustuslakiin on saatu säännökset mm. 

sosiaalisista ja taloudellisista perusoikeuksista. 

Tämän yhden ainoan poikkeuksen säilyttämistä olisi mielestäni syytä 

vielä harkita. Kun hallituksessa nyt on katsottu että tilanne on lopulta 

kypsä tämän suomalaisen erikoisuuden - siis lepäämään 

jättämismahdollisuuden - poistamiseen ja katsottu, että mikään 

konsensusajattelun ylläpitäminen ei enää vaadi lepäämäänjättämismah-

dollisuuden kaltaista kytkentää hallituksen ja opposition välillä, voidaan 

kysyä, onko todella pakottavia syitä jättää yhdessä poliittisesti 

kiintoisassa asiaryhmässä jäljelle lepäämäänjättämismahdolli 
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suus, joka väistämättä muodostuu tulkinnanvaraiseksi. Lepäämäänjättä-

mismahdollisuuden poistaminen myös perusturvaa heikentäviksi katsotuilta 

lakiehdotuksilta ei itsessään tietysti merkitse perusturvan heikentämistä 

eikä tee perusturvajärjestelyjä suojattomiksi mitään muuta tahoa vastaan 

kuin lainsäätäjää itseään vastaan. Jos tällainen suoja tavallista 

lainsäätäjää vastaan pidetään nyt tässä tarpeellisena, on erittäin hyvin 

mahdollista, että se jää olemaan perustuslaissa myös mahdollisen 

perusoikeusuudistuksen jälkeenkin, koska on vähintäänkin hyvin mahdollista, 

että perusoikeussäännöksiin ei kirjoiteta yhtä kattavaa heikentämiskieltoa 

kuin nyt oltaisiin jättämässä perustuslakiin siinä lievemmässä 

suojamuodossa, jota lepäämäänjättä-mismahdollisuus merkitsee. 

Jos VJ 66 §:ää muutetaan ehdotuksen sisältämään tapaan, syntyy 

epäilemättä tulkintaongelmia - ainakin jos säännös on sovellettavana useita 

vuosia. Tulkintaongelmat eivät sinällään tietysti ole mikään erikoisuus 

perustuslain säännösten kohdalla, eivät edes tulkintaongelmat poliittisesti 

merkittävissä kysymyksissä. Voidaan kuitenkin kysyä, saavutetaanko tässä 

halutut tavoitteet sellaisella selkeydellä, joka on kohtuudella 

saavutettavissa. 

Keskeinen kysymys tässä on, mitä tarkoittaa toimeentulon 

lakisääteinen perusturva. Minusta näyttää, että tässä on pyritty 

yhdistämään perustuslain tekstissä aiheellinen pääpiirteisyys ja sanonnan 

tiiviys sellaiseen lakitekniseen tarkkuuteen, joka on yleistä tavallisessa 

laissa. Yhdistäminen on tehty siten, että perustuslain säännöksen sanonta 

on jätetty toimimaan väljän perusturva-ilmaisun varassa, mutta 

perusteluissa on esitetty lista niistä etuuksista, jotka ainakin olisi 

luettava tämän lepäämäänjättämismah-dollisuuden piiriin. Vaikka listan 

yhteydessä nimenomaan sanotaankin, että se ei ole tyhjentävä, en ole oikein 

varma siitä, kuinka tämä pykälässä olevan väljän määrittelyn ja 

perusteluihin kerätyn tarkan listan yhdistelmä toimii käytännössä. Tuleeko 

lista esim. merkitsemään sitä, että jokin tätä listaa laadittaessa olemassa 

ollut, mutta listan ulkopuolelle jäänyt etujärjestely ei tule luetuksi 

lepäämäänjättämismahdollisuuden piiriin, vaikka se olisi asiallisesti 

täysin rinnastettavissa siihen, mitä on listaan hyväksytty? Väljien 

sanontojen tai kriteerien käyttäminen sinänsä kyllä sopii perustus-

lainsäätäjälle. Silti on aiheellista kysyä, mitä perusturvalla tässä, 

mahdollisesti pitkään voimaan jäävässä säännöksessä tarkoitetaan. Tällainen 

kysymys voi olla aiheellinen erityisesti siksi, että perustuslakiin 

ehdotettu määrittely tulee koskemaan kenttää, 

jolla on jo käytössä erilaisia turvaa ja etuuksia koskevia termejä. Kun nyt 

esityksen perusteluissa esim. sanotaan, että 11 perustus turvalla 

tarkoitetaan... vain sitä osaa sosiaaliturvasta, jolla pyritään takaamaan 

yksilön toimeentulolle välttämätön elintaso" ja vähän myöhempänä todetaan 

perusturvaan kuuluvan "vähimmäisturvaa vastaava ansioon sidottu 

sosiaaliturva" tietyissä tilanteissa, voidaan kysyä, miten näin kuvailtu 

perusturva suhtautuu siihen, mitä kansaneläkelain muutosten yhteydessä 

(ainakin HE 98/81 vp) on tarkoitettu sanalla vähimmäistoimeentulo. Olipa 

sitten tarkoitettu jotakin tähän määrittelyyn liittyvää tai jotakin siitä 

nimenomaan irrallista asiaa, olisi sen hyvä tulla esille esim. valiokunnan 

mietinnössä. Mietinnössä olisi ehkä hyvä vielä tarkastella tässä 

tarkoitetun perusturvan sisältöä. Mielestäni olisi syytä tuoda esille mm., 

että kyseessä on ensisijassa tietyn turvasisällön saama 

lepäämäänjättämissuoja eikä tiettyihin tai tietyntyyppisiin lakeihin 
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nojaavan järjestelyn saama suoja, siis ensisijassa materiaalisin eikä 

muodollisin perustein määräytyvä suoja. 

Muitakin pieniä kysymyksiä voidaan VJ 66,7 §:n uudesta määrittelystä 

esittää. Miksi perusteluissa esim. on sidottu perusturva rahamääräisiin 

suorituksiin? Miksi ei perusturvaan kuuluvaa voisi jossakin tulevassa 

järjestelyssä olla muukin kuin rahamääräinen suoritus? Voidaan myös kysyä, 

miksi lepäämäänjättämismahdollisuus tässä sidotaan valtion menojen 

säästämiseen, kun kuitenkin esitetään tämän poikkeuksen pysyttämisen 

keskeiseksi syyksi yksilön saaman turvan suojaaminen. Jos lähtökohtana on 

yksilön turva, miksi säännöksen piiriin esim. jossakin tulevassa 

järjestelyssä ei voisi kuulua myös sellainen turvan heikennys, joka säästää 

vain kuntien menoja. (Tai vain evankelis-luterilaisen kirkon menoja, jos 

sellainen tapaus syntyisi). Tulkinnassa merkittävä kysymys on myös, mitä 

tässä tarkoittaa "menojen säästämistä koskeva". Kuinka nimenomaisesta ja 

julkilausutusta säästämistarkoituksesta täytyy olla kysymys ja kuinka 

yksinomaisesti ko. lain täytyy koskea vain säästämistä? Onko mahdollista, 

että tämä lepäämäänjättämismahdollisuus voidaan käytännössä kiertää 

ehdottamalla sisällöltään sekamuotoisia lakeja vähän samaan tapaan kuin 

esityksen perustelujen s. 13 on mainittu verolaeista? 

VJ 69 §:n muutosehdotuksessa on poistettu perustuslakia koskevien 

voimaansaattamislakien osalta nimenomainen viittaus VJ 67 §:ään. Asiallista 

epäselvyyttä tästä ei aiheudu, mutta olisi ehkä kuitenkin ollut paikallaan 

säilyttää selvä osoitus siitä, että 
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tässäkin on kyse perustuslainsäätämisjärjestyksestä. Säännöksen muotoilu 

on myös sikäli hieman ongelmallinen, että perustuslakiin tulee nyt vanhan 

epämääräisemmän sanonnan tilalle sanonta, jonka mukaan "lakiehdotus" 

koskee sopimuksen määräysten "hyväksymistä". En ole oikein varma, onko 

oikein perusteltua näin kanonisoida erikoinen terminologia olkoonkin että 

sen voidaan ehkä sanoa vastaavan käytäntöä. 


