
 

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 117 perjantaina 11.12.1992 

kello 8.30 

1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) HE 343 laiksi valtion eläkelain muuttamisesta 

Valtiovarainministeriön kirjelmä. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 
 

- Nuorempi hallitussihteeri Erik Strömberg 

Valtiovarainministeriö 

- Eversti, esikuntapäällikkö Matti Ahola 

Ilmavoimien esikunta 

- Professori Mikael Hidén 

Päätetään epävirallisesti 

jatkokäsittelystä. 

4) HE 317 Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen johdosta 

tehtävistä muutoksista Suomen valtiosääntöön 
 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Kansanedustaja Pertti Paasio 

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja 

- Alivaltiosihteeri Nils Wirtanen 

Valtioneuvoston kanslia 

- Ulkoasiainneuvos Ora Meres-Wuori 

Ulkoasiainministeriö 

5) HE 324 laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta ja eräiksi 

siihen liittyviksi laeiksi 

- I käsittely jatkuu. 

Lausuntoluonnos: yleiskeskustelu - yksityiskohtainen 

käsittely. 

6)  Muut mahdolliset asiat 

7)  Seuraava kokous on tiistaina 15.12.1992 klo 10.00. 

 

8) Kokouksen päättäminen 



 
Mikael Hiden 

 

 

 

Perustuslakivaliokunta 11.12.1992   kello 8.30 HE 34-

3/92   vp   laiksi    valtion eläkelain muuttamisesta 

 

 

 

Olen  saanut   tarkasteltavakseni HE 34-3/92   vp   lisäksi kopion 

valtiovarainministeriön 8.12.1992   päivätystä, eduskunnalle osoitetusta   

kirjeestä,    joka    koskee muutosehdotuksia esityksiin 110/92 vp   ja 

343/92   vp.    Kopioitu kirje on allekirjoittamaton.  Lisäksi olen saanut    

ilmoituksen, että valtiovarainministeriöstä on vielä    tämän   kirjeen 

jälkeen ilmoitettu, ettei eläkelakiin lisättäisikaän  18 §:ään   uutta   9 

momenttia. 

Valiokunnassa   on   vastikään    erään   toisen asian yhteydessä 

keskusteltu sellaisen   menettelyn   asianmukaisuudesta, jossa pelkäl 

ministeriön   kirjeellä toimitetaan eduskuntaan ehdotuksia hallituksen    

esityksessä olevan    lakiehdotuksen   muutoksiksi ( 1 9 - 1 1 .  1992,HE 202/92 

vp). Nyt pelkällä kirjeellä ehdotetut muutokset eivät ole niin 

periaatteellisesti  ja käytännöllisesti merkittäviä   kuin tuolloin 

ehdotetut    muutokset ja   osaksi tässä on kysymys kahden   erillisen   

hallituksen esityksen yhdistämisestä. Voidaan ehkä kuitenkin todeta, että 

nyt kirjeellä ehdotettu voimaantulosäännöksen   muutos ei ole vain   pieni   

detaljimuutos• 

 

Ainoa ehdotuksen kohta, joka näyttäisi voivan sisältää 

perustuslainmukaisuusongelmia , on   kysymys, aiheutuuko lainmuutoksesta 

sellaisia   vaikutuksia eläkkeisiin liittyviin oikeuksiin, joita voitaisiin 

pitää perustuslain suojaamien etujen loukkaamisina . 

Eläkejärjestelyistä   ei ole erikseen säädetty perustuslaissa. Kysymys    on 

vain HM 6 §:ssä olevan yleisen omaisuudensuojasäännöksen   tulkinnasta.    

Käytännössä  on katsottu, että ansaintaperiaatteelle rakentuvat eläkkeet 

ovat   HM 6 §:n suojasäännöksen piirissä.    Eläke-edun,jonka joku on 

itselleen palvelussuhteen perusteella jo ansainnut joko sopimusmääräyksen 

tai suoraan lain nojalla,    voidaan   lähtökohtaisesti   sanoa   nauttivan 

samaa suojaa kuin (muutkin)    palvelusta koskevaan sopimussuhteeseen 

perustuvat    edut, joihin yksilölle on jo syntynyt   oikeus. fclJUfiii_^dulla< 
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Eläke-edulle tuleva  suoja on    suojaa kansalaisen ansaituksix ka tulle   

konkreettiselle    taloudelliselle edulle,    mutta ei sen sijaan    mitään 

institutionaalista    suojaa.    Hallitusmuodon 6 §:stä ei   toisin sanoen   

voida johtaa suojaa jollekin eläkejärjestelmäin tai    eläkejärjestelylle 

sinänsä    eikä liioin yksilön oikeudelle pysyä   tietyssä 

eläkejärjestelmässä.    Eläkejärjestelmien säätely sinänsä  kuuluu 

tavallisen   lain säätäjän   kompetenssiin. Sama pitää  paikkansa   myös    

eläkeiästä.    Eläkeiän  säätely on tavallisella   lailla järjestettävää    

työ- ja virkamiesoikeutta. Perustuslaista ei voida johtaa normia,    joka 

estäisi   tavallisella lailla muuttamasta jo palvelussuhteessa olevienkin 

osalta eläkeikää koskevia   säännöksiä.    Eri asia on,  että 

eläkeikäjärjestelyjen toteuttaminen tavalla,    jonka   voidaan katsoa   

aiheuttavan jo ansaittujen eläke-etujen heikentymisen,  saattaa tehdä    

järjestelystä HM 6 §:n säännöksen vastaisen. 

 

Tarkasteltaessa  nyt käsiteltävänä olevia   ehdotuksia edellä 6säe"t tujen   
näkökohtien   valossa,    voidaan   todeta, että ehdotukset muuttavat 

elakeaikaan ja eläkeikään   liittyviä   jarjestelyjSä ja ovat sikäli   

luonnehdittavissa institutionaalisiksi muutoksiksi, jotka   kuuluvat    

tavallisen lain säätäjän   kompetenssiin.    Kun vc maantulosäännöksen   

mukaan   lainmuutosta tultaisiin soveltamaan va voimaantulon jälkeen 

alkaneisiin palvelussuhteisiin, ei laki näytä voivan   sisältää   

puuttumista   jo ansaittuun eläke-etuun eikä se siten   vaadi tästä syystä 

poikkeuslakimenettelyn käyttämistä. Lakiehdotukseen ja    myös     

ministeriön   kirjeellä    siihen ehdotettuun   muutokseen sisältyvä lyhyitä   

palveluksen katkoja koskeva kohtuullistamissäannös ei    tältä osin ole    

tavall4$en lainsäätämis järjestyksen   käyttämisen   kannalta välttämätön. 

 

Saamani tiedot lakiehdotuksiin   vielä   ehdotetuista muutoksista vaattaavat 

siihen, että   lain 18 §:ään   esitettyä   muutosta ei tultaisikaan 

tekemään.    Jos  tällainen   muutos     nykyiseen säännökseen   kuitenkin 

tehtäisiin,    jouduttaisiin erikseen miettimään sen   merkitystä 

säätämisjärjestyksen   kannalta.    Itse   olen ymmärtänyt 

voimaantulosäännöksen   muotoilun niin, että se sulkee muutok 

 

sen    soveltmaispiirin   ulkopuolelle    kaikki ne edusnsaajat, joid' 

palvelus on alkanut    ennen lain voimaantuloa, siis myös ne, jotk; jo    

ovat    vanhuuseläkkeellä   lainmuutoksen voimaantullessa. Esityksen   

perustelujen säätämisjärjestys-jaksossa on kuitenkin ilmeisesti    



 

lähdetty siitä, että    tämä   voimaantulosäännöksen koi ta    ei koske 

18 §:ään   ehdotettua    muutosta.    Jos lakiehdotus on   näin   

ymmärrettävä, muodostuu merkittäväksi     kysymykseksi st voidaanko jo 

nautittavana   olevaa,  siis ansaittua ja eläkepäätöksellä vahvistettua 

eläkettä     lailla jälkeenpäin (merkittävästi! heikentää eläkkeensaajan   

samanaikaisten   ansiotulojen perustee] Se esityksen   perusteluissa 

mainittu seikka, että    tällaisia rajc tus - tai   

yhteensovitussäannöksiä    jo nsyt    sisältyy tavallisins lakeina 

säädettyihin eläkelakeihin , ei välttämättä vielä osoite että    

tavallisen   lainsäätämisjärjestyksen   käyttäminen olisi tässä    

tarkastellun   ehdotuksen   kohdalla mahdollista. Kyseessähän   lienevät   

ainakin usein tiäänteet,    joissa   ko. säännökset on    sisällytetty 

eläkesäädaksiin alusta alkaen   ja muutenkin säännökset, jotka on 

säädetty   perustuslakivaliokuntaa kuulematta 

 

Vaikka 1 8  §:ään    ehdotetun   rajoitussäännöksen   tavoite on hyvin 

ymmärrettävä ja hyväksyttävä,    olisi    minusta   kuitenkin syytä 

suhtautua suurin epäilyksin siihen,  että   jo nautittavanagj^f 
(BxäktitLä    voiCajlSiin tällä tavoin    tavallfcSella lailla (vähäistä 

merkittävämmin) heikentää.    Sitä    seikkaa, että   eläkkeellä olev 

hankkii eläkkeen   lisäksi   ansiotuloja7ei   sellaisenaan voida 

pitää    sillä   tavoin   moitittavana    menettelynä   tai shikaanin- 

omaisena   lain    sallimien   toimintamahdollisuuksien käyttämisenä 

tai selvästi    lain tarkoituksen    vastaisena   käyttäytymisenä, ett 

jo    ansaittuun   ja   päätöksellä    vahviste iin tällä 

perusteella   puuttua tavallisella lailla. 

 

Sitä   heikennystä,    jota on tarkoitettu esityksen 1 8  §:ään tehtä 

väliä   muutoksella , ei   nähdäks^fci    voida pitää tosiasialliselta 

taloudellisexlta    merkitykseltään   vähäisenä. Kohtaan    ei kuitenkaan   

tarvitse    tässä   kiinnittää    enempää   huomiota,    j os muuto; ta    

1 8     §:ään    ei   kuitenkaan tehdä. 

 

Lopuksi     voin    ehkä   vielä   todeta, että   ministeriön kirjeessä 

ehdotetun   voimaantulosäännöksen    sanamuotoa olisi    ehkä vielä syytä   

harkita. Maininta   siitä, että lakia ei sovelleta ennen 

1.1.1999 alkaneen "palveluksen perusteella" tuskin on selkein 

mahdollinen. Sanamuoto näyttäisi myös siinä suhteessa ongelma liselta, 

että sen mukaan lakia ei sovellettaisi myöskään sellai sessa tilanteessa, 

jossa joku onjtullut ko. palvelukseen ensimmäistä kertaa vasta esim. 

1.1.1998, ollut palveluksessa esim. puoli vuotta jag sen jälkeen tullut 
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kuukauden katkoksen jälkeen uudelleen palvelukseen 1.8.1998. Tällaista 

mahdollisuutta ei ymmärtääkseni    ole tarkoitettu. 


