
Perustuslakivaliokunnan kokous n;o 51 maanantaina 8.6.1992 

* klo 9.30 

1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

 

3) Puhemiesneuvoston ehdotus 3 eduskunnan työjärjestyksen 

muuttamisesta - I 

käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Vanhempi eduskuntasihteeri Keijo Koivukangas 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

4) HE 85 laeiksi sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien 

lakien väliaikaisesta muuttamisesta Asiantuntijoiden kuuleminen: 
 

- Hallitusneuvos Marita Liljeström 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

- Hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

- Nuorempi hallitussihteeri Pekka Humalto Sosiaali- ja 

terveysministeriö 

- Lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo 

Oikeusministeriö 

- Lainsäädäntöneuvos Heikki Karapuu 

Oikeusministeriö 
 

- Professori Mikael Hidén 

- Professori Antero Jyränki 

5) HE 86 laiksi lapsilisälain 1 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Vt. ylitarkastaja Kari Ilmonen 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

- Lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo 

Oikeusministeriö 

- Lainsäädäntöneuvos Heikki Karapuu 

Oikeusministeriö 

- Professori Mikael Hiden 

- Professori Antero Jyränki 
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6) HE 72 laeiksi opintotukilain muuttamisesta ja rajoituksesta 

oikeuteen saada aikuisopintorahaa 

- I käsittely jatkuu. 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

7)  Muut mahdolliset asiat 

8)  Seuraava kokous on tiistaina 9.6.1992 klo 9.00. 

9)  Kokouksen päättäminen 
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P.M. 

HE laiksi sairausvakuutuslain ym. muuttamisesta 

 

 

 

Maaliskuun 1 päivänä 1992 on tullut voimaan VJ:n väliaikainen lisäys, uusi 66a §, 

joka kuuluu tässä relevanteilta osiltaan seuraavasti: 

 

"Ehdotusta valtion menojen säästämistä koskevaksi laiksi el voida jättää 

lepäämään, jos laki on voimassa enintään varainhoitovuoden eikä laki sisällä 

säännöksiä muusta kuin menojen vähentämisestä tai lykkäämisestä taikka niiden 

toimeenpanosta. 

 

Edellä 1 momentissa säädetty lepäämäänjättämiskielto ei koske ehdotusta laiksi, 

joka heikentää toimeentulon lakisääteistä perusturvaa. " 

 

Säätämisjärjestyksen kannalta on lähinnä selvitettävä, 1. ovatko käsillä olevat 

lakiehdotukset sellaisia säästölakeja, jotka kuuluu VJ 66a §:n soveltamisalaan 

yleisen lepäämäänjättämiskiellon piiriin ja 2. lisäksi, jos käsillä on 

säästölaki, onko siinä kyse mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitetusta 

"toimeentulon lakisääteisen perusturvan" heikentämisestä. 

 

Säästölain käsitettä PeV määritteli mietinnössään (16/90 vp) seuraavasti:"laki, 

jolla pienennetään laissa jo säädettyjä, valtion menoiksi muodostuvia 

markkamääriä tai jolla valtion menoja vähentävällä tavalla muutetaan sitä 

tosiseikastoa, johon laki välittömästi kytkee valtion maksuvelvoitteen". 

Valiokunta huomautti lisäksi, että säästölain käsittelyjärjstystä sovellettaisiin 

vain sellaiseen lakiehdotukseen, jossa on yksinomaan säästöä aiheuttavia 

säännöksiä tai tällaisten säästötoimien toi-meenpanosäännöksiä.  - 

Lepäämäänjättämiskiellon piiriin ei siten tulisi perustuslakia kiertämällä 

saattaa säästölainkaan puitteissa sellaisia säännösehdotuksia, joilla ei ole 

säästämistarkoitusta. 

 

Ensimmäisen kysymyksen osalta ei synny ongelmia 1. ja 3. lakiehdotuksen 

luonteesta.  Jokainen niiden säännöksistä tarkoittaa valtion menojen säästämistä, 

ja ne olisivat voimassa osan kuluvaa varainhoitovuotta. 

 

Sen sijaan 2. lakiehdotus näyttää pinnallisesti koskevan vain kysymystä, mistä 

lääkkeitä saadaan myydä. HE:n perustelujen mukaan Suomen Punaisen Ristin 

oikeuttaminen myymään hyytymistekijävalmisteita suoraan potilaille kuitenkin 

apteekeille maksettavan kokonaiskorvauksen määrää. Lailla toisin sanoen 

muutettaisiin vähentävällä tavalla sitä tosiseikastoa, johon laki välittömästi 

kytkee valtion maksuvelvoitteen. Myös 2. lakiehdotusta on siten pidettävänä 

säästölakina. 

 

Entä heikentäisivätkö lakiehdotukset VJ 66a §:ssä tarkoitetussa mielessä 

"toimeentulon lakisääteistä perusturvaa"? 

 

Hallituksen esityksessä 321/90 vp määriteltiin: "Toimeentulon perusturvalla 

tarkoitetaan vain luonnolliselle henkilölle maksettavia rahamääräisiä 

toistuvaissuorituksia ja vain sitä osaa sosiaaliturvasta jolla pyritään takaamaan 

yksilön toimeentulolle välttämätön elintaso." 

Saatetaan nostaa kysymys, tarkoitettiinko VJ 66a §:ssä tietyn materiaalisen 

vähimmäistoimeentulotason turvaa,  joka lailla mainitun perustuslainmuutoksen 

voimaantulon   aikaan oli taattuna kaikille   kansalaisille   - katsomatta siihen 

mikä laki sen takaa. Perustuslainmuutoksen esitöistä saa pohjaa enemmän 

kielteiselle kuin myöntävälle vastauksella. Ao. hallituksen esityksessä näet 

annetaan esimerkkiluettelo lakisääteisestä perusturvasta sellaisessa muodossa, 



että se pikemminkin viittaa erilaisten perusturvaa takaavien instituutioiden 

suuntaan. 

Lakiehdotuksilla pidennetään niin sairausvakuutuslain kuin kuntoutusrahalain 

mukaista omavastuuaikaa kahdella päivällä eli yhdeksään päivään. Edelleen    

laskettaisiin tietyn vuositulorajan ylittävältä osalta sairauspäivärahan 

määräytymisprosenttia 75:-sta 70:ksi ja vastaavasti korkeammalla tasolla 45:sta 

40:ksi. Nämä muutokset koskevat myös äitiys-,   isyys- ja vanhempainrahaa. 

Käsikauppalääkkeet, myös reseptillä määrätyt, poistettaisiin, eräitä   

poikkeuksia lukuunottamatta, korvattavien lääkkeiden 

joukosta.    Erinäisten peruskorvattavien lääkkeiden, perusvoiteiden ja 

kliinisten ravintovalmisteiden korvausprosentti laskettaisiin 50:sta 40:een. 

Muutos ei koskisi vaikean ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavia 

lääkkeitä ja valmisteita. 

 

HE reen 321/90 vp otetussa "toimeentulon lakisääteistä perusturvaa" koskevassa 

esimerkkiluettelossa mainitaan "sairasvakuutuslaissa (364/63) tarkoitettujen 

sairauspäivärahan sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäispäiväraha". 

PeVM:ssä 16/90 vp lisättiin luetteloon mm. "kuntoutusrahalain mukainen kuntoutus-

raha". Lääkekorvauksia ei mainita, mutta luetteloa ei liioin pidetä tyhjentävänä. 

Sairauspäivärahan ym. vastaavien suoritusten suuruuden muuttaminen näyttää 

tässä yhteydessä vähiten ongelmalliselta, 

VJ 66a§.n esitöissä kun viitataan "vähimmäispäivärahaan". Päivärahan 

tulosidonnaista osaa tuskin voi myöskään pitää välillisesti omaisuudensuojaa 

nauttivana - tätä osaa ei ole vakuutuk-senomaisesti ansaittu. 

Sitä vastoin ongelmallisempi on päivärahan karenssiajan pidentäminen - 

ainakin niiden osalta,  jotka eivät ole mukana työelämässä. Ainakin heidän 

osaltaan on kyseessä selvä puuttuminen vähimmäistoimeentulon turvaan. 

Lääkekorvausjärjestelmää kokonaisuudessaan pitäisin lakisääteisen   

toimeentulojärjestelmän osana. Toinen asia kuitenkin on, millainen puuttuminen 

siihen heikentää perusturvaa; lääkekorvaus järjestelmällä kun kuitenkin on vain 

varsinaista turvajärjestelmiä tukeva osuus, ei itsenäistä roolia. Panen myös mer-

kille, että nyt käsillä olevien muutosehdotustenkin puitteissa vaikeasti 

sairaiden korvaus jää koskemattomaksi.  Kenties voitaisiin tulla siihen 

tulokseen,  että vasta vasta merkittävä puuttuminen lääkekorvausjärjestelmään 

merkitsee toimeentulon perusturvan heikentämistä VJ 66 a§:n mielessä. 

Jos katsotaan, että sairauspäiväraha-, kuntoutusrahainstituution 

heikentäminen kaikissa muodoissa (sikäli kuin on kyse vähimmäispäivärahasta ym) 

säästölakien välityksellä jää lepäämään jättämiskiellon ulkopuolelle, voidaan 1. 

ja 3. lakiehdotukset, jos asianomainen kannatus eduskunnassa hankkeelle saadaan, 

jättää lepäämään - mutta ei sitä vastoin 2. lakiehdotusta. 

Toisaalta voimme kysyä, voisiko kuitenkin sellainen puuttuminen 

instituutioon, joka on vähäiseksi katsottava, sulkeutua lepäämäänjättämiskiellon 

piiriin. Hyvin heikossa asemassa oleville kahden karenssipäivän lisäys on 

merkittävä, paremmassa asemassa oleville se ei sitä ole. 

Minusta voidaan pitää kiinni asianomaisten instituutioiden 

kokonaissuojasta, vaikka myönnän että kyseessä on rajatapaus. 


