
 

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 114 maanantaina 7.12.1992 

kello 10.30 

1) . Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) HE 338 laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Pääjohtaja Tapio Leskinen 

- OTT, lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo 

- Lakimies Jorma Rusanen 

SAK 
 

- Professori Mikael Hiden Päätetään 

epävirallisesti jatkokäsittelystä. 

4) HE 324 laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta ja eräiksi 

siihen liittyviksi laeiksi 
 

- I käsittely. 

Hyväksytään 4.12. toimitettu asiantuntijoiden kuuleminen. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Professori Mikael Hidén 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

5) HE 313 laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta sekä 

kuntoutusrahalain 9 §:n muuttamisesta ja kuntoutusrahalain 

14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamises-

ta 

- I käsittely jatkuu. Päätetään 

lähetekeskustelu. 

Vaihtoehtoiset lausuntoluonnokset: yleiskeskustelu -

yksityiskohtainen käsittely. 

6)  Muut mahdolliset asiat 

- E0A:n kahvitilaisuus 8.12.1992 noin klo 11.30. 

7)  Seuraava kokous on tiistaina 8.12.1992 klo 9.00. 

8) Kokouksen 

päättäminen 
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Perustuslakivaliokunta 7. 1 2 .1992   kello 1 1 .  

HE 324-/92   vp tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 
ja eräiksi    siihen   liittyviksi laeiksi 

 

 

 

 

Hallituksen esityksen  perusteluissa on viitattu  kahteen mahdolliseen 

säätämisjärjestysongelmaan,    yhtäältä    siihen, että lainmuutos    



 

mahdollisesti puuttuisi    omaisuudensuojan   piiriin kuuluviin etuihin    

ja toisaalta siihen,  että   ehdotus    mahdollisesti heikentäisi 

toimeentulon   lakisääteistä perusturvaa.    Muita 

säätämisjärjestyskysymyksiä  ei   ehdotuksiin näyttäisikään sisältyvän. 

 

Tapaturmavakuutuslain 1 6  §:n  muutosehdotuksen  mukaan täysimääräisen   

tapaturmaeläkkeen taso£,    joka nykyisen   säännöksen mukaa: on   85    %   

vuosityöansiosta, pysyisi enimmäismäärältään samantasoisena siihen asti 

kun työntekijä    täyttää 65    vuotta, jonka jälkeen se olisi 70 % 

vuosityöansiosta.    Lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen mukaan 1 6  §:n   

tätä  kohtaa sovelletaan tapaturman sattuminen ajankohdasta riippumatta 

sellaiseen tapaturmaeläkkeeseen,    jonka    saaja on lainmuutoksen 

voimaantulon jälkeen täyttänyt   65    vuotta.    Muutosta ei siten 

sovellettaisi^* henkilöihin, jotka  ovat täyttäneet 65    vuotta   ennen 

lainmuutoksen voimaantuloa. 

Ainoa perustuslainkohta,    joka tässä   näyttäisi voivan aiheuttaa 

ongelmia, on   HM 6 §:n   omaisuudensuojasäännös.    Kuten esityksen 

perusteluissa todetaan,  tapaturmaeläke ei   ole    sellainen työntekijän   

työsuhteessa   ansaitsema eläke-etu,    jonka katsotaan osana työntekijän   

ansaitsemaa   vastiketta nauttivan omaisuudensuojaa.    Vastaisuudessa 

maksettaviin tapaturmaeläkkeisiin puuttumista ei siten tällä   

perusteella   voida pitää perustuslainvastaisina.    Kahdessa kohden  

voidaan ehdotettuun   muutokseen kuitenkin   ajatella liittyvän 

säätämisjärjestysongelmia. 

 

Toinen on  kysymys siitä,     voiko ehdotus tulla jossain tilanteessa   

tulla   merkitsemään   puuttumista    eläkemaksuun,    jonka voidaan   jo 

katsoa erääntyneen maksettavaksi ennen lain voimaantuloa. Tällaista ei 

varmaankaan ole tarkoitettu ja se ei ehkä lain säännösten   nojalla ole 

mahdollistakaan.    Kun en ole voinut perehtyä lain eläkkeen maksua  

koskeviin säännöksiin,   toteaisin vain, 
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että lainmuutos ei saa johtaa sellaiseen mahdollisuuteen, että 

esimerkiksi 2.1.1993 65 vuotta täyttävä eläkkeensaaja saisikin 70 % m  

mukaisena sellaisenkin eläke-erän, jonka on syytä katso erääntyneen jo 

tämän vuoden lopussa. Jos mahdollisuus ei ole poissuljettu, pitäisi se 
ehkäistä, jotta laki voitaisiin käsitellä tavallisena lakina. 

Toinen   vielä    tarkasteltava   kysymys on    se,    voidaanko tavalli-

sella lailla   alittaa enimmäiskorvauksen määrää myös sellaisissa 

tapaturmaeläkkeissä, joita   koskeva   päätös on jo tehty ( ja 

lainvoimainen)    ennen   lainmuutoksen   voimaantuloa. Perustuslaki-

valiokunta on   lapsilisiä   koskevasaa   kannanotossaan 1950-luvulla 

lähtenyt    siitä, että lapsilisiä   voidaan heikentää,    jos ei kajot 

jo    erääntyneiksi katsottaviin   lapsilisäeriin. Tapaturmaeläkettä ei   

kuitenkaan voida   automaattisesti rinnastaa lapsilisiin sen vuoksi, että 

tapaturmaeläkkeessä   on   kysymys tapauksittain harki tavasta   asiasta, 

jossa   tehdystä   päätöksestä   on   myös muutoksenhakuoikeus.  Kun taas   

lapsilisässä   on   kysymys suoraan laissa konkreettisesti järjestetystä,    

yleisin avast yhteiskunnallisesta tuesta. 

 

Tapaturmavakuutuslakiin sisältyy säännöksiä,  jotka osoittavat, että 

tapaturmaeläkettä   voidaan olosuhteiden   muuttumisen vuoksi muuttaa 

(.4-6,1  § ja   49 §)-    Nämä   lainkohdat   tarkoittavat kuitenkin 

ainakin ensisijassa muuta kuin lain muuttumista. Niistä ei siten voida    

tehdä mitään   ainakaan kiistattomia päätelmiä lainsäätäjän   toimivallan 

suhteen.      Oleelliseksi   kysymykseksi tässä viime   kädessä jää, 

katsotaanko sen seikan, että kyseessä on yksilökohtainen, 

harkinnanvaraisin kriteerein tehty ja mahdollisesti   muutoksenhaun   

tuloksena syntynyt ratkaisu eläkkeestä, estävän eläkkeen   määräydytyistä 

koskevien   yleisten kriteerien muutfemist* kgggTr^jäHU' lailla niin, 

että muutos   vaikuttaa heikentävästi jo päätettyyn tapaturmaeläkkeeseen. 

En   muista, että valiokunnalla olisi ollut aivan samanajfja   asetelmia   

aikaisemmin ratkaistavanaan. Tulkintatilannetta   voidaan pitää varsin   

avoimena. Minusta näyttäisi , että valiokunta   aoisi tässä päätyä 

tavgfallisen lain säätämisjärje3byksen   hyväksyvään   kantaan, ilman 

että valiokunta selvästi   poikkeaisi   mistään aikaisemmasta linjastaan. 

KyxKEXxä: Kvseessähän    ei tässä ole ansaittu etu   ja tällaisen    edun 

^EriMfer fSSii verien    suuruutta   koskevat viranomaisten ratkaisut ja 

niiden 

muuttamattomuus.    Toiseenkin ratkaisuun valiokunta   voisi kyllä 

päätyä.    Tällöin   valiokunta nähtäväsi joutuisi ottamaan lähtö-

kohdakseen erikoisesti sen, että   kyseessä   kuitenkin ovat yksilö-

kohtaisesti tehdyt, lainvoimaiseksi tulleet ratkaiset kansalaisen* 

tu&äväasuudessa maksettavasta   konkreettisista XHXHitMxkxixiaxxx 
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suorituksista.    Tällöin   olisi kuitenkin erikseen harkittava, voi-

daanko tapaturmaeläkkeen heikennystä   tässä pitää niin vähäisenä, että    

se juuri tästä syystä   kuitenkin voitaisiin toteuttaa tavallisessa 

laissa.     Vähäisyyskriteerin osalta minusta kuitenkin vaikuttaa siltä, 

että muutoksen   vaikutus   voi yksilön   kohdalla olla niin    tuntuva,  

että sitä ei voida ±päxxxx pitää    tässä merkittävällä    tavalla 

vähäisenä. 

 

Vaikka katsottaisiinkin, että   laki voidaan tässä   säätää tavallisena   

lakina, voisi valiokunta kuitenkin   kiinnittää huomiota siihen, onko 

kohtuullista , että tällaifcCn   heikennys toteutetaan ilman     

minkääfLaisia siirtymävaiheen järjestelyjä. Tilanne^ 

jossa   lainsäätäjä    joulukuun lopulla.toteuttaa muutoksen, joka 

joillekin merkitsee huomi^flär^Bli^i^Mäkkeen   pienentymistä esim. 

helmikuun   alusta,    ei   vaikuta   kohtuulliselta eikä välttämättö-

mältä . 

Tapaturmavakuutuslain]^ §:n   2     momentista ehdotetaan poistettavaksi 

säännös,    jonka mukaan tarkistettuna    korvauksena maksetaan vähintään   

voimassa olevan lain 16 §:n 6 momentista johtuva määrä. 

Voimaantulosäännöksen  mukaan tämäkin  muutos   näyttäisi voivan merkitä     

puuttumista jo tehtyjen päätösten   mukaisiin eläkkeisiin, Perustelujen 

(s. 12,    palsta 2 ) mukaan   ko. vertailulla K±XXXXKX on   kuitenkin 

niin pieniä   vaikutus   korvausmääriin,    ettei sillä ole   käytännössä 

merkitystä vahingoittuneen kannalta.    Jos    näin oi ei     tällä   

kohdalla näytä olevan merkitystä    säätämisjärjestyksen kannalta. 

 

Esityksen   perusteluissa todetaan, että tapaturman   johdosta työ- 

kyvytön saa yleensä sekä kansaneläkkeen   että työeläkkeen, jotka 

eivät tämän lainmuutoksen johdosta. Minulla ei tätä kirjottaessani   ole 

ollut käytettävissä valtiopäiväjärjestyksen muuttamista   koskenutta   HE 

234-/92 vp.    Oletan kuitenkin, että tapaturmavakuutuseläke   ei     

kuulunut    esityksen perusteluissa lueteltuihin, toimeentulon 

lakisääteistä   perusturvaa koskeviin etuuksiin. Jos   näin on, ei 

ehdotus näyttäisi   merkitsevän toimeentulon 


