
t. Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 99 tiistaina 17.11.1992 

 
* 

kello 9.45 

1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) Kertomus hallituksen toimenpiteistä vuonna 1991 (K 8) 

- I käsittely jatkuu. Valtioneuvoston jäsenten vastaukset 

esitettyihin kysymyksiin. 

4) HE 279 laiksi vapaakauppasopimuksissa ja muissa tullietuus 

järjestelyissä sovellettavien alkuperäsääntöjen 

muuttamismenettelystä ja sääntöihin liittyvistä 

määräyksistä 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Professori Mikael Hiden 

- Professori Ilkka Saraviita 

- Professori Kari S. Tikka 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

 

5) HE 274 laiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 

annetun lain muuttamisesta 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Ylitarkastaja Tuija Leminen 

Työministeriö 

- Professori Mikael Hiden 

- OTT, lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo 

- Professori Ilkka Saraviita 

- Professori Kaarlo Tuori 
 

HE 192 laiksi poronhoitolain 4 §:n muuttamisesta 

- I käsittely jatkuu. 

Valiokunnan kirje maa- ja metsätalousministeriölle. 

 

HE 182 yrityksen saneerausta koskevaksi lainsäädännöksi ja 

HE 183 laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä 

- I käsittely jatkuu. 

Korjattu lausuntoluonnos: yleiskeskustelu - yksityis-

kohtainen käsittely. 
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8) HE 250 laiksi asumistukilain muuttamisesta 
 

- I käsittely jatkuu. 

Lähetekeskustelu j 

atkuu. 

9) HE 265 laiksi siirtymämaksusta muutettaessa valtion viras-

toja, laitoksia ja liikelaitoksia osakeyhtiöiksi ja laiksi 

työntekijäin eläkelain 12 §:n muuttamisesta 

- I käsittely jatkuu. 

Apulaisprofessori Myllymäen 

lausunto. Päätetään 

jatkokäsittelystä. 

10) 

11) 

12) 

Muut mahdolliset asiat 

 

Seuraava kokous on keskiviikkona 18.11.1992 klo 8.30 

 

Kokouksen päättäminen 



 

L i r k A  S f  
 
 
 
 
 

LAUSUNTO 
 
 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on pyytänyt lausuntoani siitä, miten hallituksen esityksiä 248/1992 vp 

(laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 1993 perittävästä maksusta) ja 265/1992 vp 

(laiksi siirtymämaksusta muutettaessa valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi ja laiksi 

työntekijäin eläkelain 12 #:n muuttamisesta) olisi valtiosääntöoikeudellisesti arvioitava. Valiokunta on 

halunnut tässä yhteydessä erityisesti selvitettävän, ovatko HM 61 #:ssä tarkoitettu vero ja 62 #:ssä 

tarkoitettu maksu ainoat vaihtoehdot lakiehdotuksissa tarkoitettujen siirtymämaksun ja vakuutuslaitoksilta 

perittävän maksun valtiosääntöoikeudellisessa luokituksessa. 

 
 
 
 
 

HE 248/1992 vp 
 

Tähän hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen tarkoituksena on tapaturma- ja 

liikennevakuutusjärjestelmien täyskustannusvastuun periaatteen toteuttaminen kuntien järjestämän 

tapaturma- ja liikennevahinkopotilaiden hoidon osalta siten, että vakuutusjärjestelmiltä perittäisiin 

korvaus hoidon todellisten kustannusten mukaisesti. Tähän on osittain ollut johtamassa ensi vuoden 

alusta voimaan tuleva valtionosuusjärjestelmän uudistus, jossa erikoissairaanhoitoon liittyvä 

valtionosuuskin suoritetaan peruskunnille eikä enää sairaanhoitolaitoksia yllä pitäville kuntainliitoille, 

kuten tähän asti. 

 

Keinona ja toimenpiteenä tämän vastuusuhteen toteuttamiseksi lakiehdotuksessa esitetään, että tapaturma- 

ja liikennevakuutusyhtiöiltä sekä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain täytäntöönpanosta 

huolehtivalta laitokselta perittäisiin kansaneläkelaitokselle kansaneläkelain 59 #:n 2 momentin mukaisen 

valtion osuuden pienentämiseksi vuonna 1993 maksu, joka suuruudeltaan olisi yhteensä 330 miljoonaa 

markkaa, mikä hallituksen esityksen mukaan "suurin piirtein" vastaa tapaturma- ja 

liikennevahinkopotilaiden hoitokustannuksia vuoden 1991 hintatasolla. 
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Maksua ei ole kuitenkaan tarkoitettu jätettäväksi lopullisesti mainittujen vakuutuslaitosten maksettavaksi 

vaan se on tarkoitus kohdistaa vakuutusjärjestelmiin ja siten vyöryttää vakuutusmaksuihin vakuutuksen 

ottajien maksettavaksi. 

 

Arvioitaessa sitä, onko kyseisessä maksussa kysymys HM 61 #:n mukaisesta verosta, HM 62 #:n 

mukaisesta maksusta vai muusta valtiolle tulevasta rahasuoritusvelvoitteesta, lopputulos riippuu ensf 

sijaisesti lakiehdotuksen tarkoituksesta sekä suorituksen ja vastasuorituksen-välisen suhteen 

arviömnista
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Hallituksen esityksen-mukaan lakiehdotuksen ensisijainen tarkoitus näyttää olevan fiskaalinen 

eli
L
julkisen Sektorin- varaintarpeen tyydyttäminen. Tämä on ilmaistu varsin selkeästi esityksen 

perusteluTssa (ks-. sV 2y.~ Toissijaisena tavoitteena on pyrkiä edellä mainittuun oikeaan 

kustannusvastaavuuteen puheena olevan potilasryhmän hoitokustannusten osalta. 

 
 
 
 
 

Koska hallituksen esityksen sisältämässä lakiehdotuksessa ei selvästikään ole kysymys HM 62 #:n 

mukaisesta maksusta, jäljelle jää sen pohtiminen, onko siinä kysymys HM 61 #:n mukaisesta verosta vai 

muusta valtiolle tulevasta rahasuoritusvelvoitteesta. 

 

Jos kyseisellä hallituksen esityksellä siirryttäisiin kokonaisuudessaan julkisen sairaanhoidon 

järjestämisessä vakuutuspohjaiseen potilasryhmittäiseen kustannusvastaavuuteen, tällaisen järjestelyn 

aikaan saamiseksi perittäviä maksuja voitaisiin mielestäni hyvin arvioida HM 61 #:n ulkopuolisina 

rahasuoritusvelvoitteina mikäli ne tulisivat valtiolle tahi kunnille. Tässä tapauksessa kysymys on kuitenkin 

selvästi vain yhteen potilasryhmään kohdistuvasta järjestelystä, joka toteutetaan lähinnä fiskaalisista syistä, 

eikä koko sairaanhoidon rahoitus-ja kustannusvastaavuusjärjestelmän muutoksesta. Tällaisena suoritus on 

selvästi veronluontoinen ja siis HM 61 #:n alaan kuuluva. Lakiehdotuksen laatijakin näyttää tämän 

tunnustaneen - ainakin välillisesti - noudattaessaan sitä verolaeille tyypillistä yleistä periaatetta, ettei veroa 

tule panna verosta maksettavaksi. Lakiehdotuksen 3 #:n 2 momentissa näet kielletään maksutulon lisäystä 

perimästä vakuutusmaksuveroa, liikenneturvallisuusmaksua tai muitakaan niihin verrattavia maksuja. 

Miten, hyvin -hallituksen; esitykseen.' sisältyvänlakiehdotus muutoin täyttää HM 61 #:n verolaeille 

asettamat vähimmäisvaatimukset, jää tässä.yhteydessä vaille lähempää tarkastelua. 

 

Lopuksi totean, että ellei mainitun lakiesityksen katsottaisi kuuluvan HM:n 61 #:n verolain piiriin, 

pohdittavaksi nousisi kysymys, miten esityksen sisältämä lakiehdotus suhtautuu HM 5 #:ssä esille tuotuun 



 

kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun vaatimukseen. Koska vastaukseni kysymykseen esityksen 

luokituksesta on selvä (verolaki), en näe aiheelliseksi tämän problematiikan laajempaa käsittelyä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HE 265/1992 vp 
 

Tässä hallituksen esityksessä on kysymys yksityisen ja valtion eläkejärjestelmien välisen tehtäväjaon ja 

vastuusuhteiden järjestelystä, jossa tarkoituksessa valtion eläkejärjestelmän piiristä yksityisen sektorin 

työeläkejärjestelmään siirtyvän henkilöstön palkoista perittävistä tasausmaksusta osa tuloutettaisiin 

valtiolle erityisen siirtymämaksun muodossa kattamaan siirtyvän henkilöstön valtiolle aiheuttamia 

kustannuksia. 

 

Kyse on mielestäni puhtaasti kahden eläkejärjestelmän yhteensovittamisesta ja niiden välisen keskinäisen 

vastuusuhteen järjestämisestä, jossa valtion fiskaaliset tarpeet rajoittuvat sille järjestelystä aiheutuvien 

kustannusten korvaamiseen. Tässä ei ole siten kysymys enempää HM 62 #:n mukaisesta maksusta kuin 

HM 61 #:n mukaisesta verostakaan, vaan muusta valtiolle tulevasta rahasuoritusvelvoitteesta, josta voidaan 

säätää tavallisella lailla. Valiokunnan kysymykseen siitä, olisiko tässä kysymys valtiosäantöoikeudellisesti 

jostain "kolmannesta kategoriasta" verojen ja maksujen ohella valtiolle tulevia rahasuoritusvelvoittei-ta 

ajatellen, en näe mielekkääksi vastata tässä yhteydessä, koskapa tämän esityksen osalta kysymys on 

ensisijaisesti eläkejärjestelmien välisen suhteen eikä korvausvelvollisuuksien sääntelystä. 

Rahasuoritevelvoite on mukana vain tuon perussuhteen järjestelyn takia eikä sillä ole mitään itsenäistä osaa 

hallituksen esityksessä. 

■   t:    :'±^:a;i:?2r: ?5itVi:seKr nsar.vv^ ;r..:-: . 

Kysymykseen siitä;: voisiko^tällain^ 

lista merkitystä sillä olisi, en tässä katso voivani ottaa yleisesti kantaa, koska asia vaatii laajempaa 

selvitystä ja huolellisempaa paneutumista kuin tässä yhteydessä on ollut mahdollista. 

 
 
 
 
 

Rovaniemellä 13 marraskuuta 1992 
 
 
 
 



2 

 

 

Esko Riepula 

professori 



 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 

 
 
 

Hallituksen esitykset n:o 265 laiksi siirtymämaksusta muutettaessa 

valtion virastoja,   laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi ja 

laiksi työntekijäin eläkelain 12 §:n muuttamisesta sekä n:o 248 

laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 1993 

perittavästä maksusta. 

Mainitut hallituksen esitykset ovat lausuntoasioina perustuslaki-

valiokunnan käsiteltävänä.    Ensinnäkin näyttää ilmeiseltä, että 

esitykset ovat VJ 66 §:n 7 momentin vuoksi saatettu perustuslaki-

valiokuntaan.    Käsityksenäni tältä osin totean selkeästi, ettei 

VJ 66 §:n 7 momentti vaikuta esillä olevien esitysten käsitte-

lyjärjestykseen.    Perusturvaa koskevat tulkintaongelmat poistuvat 

tai vähenevät vain kahta tietä: a) perusoikeusuudistuksella, b) 

perustuslakivaliokunnan tulkintalinjan muotoutumisena "lakisää-

teiseen perusturvaan". 

Perustuslakivaliokunta haluaa tässä yhteydessä myös selvitettävän 

ovatko HM 61 §:ssä tarkoitettu vero ja 62 §:ssä tarkoitettu maksu 

ainoat vaihtoehdot lakiehdotuksissa tarkoitettujen siirtymämaksun 

ja vakuutuslaitoksilta perittävän maksun valtiosääntöoikeudelli-

sessa luokituksessa. 

Maksun ja veron valtiosääntöoikeudellista perusperiaate on seu-

raava:  Suorituksen ollakseen käsitettävissä HM 62 §:n mukaisesti 

maksuksi tulee olla vastike valtion puolesta maksajalle annetusta 

välittömästä edusta.    Ellei tällaista suorituksen ja vastasuori-

tuksen välistä välitöntä vastikkeellisuutta ole havaittavissa, 

kysymyksessä on vero. 

Tätä ajattelukategoriaa hämärtää käsite "veronluonteinen maksu". Se 

ei mahdu HM mukaiseen luokitukseen {vrt. HE 248/1992 vp, sää-

tämisjärjstys).    Tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuo-

delta 1993 perittäväksi aiottu maksu on valtiosääntöoikeudellisessa 

luokituksessa vero.    Itse asiassa se on syvä ja yksipuolinen 

puuttuminen vakuutuslaitosten tuloperusteisiin ja varalli-

suusasemaan.    Verolle ominainen fiskaalisuus leimaa voimallisesti 

hallituksen esityksen 248/1992 perusteluja. Perustuslakivaliokunnan 

näkökulmasta huolta voisi kantaa siitä,  onko tämänsuuntainen 



 

menettely sopusoinnussa HM 6 §:n tarkoittaman omaisuudensuojasään-

nöksen kanssa.    Konfiskatoorinen ajattelumaailma on selvästi 

havaittavissa puheena olevan esityksen sisällössä. 

Mitä tulee siirtymämaksuun (HE 265/1992 vp),  se ei täytä HM 62 §:n 

kriteereitä eikä edellä luonnosteltua maksun 

valtiosääntöoikeudellista perusperiaatetta.    Hallituksen 

esityksessä on kyse etujen ja velvoitteiden vaihtamisesta 

(siirtämisestä) valtion ja yksityisten eläkelaitosten kesken.    

Hallitusmuodon VI  luku on ollut voimassa vasta 1.3. 1992 lukien.    

Näyttää vahvasti siltä,  etteivät tämänkaltaiset järjestelyt 

"mahdu" nykyisen valtiosääntöluokituksen piiriin. Oikeudellisesti 

kyse on valtion saamasta korvauksesta. 

Siirtymämaksun yhteydessä perustuslakivaliokunnan on syytä 

tiedostaa, että tässä yhteydessä sekä hallituksen esityksen 

perusteluissa mainituilla tulevaisuuden järjestelyillä siirretään 

ylimpien valtioelimien välittömästä kontrollista huomattava 

markkamäärä yksityissektorin eläkelaitoksille. 

 

Tampereella marraskuun 11 päivänä 1992 

 
Arvo Myllymäki Tampereen 

yliopiston julkisoikeuden 

apulaisprofessori 


