
Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 37 tiistaina 18.5.1993 

8) 

kello 10.00 

1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) HE 49 postitoimintalainsäädännöksi 

- Ilmoitetaan saapuneeksi. Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

valiokunnan on annettava asiasta lausunto liiken-

nevaliokunnalle. 

 

4) HE 26 laeiksi joustavaa eläkeikäjärjestelmää koskevan 

lainsäädännön tarkistamiseksi - 

I käsittely jatkuu. OTL Karapuun 

lausunto. Asiantuntijoiden 

kuuleminen: 

- Professori Kaarlo Tuori 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

 

5) HE 36 vuoden 1993 kolmanneksi lisätalousarvioksi 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Professori Mikael Hiden 

- Professori Antero Jyränki 

Päätetään jatkokäsittelystä. 
 

6)  Täysilukuisuus 

7)  Ed. Mäkelän ym. kirjelmä, loka sisältää muistutuksen 

apulaisoikeuskanslerin 1a apulaisoikeusasiamiehen virka-

toimen lainvastaisuudesta 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Kansliapäällikkö Risto Jaakkola Uudenmaan 

lääninhallitus Päätetään jatkokäsittelystä. 

 

Ed. Lahtisen ym. kirlelmä.  loka sisältää muistutuksen 

valtioneuvoston jäsenen virkatoimen lainvastaisuudesta 

- I käsittely jatkuu. 

Ent. ulkoasiainministeri Väyrysen selitys. 
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9) LA 12 laiksi edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n 

muuttamisesta la LA 14 laiksi väliaikaisesta poikkeuksesta 

edustajanpalkkiosta annettuun lakiin 

- I käsittely jatkuu. 

Lähetekeskustelu mietinnön laatimiseksi. 

10) Muut mahdolliset asiat 

11) Seuraava kokous on tiistaina 25.5.1993 klo 10.00. 

12) Kokouksen päättäminen 



 

 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 6.5.1993 

Heikki Karapuu 

Lausunto perustuslakivaliokunnalle joustavaa eläkejärjestelmää koskevasta 

hallituksen esityksestä (HE 26/1993) 
 

 

1. Yksilöllisen varhaiseläkkeen alaikärajan nostaminen 58 vuoteen 
 

1.1. Kansaneläkelaissa tarkoitettu eläke 

Kansaneläkelaissa tarkoitettu yksilöllinen varhaiseläke voidaan myöntää 

yksilöllisten terveys- ym tekijöiden perusteella silloinkin, kun ei voida 

yksiselitteisesti näyttää toteen täyttä työkyvyttömyyttä. Tässä mielessä 

yksilöllistä varhaiseläkettä ei olisi ollut välttämätöntä sisällyttää valtiopäi-

väjärjestyksen 66 §:n 7 momentissa suojattujen perusturvaetuuksien piiriin. 

Lepäämäänjättämissäännöstön uudistamistoimikunnan aivan alustavissa 

sisäisissä keskusteluissa pohdittiinkin, rajattaisiinko perusturvan suojalauseke 

koskemaan eläkemuodoista vain vanhuuseläkettä ja varsinaista 

työkyvyttömyyseläkettä. Toimikunnassa päädyttiin kuitenkin jo alkuvaiheessa 

siihen, että suojattujen etujen piiri olisi laajempi ja käsittäisi mm myös 

yksilöllinen varhaiseläkkeen. 

Lepäämäänjättämissuoja on sekä määräenemmistövaatimuksen että ajallisen 

lykkäysvaikutuksen osalta huomattavasti perustuslain säätämisjärjestyksen 

antamaa suojaa heikompi. Siksi suojattujen etujen piiri on voitu määritellä 

laajemmaksi kuin valmisteltavana olevassa perusoikeusuudistuksessa (ks. 

perusoikeuskomitea, KM 1992:3, 14 a § ja perusoikeustyöryhmä, oik.min.julk. 

1993:2, 15 a § 2 mom). 

Kansaneläkelaissa tarkoitettu yksilöllinen varhaiseläke onkin kuulunut 

suojattujen etujen "kattavaan vähimmäisluetteloon" lepäämäänjättämis-

säännöstön uudistamistoimikunnan ensimmäisestä mietinnöstä alkaen kaikissa 

valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n 7 momentin ja sitä edeltäneen VJ 66 a §:n 

säätämisen vaiheissa (ks KM 1990:55, KM 1991:35, HE 321/1990 vp, HE 

234/1991 vp, PeVM 16/1990, PeVM 7/1992, molemmat mietinnöt muiden 

valiokuntien lausuntoineen). Poikkeuksena on vain KM 1991:35, jossa ei 

ehdotettu suojasäännöstä ollenkaan. 

Kansaneläkelain mukainen yksilöllinen varhaiseläke kuului siten jo 

ensimmäiseen suojattujen etuuksien luetteloon eli tässä mielessä luettelon 

perusosaan, eikä niihin etuuksiin, joita luetteloon lisättiin säätämisen viime 
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vaiheissa. "Lainsäätäjän tahto " näyttää siis kiistattomasti olevan, että 

kansaneläkelaissa tarkoitettu yksilöllinen varhaiseläke kuuluu suojattujen 

etuuksien piiriin. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan etuuden saamisedellytysten kiristämistä. 

Vaikka säätämisasiakirjoissa on enemmän käsitelty sitä, että etuuden määrän 

pienentäminen aiheuttaa suojamekanismin laukeamisen, on selvää että myös 

saamisedellytysten kiristäminen - joka itse asiassa on totaalisempi toimenpide 

kuin edun suuruuden muuttaminen - aiheuttaa suojamekanismin laukeamisen. 

Vielä on tarkasteltava, voisiko kysymyksessä olla "vähäinen heikennys " 

perustuslakivaliokunnan mietinnössä 7/1992 vp ja eräissä myöhemmissä 

lausunnoissa tarkoitetussa merkityksessä. Nyt esillä olevaan tapaukseen 

rinnastuu lähinnä työttömyysturvaa koskeneen perustuslakivaliokunnan 

lausunto 6/1993 vp. Valiokunta katsoi silloin, että vähäisiksi voitiin luokitella 

sellaiset muutokset, jotka olivat "lain käsitemäärittelyjä tarkentavia tai 

luonteeltaan tähän verrattavia ... taikka liittyvät esimerkiksi eri 

etuusjärjestelmien yhteensovittamiseen..." 

Valiokunnan lausunnossa 6/1993 vp pisimmälle meni kannanotto, jonka 

mukaan ns rangaistuskarenssin pidentäminen eräissä tapauksissa 6 viikosta 8 

viikkoon katsottiin vielä vähäiseksi heikennykseksi. Tätä kannanottoa 

valiokunta kuitenkin nimenomaisesti perusteli sillä erityisellä syyllä, että ko 

karenssi aiheutuu henkilön omasta käyttäytymisestä. Kysymyksessä oli edun 

heikennys, jonka henkilö voi välttää käyttäymällä velvollisuuksiensa 

mukaisella tavalla. 

Verrattaessa hallituksen esitystä edellä mainittuun tapaukseen, huomataan nyt 

esitetty heikennys monessa suhteessa merkittävämmäksi kuin se, minkä 

valiokunta silloin hyväksyi. Silloin oli kysymys kahdesta viikosta, nyt kolmesta 

vuodesta; silloin henkilön oma moitittava käyttäytyminen perusteli "vähäisen 

heikennyksen" väljän tulkinnan, nyt tätä erityisperustetta ei ole. Yksilöllisen 

varhaiseläkkeen tapauksessa tilalle ei myöskään välttämättä tule toista 

etuusmuotoa, joten kysymyksessä ei ole "etuuksien yhteensovittaminen". 

Näyttää siis ilmeiseltä, että kysymyksessä ei voi olla "vähäinen 

heikentäminen" perustuslakivaliokunnan tarkoittamassa merkityksessä. 

Säätämishistorian ja perustuslakivaliokunnan tähänastisen käytännön valossa 

johtopäätös näyttää hyvinkin selvältä: kansaneläkelaissa tarkoite-

tunyksilöllisen varhaiseläkkeen saamisedellytysten kiristäminen aiheuttaa 

lepäämäänjättämismahdollisuuden. 

Hallituksen esityksen säätämijärjestyskohdassa (s 28-29) oleva argumentointi 

näyttää näiltä osin menevän asian ohi: taannehtivuuskysymys liittyy 

pikemminkin perustuslainsäätämisjärjestyskysymykseen; lepäämäänjättä-



 

 

missuojan laukeaminen ei riipu siitä, heikkeneekö etuus taannehtivasti vaan 

siitä heikkeneekö etuus ylipäätänsä. En muista, että säätämisen missään 

vaiheessa olisi ollut edes puhetta - saati painettua tekstiä - siitä, että 

lepäämäänjättämissuoja koskisi vain etuuksien taannehtivaa heikentämistä. 

Kyllä kaiken aikaa on ajateltu, että muutkin kuin taannehtivat heikennykset 

voivat laukaista suojamekanismin. 

Sen sijaan se, mitä hallituksen esityksessä sanotaan taannehtivuusvai-

kutuksesta, on perustelu sille, ettei etuuden heikentäminen aiheuta tarvetta 

käyttää perustuslain säätämisjärjestystä. 
 

1.2. Työeläkelaeissa tarkoitettu yksilöllinen varhaiseläke 
 

1.2.1. Lepäämäänjättämissuoja 

Perustuslakivaliokunnan mietinnössä 7/1992 vp on suojatun etuuden 

enimmäistasoksi asetettu painokkaasti "täyden kansaneläkkeen taso" ja 

korostettu etuudensaajan tilanteen kokonaisarviota yksittäisten etuuksien 

erillisen arvion sijasta. Tämän vuoksi katsoisin, että nyt esillä olevan etuuden 

kohdalla ns pienten työeläkkeiden kuuluminen lepäämäänjättämissuojan piiriin 

ratkeaa eläkkeiden yhteensovittamissääntöjen mukaan. 

Voimassa olevien säännösten mukaan henkilön yksilöllisen varhaiseläkkeen 

kokonaisuus saattaa koostua esim. 1500 mk/kk suuruisesta kansaneläkkeestä ja 

2000 mk/kk suuruisesta työeläkkeestä (luvut ovat noin-lukuja). Tällöin 

kansaneläkkeen suuruus olisi 900 mk/kk alle täyden kansaneläkkeen määrän ja 

voitaisiin ajatella, että täyden kansaneläkkeen tason suojaamiseksi olisi tarpeen 

antaa VJ 66 §:n 7 momentissa tarkoitettua lepäämäänjättämissuojaa myös 

työeläkejärjestelmästä tulevalle osalle. 

Eläkkeiden yhteensovittamissäännöt (kansaneläkelain 26 §) toimivat kuitenkin 

niin, että jos työeläkkeen osuutta pienennetään, kansaneläkkeen määrä kasvaa 

automaattisesti niin, että henkilö aina saa vähintään täyden kansaneläkkeen 

määrän. Jos pidetään kiinni valiokunnan esittämästä periaatteesta suojata 

etuuksia vain täyden kansaneläkkeen tasoon asti, ei 

 

nyt esillä olleissa tilanteissa ole tarpeen ulottaa lepäämäänjättämissuojaa 

lainkaan työeläkejärjestelmän puolelle. Tällä perusteella katson, että VJ 66 §.vz 

7momentin lepäämäänjättämissuoja ei koske työeläkejärjestelmää yksilöllisen 

varhaiseläkkeen osalta. 
 

1.2.2. Taannehtiva puuttuminen varallisuusarvoisiin etuihin 



 

 

Kuten hallituksen esityksen säätämisjärjestyskohdassa todetaan, lakiehdotus ei 

vaikuttaisi jo maksussa oleviin etuihin tai etuihin, joista on annettu 

ennakkopäätös. Tässä mielessä lailla ei olisi taannehtivaa vaikutusta. 

Hieman laajemmasta näkökulmasta on vielä tarkasteltava, olisiko oikeus 

yksilölliseen varhaiseläkkeeseen sellainen "palkkaan liittyen ansaittu etuus", 

jonka saamisedellytysten kiristäminen voitaisiin tulkita omaisuudensuojaan 

puuttumiseksi. Kun yksilöllinen varhaiseläke on hieman erikoislaatuinen, 

käytännössä jossain määrin harkintaluonteinen etuus, ei sitä voitane suoraan 

rinnastaa esim. oikeuteen saada työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä (jonka 

suojaa on kosketeltu lausunnoissa Pe VL 5 ja 6/1977 vp ja 21/1989 vp). 

Yksilöllinen varhaiseläke voidaan säätämisjärjestyksen kannalta ehkä rinnastaa 

tapaturmaeläkkeeseen ja leskeneläkkeeseen, joista perustuslakivaliokunta on 

katsonut, etteivät ne ole palkkaan liittyen ansaittuja eivätkä taannehtivuutta 

lukuunottamatta omaisuudensuojan piirissä (PeVL 21/1989 vp ja 35/1992 vp, 

vastaava kanta on otettu mm erorahaan ja ns toistuvaan korvaukseen, PeVL 

30/1992 vp, sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan päivärahaan, PeVl 

9/1991 vp). Työeläkejärjestelmän mukaisia etuuksia ei voida täydellisesti 

rinnastaa omaisuuteen siitäkään syystä, että järjestelmä on vain osaksi 

rahastoiva: suurin osa nyt maksettavista eläkemaksuista menee nykyisiin 

eläkkeisiin eikä tulevien eläkkeiden rahastoihin. Tässä mielessä eläkemaksuilla 

on tosiasiallisesti osittain veroluonteisen maksun luonne. 

Valiokunta on lisäksi lausunut (esim. PeVL 9/1991 vp), että "yleisluonteisena 

lähtökohtana tulee olla, että tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä annettua 

lakia voidaan muuttaa samassa järjestyksessä, ellei erityisestä syystä muuta 

johdu." 

Näillä perusteilla katson, ettei työeläkelaeissa tarkoitettujen yksilöllisten 

varhaiseläkkeiden saamisedellytysten kiristäminen aiheuta tarvetta käyttää 

perustuslain säätämisjärjestystä. 

2. Työttömyyseläkkeen saamisehtojen tiukentaminen 
 

2.2. Kansaneläkelaissa tarkoitettu työttömyyseläke 

Kansaneläkelain mukaisen työttömyyseläkkeen lepäämäänjättämissuojasta pitää 

säätämishistorian osalta paikkansa se, mitä edellä on todettu yksilöllisestä 

varhaiseläkkeestä. Työttömyyseläke kuului kaikkiin säätämisen eri vaiheissa 

esitettyihin suojattujen etujen luetteloihin. Säätämishistorian valossa on 

selvää, että kansaneläkelaissa tarkoitettu työttömyyseläke kuuluu 

lepäämäänjättämissuojan piiriin. 



 

 

Työttömyyseläkkeen saamisehtoja hallitus esittää kiristettäväksi kahdella 

tavalla: 

1) eläkkeen saamiseksi vaadittavien työttömyyspäivien määrä 

nostetaan 200 päivästä 500 päivään (lisäksi muutetaan päivien 

kertymisaikaa koskevaa edellytystä); 

2) kansaneläkejärjestelmän mukaisen työttömyyseläkkeen saamisen 

edellytykseksi asetetaan, että henkilöllä on oikeus työeläkejärjes- 

telmän mukaiseen työttömyyseläkkeeseen (josta seuraa useita 

lisäehtoja edun saamiselle). 

Edellä jaksossa 1.1. viittattujen perustuslakivaliokunnan kannanottojen nojalla 

katson, ettei ehdotettua saamisedellytysten vaikeuttamista voida pitää 

"vähäisenä heikennyksenä ". 

Lepäämäänjättämissuojan kannalta on kuitenkin merkityksellistä se, että 

henkilöllä yleensä olisi oikeus työttömyysturvan peruspäivärahaan tapauksissa, 

joissa hallituksen esittämä työttömyyseläkkeen saamisehtojen kiristäminen 

rajoittaisi oikeutta työttömyyseläkkeeseen. Peruspäivärahan saamispäivien 

määrää ei ole rajoitettu ja päivärahasta kertyy kuukausittain jopa hivenen 

suurempi etuus kuin kansaneläkelain mukaisesta täydestä 

työttömyyseläkkeestä. Tällä perusteella ja perustuslakivaliokunnan lausuntoon 

6/1993 vp viitaten on ehkä mahdollista katsoa, että vaadittavien 

työttömyyspäivien lukumäärän kohtuullinen lisääminen voitaisiin katsoa 

"vähäiseksi heikennykseksi". Hallituksen esittämä työttömyyspäivien 

vähimmäismäärän lisääminen 150 %:lla eli 300 päivällä ei kuitenkaan enää ole 

luokiteltavissa "vähäiseksi heikennykseksi". 

On huomattava, että jo lepäämäänjättämissäännöksen säätämisvaiheessa 

työttömyyspäiväraha ja työttömyyseläke olivat osittain päällekkäisiä etuuksia. 

Jo silloin työttömyysturva tuli periaatteessa aina suojamuodoksi, jos henkilöllä 

ei ollut oikeutta työttömyyseläkeeseen. Kun työttömyyseläke kaikissa 

säätämisen vaiheissa kuitenkin sisällytettiin suojattujen etujen luetteloon, 

lainsäätäjän on oletettava tarkoittaneen suojata työttömyyseläkettä yhtenä 

perusturvan instituutiona (ks PeVL 7/1992 vp). 

Erityisen selvästi "vähäisen heikennyksen" raja ylittyy niiltä osin kuin hallitus 

esittää kansaneläkelaissa tarkoitetun perusturvaetuuden saamisedellytykseksi 

sitä, että saajalla on oikeus ansiosidonnaiseen työttömyyseläkkeeseen. Tällainen 

ehdotus osuu suoraan lepäämäänjättämissuojan ytimeen: suojalausekkeen 

ideana on turvata jokaiselle kansalaiselle oikeus toimeentulon kannalta 

välttämättömään perusturvaan. Perusturva on tarkoitettu erityisesti niille, joilla 

ei ole oikeutta suurempiin ansiosidonnaisiin etuuksiin. 



 

 

Työttömyyseläkettä koskevan hallituksen esityksen taustaa voidaan yksin-

kertaistaen kuvata seuraavasti (ks HE s 10 ja siinä mainittua tulopoliittista 

kokonaisratkaisua). Työmarkkinajärjestöt olivat sopineet järjestöihin 

kuulumattomien etuuksien leikkauksista siten, että yksi perusturvaetuus -

työttömyyseläke - itse asiassa kokonaan poistettaisiin perusturvaetuutena eli 

ansiosidonnaisista etuuksista riippumattomana etuutena. 

Kysymyksessä on tyypillisesti sellainen tapahtumasarja, jonka estämiseksi 

perusturvan suojalauseke luotiin. Työmarkkinajärjestöjen vahvuuden vuoksi 

niiden ajateltiin kykenevän puolustamaan omia etuuksiaan riittävän hyvin ilman 

valtiosääntöisiä suojalausekkeita. Suojalauseke luotiin juuri perusturvan saajien 

suojaksi. Perusturvan saajat ovat yleensä heikosti järjestäytyneitä ja tarvitsevat 

suojakseen parlamentaarikkojen sosiaalista mieltä hallitusvaltaa ja etujärjestöjä 

vastaan. 

Myös suojalausekkeen säätämisfilosofian kannalta katsottuna on mielestäni 

selvää, ettei työttömyyseläkkeen tekemistä riippuvaksi ansiosidonnaisen 

etuuden saamisesta voida pitää "vähäisenä heikennyksenä ". 
 

2.2. Työeläkelaeissa tarkoitettu työttömyyseläke 
 

Jaksossa 1.2. esitetyillä perusteilla katson, ettei ehdotettu laki laukaise 

lepäämäänjättämissuojaa eikä edellytä perustuslain säätämisjärjestystä niiltä 

osin, kuin kysymys on ansiosidonnaista työttömyyseläkettä koskevista 

muutoksista. 

3. Yhteenveto 
 

Katson, että 

1) lakiehdotus 6. eli ehdotettu laki kansaneläkelain muuttamisesta 

heikentäisi toimeentulon lakisääteistä perusturvaa ja voidaan 

valtiopäiväjärjestyksen 66 %:n 7 momentin mukaisesti jättää lepää-

mään; 

2) muut lakiehdotukset voidaan käsitellä valtiopäiväjärjestyksen 66 

§:n mukaan ilman lepäämäänjättämismahdollisuutta. 



 

 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 

 

 

Lausuntonani hallituksen esityksestä laeiksi joustavaa eläkeikäjärjestelmää koskevan 

lainsäädännön tarkistamiseksi (HE 26 v. 1993 vp.) esitän kunnioittaen seuraavaa. 

 

 

 

1. Eläkeoikeus ja omaisuuden suoja 
 

Perustuslakivaliokunta on käytännössään omaksunut lähtökohdan, jonka mukaan 

ansioeläkkeet nauttivat laajempaa perustuslain turvaa HM 6 §:n 

omaisuudensuojasäännöksen nojalla kuin sosiaaliset etuudet yleensä. Yleisenä sääntönä on 

pidetty, että sosiaaliset etuudet ovat omaisuuden suojan piirissä vain siltä osin kuin on kyse 

jo erääntyneistä saatavista. Sen sijaan eläkkeiden yhteydessä "perustuslakivaliokunta on 

eri yhteyksissä lähtökohtaisesti pitänyt henkilön itselleen ansaitsemaa eläke-etua 

hallitusmuodon 6 §:ssä turvatun omaisuudensuojan piiriin kuuluvana" (pvl 31 v. 1992 vp., 

jossa viitataan lausuntoihin 1 v. 1975 II vp. sekä 5 ja 6 v. 1977 vp.). 

Perustuslakivaliokunnan kannan taustana on ajatus ansioeläkkeestä 

eräänlaisena sosiaalisena palkkana, jota koskeva oikeus kasautuu työtä tehtäessä samaan 

tapaan kuin varsinainen palkkakin. Tämän vuoksi lähtökohtana on, että jo ansaitut 

eläkkeet saavat saman perustuslain suojan kuin jo ansaittu palkkakin. 

Tapauksissa, joissa ansioeläkkeen perustuslain suoja on tullut valiokunnan 

arvioitavaksi, on ollut kyse eläkkeen rahamääräisestä suuruudesta ja sen 



 

 

määräytymisperusteista. Nyt käsiteltävänä oleviin lakiehdotuksiin ei kuitenkaan 

havaitakseni sisälly säännöksiä, jotka 
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johtaisivat jo ansaittujen eläke-etuuksien rahamääräisen tason alentumiseen. Sen sijaan 

lakiehdotuksissa ehdotetaan varhaiseläkkeen saamisen alaikärajan nostamista 55 vuodesta 

58 vuoteen samoin kuin työttömyyseläkkeen saamisedellytysten tiukentamista eräiltä osin. 

Perustuslakivaliokunta ei ole havaitakseni ottanut nimenomaista kantaa siihen, 

kuuluuko työ- tai muuhun palvelussuhteeseen perustuva ansioeläkeoikeus omaisuuden 

suojan piiriin laajemminkin kuin jo ansaittujen eläke-etuuksien tason osalta. Nähdäkseni on 

kuitenkin selvää, että eläkeikärajassa tai muussa eläkkeen saamisedellytyksissä ei ole kyse 

jo ansaittujen eläkkeiden kaltaisista, palkkaan rinnastuvista varallisuusarvoisista 

etuuksista. Lisäksi on huomattava, että ehdotetut eläkkeen saamisedellytyksen tiukennukset 

eivät koske varsinaista työeläkettä vaan varhaiseläkettä ja työttömyyseläkettä. 

Lakiehdotukset eivät oikeuta puuttumaan jo erääntyneisiin eläkkeisiin tai jo 

tehtyihin eläkepäätöksiin, eikä niillä siis näiltä osin ole takautuvaa vaikutusta. 

Mikäli eläkeoikeuden omaisuuden suoja rajoitetaan vain jo ansaittujen 

eläkkeiden rahamääräiseen tasoon eikä sitä uloteta eläkkeen saamisedellytyksiin, 

lakiehdotukset eivät nähdäkseni sisällä säännöksiä, jotka HM 6 §:n vastaisina vaatisivat 

perustuslain säätämisjärjestystä. 

 

 

2. VJ 66.7 § ja toimeentulon lakisääteinen perusturva 
 

Siihen luetteloon, jossa hallitus esitti kantansa toimeentulon lakisääteisen perusturvan 

piiriin "ainakin" kuuluvista etuuksista, sisältyvät myös kansaneläkelaissa tarkoitetut 

yksilöllinen varhaiseläke ja työttömyyseläke (HE 234 v. 1991 vp.). Ansioeläkkeitä 

hallituksen esityksen luetteloon ei sisältynyt, mikä ilmeisesti ainakin osaksi johtui siitä, että 

hallituksen esityksessä toimeentulon lakisääteistä perusturvaa heikentävien lakien 

lepäämäänjättämismahdollisuus ulotettiin vain valtion menoja säästäviin lakeihin. 

Lepäämäänjättämismahdollisuuden sidos säästölakeihin poistettiin kuitenkin 

hallituksen ehdotuksen eduskuntakäsittelyssä. Perustuslakivaliokunta, jonka mietinnön (7 

v. 1991 vp.) perusteella lepäämään jättämistä koskevaa VJ 66.7 §:ää muutettiin hallituksen 

ehdottamasta, myös esitti toimeentulon lakisääteisestä perusturvasta tulkinnan, jonka voi 

katsoa ulottavan käsitteen myös ansioeläkkeisiin. Niinpä valiokunta edellytti, että 

"turvattuna etuutena eläketulon osalta pidetään kansaneläkelaissa ... tarkoitetun täyden 

kansaneläkkeen suuruista toimeentuloa". Katsonkin, että VJ:n 66.7 §:n mukainen 

suojalauseke on lähtökohtaisesti relevantti myös muiden eläkelakien kuin kansaneläkelain 

muutosehdotusten kannalta. 
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Eläkelakeihin ehdotetut muutokset ovat eläkeasioihin erityisesti 

perehtymättömälle varsin vaikeaselkoinen kokonaisuus. Muodostamani käsityksen mukaan 

perusturvaproblematiikan kannalta olennaiset muutosehdotukset koskevat yksilöllisen 

varhaiseläkkeen saamisen alaikärajan nostamista ja työttömyyseläkkeen saamisehtojen 

tiukentamista. Etuuksien saamisedellytysten tiukentamisesta perustuslakivaliokunta totesi 

mietinnössään 7 v. 1991 vp., että "suojan institutionaalisen luonteen estämättä voitaisiin 

valiokunnan käsityksen mukaan kuitenkin ilman lepäämäänjättämismahdollisuutta ... 

tarkistaa jonkin verran jonkin suojan piiriin sinänsä kuuluvan etuuden saamisedellytyk-

siä". 

Se, mahtuvatko nyt ehdotetut tiukennukset valiokunnan hyväksyttävänä 

pitämän saamisedellytysten tarkistuksen piiriin, on paljolti arvionvarainen asia. Sen 

ratkaisemiseen vaikuttaa nähdäkseni mm. se, voiko edellytysten tiukentamisen vuoksi 

eläkettä vaille jäävä saada turvaa jonkin muun etuuden muodossa. Niiden kohdalla, jotka 

alaikärajan nostamisen vuoksi eivät voi jäädä yksilölliselle varhaiseläkkeelle, näin ei 

asianlaita ilmeisesti ole, elleivät he sitten täytä työkyvyttömyyseläkkeelle asetettuja 

vaatimuksia. Sen sijaan työttömyyseläkettä vaille jäävät kuuluvat voivat käsitykseni 

mukaan saada työttömyysturvalain mukaisia etuuksia. 

Johtopäätöksenäni on, että hallituksen esitys merkitsee (ainakin) yksilöllisen 

varhaiseläkkeen saamisen alaikärajan nostamisen osalta sellaista toimeentulon lakisääteisen 

perusturvan heikennystä, että tätä koskevat lakiehdotukset voidaan VJ 66.7 §:n nojalla 

jättää lepäämään. 

 

 

 

3. Työntekijöiden työeläkemaksu 
 

Perustuslakivaliokunta on tuoreessa lausunnossaan 8 v. 1992 vp. ottanut kantaa 

työntekijäin eläkemaksun oikeudelliseen luonteeseen ja siitä säätämisen järjestykseen. 

Valiokunta piti tätä maksua eräänlaisena hallitusmuodossa tarkoitettujen verojen ja 

maksujen ulkopuolelle jäävänä sui generis -suorituksena ja katsoi, että siinä on kyse 

sellaisesta ansioeläkejärjestelmän sisäisestä kustannusvastuun jakamisesta työnantajien ja 

työntekijöiden kesken, joka kuuluu tavallisen lainsäätämisjärjestyksen alaan. Nyt esitetty 

pysyvä eläkemaksu on luonteeltaan samankaltainen kuin valiokunnan mainitussa 

lausunnossaan tarkastelema. 

 

Porthaniassa 18.5.1993 [/L^— 1  -----  
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