
 

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 81 perjantaina 29.10.1993 

kello 9.15 

1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) HE 124 laiksi Ov Yleisradio-Rundradion Ab:stä 
 

- I käsittely jatkuu. 

Korjattu lausuntoluonnos: yleiskeskustelu - yksityis-

kohtainen käsittely. 

4) HE 80 laiksi kunnallisten viranhaltijain 1a työntekijäin 

eläkelain 16 a §:n muuttamisesta ja HE 96 valtion eläke-

lainsäädännön muuttamisesta 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 
 

- Professori Antero Jyränki 

Todettaneen asiantuntijoiden kuuleminen päättyneeksi. 

5) HE 226 opintotukilainsäädännön uudistamisesta 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 
 

- Professori Mikael Hiden 

- Professori Antero Jyränki 

- Professori Ilkka Saraviita 

(- Nuorempi hallitussihteeri Antti Vuorinen, OPM) 

6) Muut mahdolliset asiat 

- Ellei erityistä syytä ilmene, valiokunta ei kokoonnu 

keskiviikkona 3.11.1993! 

7) Seuraava kokous on tiistaina 2.11.1993 klo 10.00; yh-

teiskuuleminen suuressa valiokunnassa HE 235:stä StV:n ja 

TyV:n kanssa. 

8) Kokouksen päättäminen 
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Antero Jyränki/28.10.1993 PeV 

 

 

 

 

P.M. 

HE 80/1993 

(kunnallisen eläkejärjestelmän muutos) 

 

 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnallisten viranhaltijain ja 

työntekijäin eläkelaki siten, että kunnalliseen eläkejärjestelmään 

sisältyvää aikaisempien ammattikohtaisten eläkeikien valintaoikeutta 

rajoitettaisiin. 

 

Lakiehdotuksen pääasiasisältö näyttäisi palautuvan vuoteen 1989, 

jolloin kunnissa otettiin käyttöön varhaiseläkejärjestelmä, joka 

korvasi ammattikohtaiset alemmat eläkeiät. Ammattikohtaisten eläkeikien 

katsottiin olevan niiden piirissä oleville saavutettu etu. Tämän vuoksi 

uudistuksen voimaan tullessa alempien eläkeikien piirissä oleville 

järjestettiin valintaoikeus ammattikohtaisen eläkeikäjärjestelmän ja 

varhaiseläkejärjestelmän välillä. Voimassa olevan lain mukaan valinta 

on tehtävä vuoden 1999 kesäkuun loppuun mennessä, siis kymmenen vuoden 

aikana. Nyt valintaoikeutta rajoitettaisiin, pääasiassa siten, että 

valintaoikeus päättyisi jo 30.6.1995. 

 

Muutoksen merkitystä valtiosääntöoikeudelliselta kannalta arvioitaessa 

joutuu ensimmäiseksi tarkastelemaan kunnallisen eläkejärjestelmän 

säännöstystasoa. Alun perin kunnan viranhaltijain (ja ainakin osittain 

myös työntekijöittenkin) eläketurva on määräytynyt kuntakohtaisesti 

asianomaisen kunnan eläkesäännön mukaan. 

V. 1964 säädettiin kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 

eläkelaki (202/64), jolla kaikkien kuntien ja kuntainliittojen 

viranhaltijoiden ja työntekijöiden eläketurvasta huolehtiminen 

annettiin julkisoikeudelliselle oikeusmuodostumalla, kunnalliselle 

eläkelaitokselle. 

Jos verrataan toisiinsa valtion ja kuntien eläkejärjestelmien 

säädöspohjaa, havaitaan, että valtion eläkelaki (208/66) säätää 
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hyvinkin   yksityiskohtaisesti    viklamiesten   eläketurvasta, sen 

määräytymisen edellytyksistä ja suuruudesta. Sitä vastoin kunnallinen 

eläkelaki (3.1 §) sisältyy merkittävän valtuutussäännöksen: 

"Eläketurvasta määrätään kunnallisen eläkelaitoksen eläkesäännössä. " 

Minulla ei ole mahdollisuutta tarkemmin selvittää, jouduttiinko 

tämän säännöksen osalta miettimään kunnallisen itsehallinnon 

perustuslain takaamaa laajuutta samalla tavoin kuin säädettäessä 

kunnallisten virkaehtosopimusten tekemisoikeuden siirtämistä kunnilta 

kunnalliselle sopimusvaltuuskunnalle. Mahdollisesti asiaa ei harkittu 

tältä kannalta. Mutta valtuussäännös on olemassa, ja tuntematta 

sosiaalioikeuden yksityiskohtia oletan, että kunnallisen eläkelaitoksen 

eläkesääntö korvaa monelta osin lakitasoisen sääntelyn, jota esiintyy 

valtion eläkelaissa. 

Valtuussäännöksen hyväksymisen jälkeen ei eläkesäännön 

yksityiskohtien perustuslainmukaisuuden tutkiminen ei kuulu eduskunnan 

perustuslakivaliokunnalle. 

Minulla ei ole tietoa, miksi edellä sanoitusta huolimatta 

siirtymistä ammattikohtaisista alemmista eläkei'istä varhaiseläke 

järjestelmään ei kunnallisen eläkejärjestelmän piirissä toteutettu 

eläkekohtaisen eläkesäännön muuttamisella vaan kunnallisen eläkelain 

muutoksella. 

Jos alkuperäinen vaalintasäännös olisi kirjoitettu eläkesääntöön, 

ei valinta-ajan lyhentämisen perustuslainmukaisuus olisi nyt 

perustuslakivaliokunnan harkittavana. Sekin olisi eläkesäännön 

muuttamiskysymys, joka aikanaan saattaisi joutua hallintolainkäytön 

piirissä arvioitavaksi (vrt. lain 8 §). Lakia alemmanasteisen säädöksen 

voi viranomainen perustuslainvastaisena jättää soveltamatta. 

Nyt, kun valintaoikeudesta on säädetty lailla, sen muuttamisesta 

on luonnollisesti myös säädettävä lailla. 

 

* * * 

 

Sitä seikkaa, missä määrin oikeutta pysyä julkisin säädöksin 

määritellyssä ammatillisessa eläkeiässä on pidettävä HM 6 §:n 

suojaamana etuutena, olen sivunnut toista asiaa koskevassa lausun-

nossani (HE 86/1993 vp). Asia ei ole aivan yksioikoinen. Joka 

tapauksessa: vaikka v. 1989 toimessa ja työssä olleiden oikeutta 

pidettäisiinkin perustuslain suojaamana, en näe perustuslain kannalta 

olennaista puuttumista siinä, että valinta-aikaa lyhenne- 

 



 

tään - jos vain siitä on kysymys (mikä ei tietenkään ole aivan varmaa, 

kun käsillä on monimutkainen eläkejärjestelmä). 

 

 

 

VJ 66.7 §:n käyttäminen ei nähdäkseni tässä tule kysymykseen. 

Lakiehdotus voidaan hyväksyä tavallisessa järjestyksessä. 

i 

>■> 

Antero Jyränki/29.10.1993 PeV 

 

 

 

P.M. 

HE 96/1993 vp 

(valtion eläkelainsäädännön muuttaminen) 

 

 

Valtion  eläkejärjestelmän nyt  käsillä  oleva muutos 

saattaa olla perustuslakikysymys kahdessa mielessä: 

1. loukatessaan HM 6 §:ssä säädettyä omaisuudenturvaa, tai 

2. koskiessaan VJ 66.7 §:ssä tarkoitettua toimeentulon la-

kisääteistä perusturvaa. 

 

Muutoksen johdosta vuoden 1939 jälkeen syntyneiden eläkeikää 

nostettaisiin asteittain 63 vuodesta 65 vuoteen ja tavoitetasoa 

laskettaisiin asteittain 66 %:stä 60 %:iin. Vastaavasti eläkkeen 

karttumisnopeutta pudotettaisiin 1.5 %:iin vuodessa. 

 

Edelleen vuoden 1939 jälkeen syntyneiden yksilöllisen var-

haiseläkkeen alaikäraja nostettaisiin 55 vuodesta 58 vuoteen. 

 

Huolimatta siitä, että virkamiehen palkkaukseen kajoaminen on 

virkaehtosopimusjärjestelmän myötä periaatteessa ja 

pääsääntöisesti siirtynyt valtiosääntöoikeudellisesti 

arvioitavaksi samojen sääntöjen mukaan kuin puuttuminen 

varallisuusarvoisiin sopimuksiin yleensä, ovat erinäiset 

sellaiset virkasuhteeseen liittyvät etuudet, jotka eivät määräydy 

virkaehtosopimusten mukaan, säilyttäneet toisenlaisen statuksen. 

Siten on esimerkiksi virkamiehen eläke-etua pidetty suoraan - 



 

ilman sopimuskonstruktion välitystä -hallitusmuodon 6 §:.ssä 

suojatun omaisuudensuojan piiriin kuuluvana. 

 

Eläke-etuuden suojassa on kuitenkin erotettu ja edelleenkin ero-

tettava eri asteita. Ehdottominta suojaa tietenkin nauttii jo 

maksettavaksi langennut eläke-erä. Myös puuttuminen eläketapahtu-

man jälkeen jo myönnetyn eläkkeen suuruuteen tulee herkästi 

perustuslakikysymykseksi, joskin on katsottu, että eläkkeen 

suuruuteen vaikuttavien laskentaperusteiden muuttaminen on 

mahdollista tavallisessa järjestyksessä, jos puuttuminen ei 

olennaisesti kajoa eläkkeen määrään. 

 

Ongelmallisinta on puuttuminen eläkkeen määräytymisperusteisiin sinä 

aikana, kun eläkettä vasta ansaitaan, ts. ennen eläketapahtumaa. 

Siinäkin voidaan erottaa toisistaan puuttuminen noihin perusteisiin 

niiltä osin, kuin on kysymys jo palvelluista vuosista, ja toisaalta 

niiltä osin, kuin on kysymys tulevaisuudessa palveltavasta ajasta. 

Kysymys on, kuten HErssa todetaan ja kuten PeV:kin on useassa 

yhteydessä lausunut, eläkkeen määrää koskevien odotusten suoj 

aamisesta. Valtiosääntöoikeudellisesti kaikkein ongelmattomin taas on 

sellainen sääntely, jossa eläkejärjestelmää muutetaan vasta lain 

voimaantulon jälkeen alkaneiden uusien palvelussuhteiden osalta (vrt.  

PeVL 36/1992 vp). 

 

Esityksellä luodaan siirtymäjärjestelmä, joka pehmentää muutosten 

vaikutuksia juuri odotusten suunnassa: mitä lähempänä nykyisen 

järjestelmän mukaisen täysimääräisen eläkkeen saavuttaminen on, sitä 

vähäisempi on muutos. Ennen vuotta 1940 syntyneitä ei muutos koskisi 

lainkaan. 

 

Jollain tapaa ongelmallisin on ehkä v. 1989 luodun yksilöllisen 

varhaiseläkejärjestelmän  muuttaminen,joka   v.    1940 syntyneiden 

henkilöiden kohdalla toteutuisi tosiasiallisesti v. 1995: henkilö, 

joka nyt voimassa olevien säännösten mukaan voisi saada yksilöllisen 

varhaiseläkkeen v.,  1995,  saisikin sen vasta v. 1998. 

 

Olen kuitenkin taipuvainen yhtymään hallituksen esityksessä 

kirjattuihin säätämisjärjestysperusteluihin omaisuudensuojan osalta: 

HM 6 §§ ei estä ao. lakiehdotusten hyväksymistä tavallisessa 

lainsäädäntöjärjestyksessä. 



 

 

A   * * 

 

Sen jälkeen on tarkasteltava, kajoaako esitys VJ 66.7 §:ssä tar-

koitetulla tavalla toimeentulon lakisääteiseen perusturvaan. 

 

Erilaisten eläkkeiden tasoa VJ 66.7 § suojaa sikäli kuin on kyse 

täyden kansaneläkkeen suuruista toimeentulotasosta. Tässä mielessä 

eivät esitykseen sisältyvät säännökset ole ongelmallisia, 

lukuunottamatta ehkä yksilöllisen varhaiseläkkeen saamisen alaikä- 


