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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 

HE 209/2005 vp 
 



 
Esitys kansaneläkelaiksi ja laiksi vammaisetuuksista sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 

 
 

Esityksessä ehdotetaan, että säädetään uusi kansaneläkelaki sekä uusi laki 
vammaisetuuksista. Kansaneläkelaissa säädettäisiin kansaneläkkeestä ja 
perhe-eläkkeestä. Laissa vammaisetuuksista säädettäisiin vammaistuesta, 
alle 16-vuotiaan vammaistuesta ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuesta sekä 
eläkkeensaajan hoitotuesta. Uudistuksessa on pääosin kyse lainsäädännön 
selkeyttämisestä ja ajanmukaistamisesta sekä siitä, että perustuslain 
vaatimukset säädöstasosta ja valtuutussäännöksistä otetaan asianmukaisella 
tavalla huomioon. 
 
Nykyisin voimassa oleva kansaneläkelaki on vuodelta 1956. Siihen on 
viidenkymmenen vuoden aikana tehty useita osittaisuudistuksia. Ehdotettu 
sääntely selkeyttäisi kansaneläkettä, perhe-eläkettä ja vammaisetuuksia 
koskevaa lainsäädäntöä nykyisestä. 
 
Esitysluonnoksessa on siirretty useita säännöksiä asetuksesta lain tasolle. 
Esitykseen sisältyisi vain muutamia asetuksenantovaltuutuksia. Oikeus-
ministeriön käsityksen mukaan niiden muotoilussa on otettu huomioon 
valtuutussäännöksille perustuslaissa ja lainsäädäntökäytännössä asetetut 
vaatimukset. Ne on myös muotoiltu asianmukaisesti tarkempien säännösten 
antamista tarkoittaviksi. Etuuden maksamista koskevissa säännöksissä 
(kansaneläkelaki 66 §, laki vammaisetuuksista 23 §) käytetään kuitenkin 
ilmaisua "siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään". Jos tällä 
tarkoitetaan asetuksenantovaltuutusta, näiden säännösten pohjalta jää 
epäselväksi, millaisista asioista asetuksella on tarkoitus säätää. 
 
Työkyvyttömyyseläkettä koskevan kansaneläkelain 12 §:n 3 momentin 
mukaan 60 vuotta täyttäneen henkilön työkyvyttömyyttä arvioitaessa 
painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta. Momentin mukaan 
Kansaneläkelaitos voisi antaa tarkempia ohjeita momentin soveltamisesta. 
Vastaava säännös on nykyisin kansaneläkelain 22 §:n 7 momentissa. 
Säännösehdotusta ei ole lähemmin perusteltu, joten ehdotuksen pohjalta jää 
epäselväksi, minkä vuoksi säännös olisi tarpeen samoin kuin se, kenelle 
Kansaneläkelaitoksen antamat ohjeet olisi tarkoitettu ja 
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mikä merkitys niillä olisi Kansaneläkelaitoksen päätöksenteossa. Perus-
tuslakivaliokunta on muutamissa lausunnoissaan katsonut, että ohjeiden 
antamista tarkoittavat säännökset ovat omiaan hämärtämään lain nojalla 
annettavaan viranomaismääräykseen sisältyvien velvoittavien oikeus-
sääntöjen ja suositusluonteisten ohjeiden välistä eroa (esim. PeVL 30/2005 
vp). 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä 209/2005 vp kansaneläkelaiksi ja laiksi 
vammaisetuuksista sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi esitän kunnioittaen seuraavaa. 

Hallituksen esityksen tarkoitus on ajanmukaistaa ja selkeyttää toimeentulo-
turvaa koskevaa lainsäädäntöä. Kysymys on perustelujen mukaan pääasiassa lainsää-
däntöteknisestä uudistuksesta, jossa on otettu huomioon perustuslain asettamat vaati-
mukset säädöstasosta ja valtuutussäännöksistä (s. 1). 

Ehdotetuilla laeilla on kytkentöjä ainakin seuraaviin perustuslaissa säädel-
tyihin asioihin: yhdenvertaisuus (perustuslain 6 §), oikeus perustoimeentulon turvaan 
(perustuslain 19 §:n 2 mom.), julkisen vallan velvollisuus tukea perheen ja muiden lap-
sen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen 
kasvu (perustuslain 19 §:n 3 mom.) ja velvollisuus säätää lailla yksilön oikeuksien ja 
velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat 
lain alaan (perustuslain 80 §:n 1 mom.). 

Hallituksen esityksen perustelut ovat suppeat. Tämä koskee etenkin yksi-
tyiskohtaisia perusteluja, joissa usein vain todetaan, että ehdotettu säännös vastaa ny-
kyistä lainsäädäntöä tai vakiintunutta käytäntöä. Niukkasanaisuus on perusteltavissa 



 
uudistuksen lainsäädäntöteknisellä luonteella. Toisaalta se vaikeuttaa ehdotettujen 
säännösten arviointia perustuslain kannalta. Itsestään selvänä ei voida myöskään pitää 
sitä, että esimerkiksi voimassaoleva kansaneläkelaki täyttää perustuslain asettamat 
vaatimukset. Tämä koskee varsinkin sen niitä säännöksiä,, jotka on hyväksytty nykyistä 
perustuslakia edeltäneen hallitusmuodon aikana ja joiden suhde perustuslakiin ja erityi-
sesti 1995 vahvistettuihin uusiin perusoikeuksiin ei ole tämän vuoksi ollut perustuslaki-
valiokunnan erikseen arvioitavana. 

Yleinen arvioni edellä sanotusta huolimatta on, että ehdotetut lait täyttävät 
melko hyvin perustuslaissa asetetut vaatimukset. Monista asioista, joista nykyisin mää-
rätään osaksi tai kokonaan asetuksella, ehdotetaan nyt säädettäväksi laissa. Esimerk-
kinä voidaan mainita etuuksien hakemista, tietojen antamista ja päätöksentekoa koske-
vat säännökset. Niiden ottaminen lakiin on perusteltua sekä perustuslain 21 §:n (oikeus 
hyvään hallintoon) että perustuslain 80 §:n (lailla säätämisen vaatimus) näkökulmasta. 

Ehdotettavat lait sisältävät vain vähän delegointi- ja valtuutussäännöksiä. 
Niihin ei ole nähdäkseni huomauttamista perustuslain kannalta. 
 
 
 

Kansaneläkkeen ja leskeneläkkeen määrät 
 
 

Kansaneläkkeen määrä ehdotetaan sidottavaksi edelleen kuntien kalleusluokitukseen 
(kansaneläkelain 19 ja 21 §). Sama koskisi leskeneläkkeeseen kuuluvan jatkoeläkkeen 
täydennysmäärää (kansaneläkelain 31 §:n 2 mom. ja 33 §). Kuntien kalleusluokituksesta 
säädetään kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetussa laissa (955/1973), jonka 
voimassaoloaikaa on jatkettu vuoden 2007 loppuun lailla 1125/2005. 

Perustuslakivaliokunta on arvioinut kuntien kalleusluokitukseen liittyviä pe-
rustuslaillisia ongelmia viimeksi lausunnossaan 38/2005 vp. Valiokunta viittasi 2002 val-
tiopäivillä antamaansa lausuntoon (73/2002 vp), jossa se piti kalleusluokitusjärjestelmää 
pulmallisena perustuslain 6 §:ssä säädetyn yhdenvertaisuuden kannalta. Mahdollisuus 
perustella järjestelmän ylläpitämisestä johtuvaa yhdenvertaisuudesta poikkeamista val-
tiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävillä perusteilla on valiokunnan mukaan kyseenalai-
nen. Kalleusluokitukseen sidotuissa sosiaaliturvaetuuksissa on kysymys perustuslain 19 
§:n 2 momentissa tarkoitetuista perustoimeentulon turvasta. Kalleusluokitukseen liittyvät 
yhdenvertaisuuden kannalta ongelmalliset seikat saattavat "tästäkin syystä muodostua 
merkittäviksi perustuslain 106 §:n näkökulmasta". Perustuslakivaliokunta edellytti tuo-
reessa lausunnossaan hallituksen ryhtyvän välittömästi toimenpiteisiin kalleusluokitus-
järjestelmän lakkauttamiseksi tarvittavan lainsäädännön aikaan saamiseksi. 

Kalleusluokituksen soveltaminen esityksessä ehdotetulla tavalla tarkoittaisi 
käytännössä esimerkiksi, että täysimääräistä kansaneläkettä maksettaisiin yksinäiselle 
henkilölle ensimmäiseen kalleusluokkaan kuuluvassa kunnassa kuukaudessa 20,95 
euroa suurempana kuin toiseen kalleusluokkaan kuuluvassa kunnassa. Vuositasolla 
vastaava erotus olisi nykyrahassa 251,40 euroa. 

Kyseistä eläkkeen määrissä olevaa eroa ei voida perustella hyväksyttävästi 
siten, kuin yhdenvertaisuutta koskeva perustuslain 6 § edellyttää. Kuten eduskunnan 
hallintovaliokunta on mietinnössään 23/2005 vp todennut, kuntien kalleusluokitus on 
ajan myötä vinoutunut eivätkä kunnat ole nykyisessä luokituksessa elinkustannusten 
suhteen oikein ryhmiteltyinä. Ongelmaa korostaa kansaneläkkeen kohdalla se, että 
säännökset kansaneläkkeestä konkretisoivat oikeutta perustoimeentulon turvaan, joka 
on perustuslain 19 §:n 2 mukaan turvattava lailla jokaiselle muun muassa työkyvyttö-
myyden ja vanhuuden aikana. Vaikka leskeneläkkeellä ei ole samanlaista yhteyttä pe-
rustuslaissa vahvistettuihin sosiaalisiin perusoikeuksiin, sitäkin koskevien tavallisen lain 



 
tasoisten säännösten tulee olla sopusoinnussa perustuslain yhdenvertaisuussäännök-
sen kanssa. 

Ehdotus ei ole mielestäni näiltä osin toteutettavissa tavallisessa säätämis-
järjestyksessä hyväksyttävällä lailla. 
 
 
 

Etuuden hakijan ja saajan ilmoitusvelvollisuus 
 
 

Eläkkeen hakijan ja saajan ilmoitusvelvollisuudesta säädettäisiin kansaneläkelain 58 
§:ssä. Pykälän 4 momentin mukaan eläkkeen hakijan ja saajan "on annettava Kansan-
eläkelaitokselle myös muut hakemuksen ratkaisemiseksi ja etuuden maksamiseksi vält-
tämättömät tiedot". Vastaavat säännökset ehdotetaan otettavaksi myös kansaneläkelain 
61 §:n 6 momenttiin (lapseneläkkeen hakeminen ja ilmoitusvelvollisuus), 62 §:n 3 mo-
menttiin (lapsikorotuksen hakeminen ja ilmoitusvelvollisuus) sekä vammaisetuuksista 
annettavan lain 17 §:n 3 momenttiin (alle 16-vuotiaan vammaistuen hakeminen ja ilmoi-
tusvelvollisuus), 18 §:n 3 momenttiin (hoitotuen ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuen 
hakeminen ja ilmoitusvelvollisuus) ja 19 §:n 3 momenttiin (ruokavaliokorvauksen hake-
minen ja ilmoitusvelvollisuus). 

Viitatut säännökset eivät ilmaise täsmällisesti, tarkoitetaanko niissä etuuden 
hakijan ja saajan oma-aloitteista vai Kansaneläkelaitoksen pyynnöstä tapahtuvaa tieto-
jen antamisvelvollisuutta. Käytetty sanamuoto ("on annettava") saattaa tosin viitata jäl-
kimmäiseen vaihtoehtoon. Niin ikään ilmoitettavien asioiden sisältö jää säännöksissä 
epäselväksi, millä on merkitystä erityisesti siinä tapauksessa, että kysymys on etuuden 
saajan oma-aloitteisesta velvollisuudesta. Tietojenantovelvollisuus kohdistuu asioihin, 
jotka kuuluvat pääosin perustuslain 10 §:n turvaaman yksityiselämän suojan piiriin. Siitä 
säädettäessä tulee siksi noudattaa täsmällisyyden, tarkkarajaisuuden ja suhteellisuuden 
vaatimuksia. Säännöksistä tulee näin ollen käydä yksiselitteisesti ilmi, miten selvittä m is-
tehtävä jakautuu etuuden hakijan tai saajan ja toisaalta Kansaneläkelaitoksen kesken ja 
- erityisesti jos kysymys on etuuden hakijan ja saajan velvollisuudesta antaa tietoja oma-
aloitteisesti - mistä asioista tietoja edellytetään annettavan. 

Perustuslakivaliokunta on ottanut kantaa selvittämistehtävän jakautumiseen 
etuuden saajan ja eläkelaitoksen välillä lausunnossaan 15/2002 vp. Kysymys oli tietojen 
saamisesta, antamisesta ja salassapidosta yksityisten alojen ja valtion sekä kunnalli-
sessa eläkejärjestelmässä. Ratkaiseva merkitys rajanvedossa tulee valiokunnan mukaan 
antaa "sille, onko luontevinta edellyttää eläkkeensaajan ilmoittavan jostakin asiasta oma-
aloitteisesti vai onko perustellumpaa lähteä siitä, että eläkelaitos esimerkiksi määräajoin 
vaatii siitä häneltä selvitystä, jos se on välttämätöntä jonkin asian ratkaisemiseksi" (ks. 
myös PeVL 46/2002 vp). Vastaavanlainen suhteellisuusperiaatteeseen liittyvä arviointi 
tulee suorittaa myös tässä yhteydessä. 

 
Etuuden maksamisen väliaikainen keskeyttäminen 
 
 

Etuuden maksamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä säädettäisiin kansaneläkelain 75 
§:ssä ja vammaisetuuksista annettavan lain 31 §:ssä. Maksaminen voitaisiin väliaikai-
sesti keskeyttää osittain tai kokonaan, "jos on ilmeistä, että etuuden saajalla ei olosuh-
teiden muuttumisen tai muun syyn perusteella ole siihen oikeutta, tai etuuden määrää 
tulisi vähentää". Keskeyttämisestä ei tehtäisi päätöstä (kansaneläkelain 65 §:n 3 mom., 
laki vammaisetuuksista 22 §;n 3 mom.), mutta siitä lähetettäisiin etuuden saajalle ilmoi-



 
tus, johon ei olisi mahdollista hakea muutosta valittamalla. Jos etuuden saaja ei toimit-
taisi pyydettyä lisäselvitystä, asia ratkaistaisiin ehdotettujen säännösten mukaan "niiden 
selvitysten perusteella, jotka ovat Kansaneläkelaitoksen käytettävissä". Päätöksen te-
kemiselle ei ehdoteta säädettäväksi enimmäisaikaa. Viitattuja säännöksiä koskevissa 
yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan kuitenkin, että päätös annettaisiin "kolmen 
viikon kuluessa väliaikaista keskeyttämistä koskevasta ilmoituksesta kuten nykyisinkin" 
(hallituksen esitys s. 33/I ja 47/I). 

Koska maksamisen väliaikaiseen keskeyttämiseen ei olisi mahdollista hakea 
muutosta valittamalla, laissa olisi syytä vahvistaa määräaika sille, kuinka pian etuutta 
koskevasta oikeudesta tai etuuden määrästä tulee keskeyttämisen jälkeen tehdä vali-
tuskelpoinen päätös. 
 
 
 
 

Tampereella 16 päivä helmikuuta 2006 
 
 
 

Raija Huhtanen 
Julkisoikeuden professori 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnan pyydettyä minulta asiantuntijalausunnon hallituksen esityksestä Eduskunnalle 

n:o 209/2005 vp. kansaneläkelaiksi ja laiksi vammaisetuuksista sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 

esitän kohteliaimmin seuraavaa. 
 
 
 
 
Yleistä 
 

Toisin kuin on ollut aiemmin tapana, hallituksen esityksestä ei käy millään tavoin ilmi, miksi siihen 

sisältyvistä lakiehdotuksista on katsottu tarpeelliseksi hankkia perustuslakivaliokunnan lausunto. Onko 

kyse ns. "varmuuden vuoksi" -pyynnöstä? Jos niin on tehty, on sekin yleensä tapana mainita 

nimenomaisesti hallituksen esityksessä. Hallituksen esityksen säätämisjärjestysjakso (s. 52) on erittäin 

vaatimaton, mutta sen lisäksi tekstissä viitataan siellä täällä perusoikeuksiin hyvin yleisellä tasolla. Ne 

eivät kuitenkaan tuo juurikaan lisäarvoa tekstiin tältä osin. 
 

Ilmeisesti hallituksen esityksestä on päätetty pyytää perustuslakivaliokunnan lausunto lähinnä siitä 

syystä, että valiokunta tarkastaisi kokonaisuudessaan lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden. Näin 

päättelen siitä, että esityksen todetaan (s. 1) olevan osa kokonaisuutta, jolla pyritään ajanmukaistamaan 

ja selkeyttämään toimeentuloturvaa koskevaa lainsäädäntöä. Esityksessä ilmoitetaan otetun huomioon 

perustuslain asettamat vaatimukset säädöstasosta ja valtuutussäännöksistä. Siitä syystä esimerkiksi 

vammaisetuuksien saamisedellytyksiä koskevia säännöksiä on siirretty asetustasolta lakiin (ks. s. I l j a 

52). 
 

En ole kansaneläkelainsäädännön asiantuntija enkä ole tutustunut uudistuksen taustalla olevaan 

selvitysmies Arajärven selvitykseen vuodelta 1998, mutta ilmeisen pitkään ja perusteellisesti uudistusta 

lienee valmisteltu. Uudistusta luonnehditaan kuitenkin lähinnä tekniseksi (s. 52). 



 

Koska olen sen sijaan tutkinut hyvinkin paljon lasten ja vammaisten henkilöiden oikeuksia, keskityn 

lausunnossani niihin kohtiin. Kuultavana asiassa on myös Kansaneläkelaitoksen tutkija (Saksiin), joten 

hän osannee lausua yleisemmin kansaneläkelaista. 
 
 
 
 
2 Vammaisten oikeuksista 
 

Hallitus esittää säädettäväksi uuden vammaistukilain (Laki vammaisetuuksista), johon ehdotetaan 

otettavaksi nykyistä lapsen hoitotukea, vammaistukea ja eläkkeensaajien hoitotukea koskevat 

säännökset. 
 

Hallituksen esityksessä (s. 15) lapsen hoitotukea (= alle 16-vuotiaan vammaistuki uudessa laissa) 

perustellaan siten, että sen tarkoituksena on edistää pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen 

kehitystä ja hyvinvointia sekä tukea lapsen integroitumista omaan sosiaaliseen ympäristöönsä. Lapsen 

hoitotuen avulla turvataan paremmat edellytykset vammaiselle lapselle osallistua täyspainoisesti 

yhteisönsä elämään mahdollisimman tasavertaisena jäsenenä. Lain tarkoitus ehdotetaan määriteltäväksi 

nimenomaisesti tuohon tapaan lain 1 §:ssä. Aiemmin ei sitä ole laissa suoraan sanottu. 
 

Edelleen todetaan, että hoitotukea myönnettäessä tarveharkinta tapahtuu lapsen tarpeista lähtien, koska 

kyse on lapselle suunnatusta tuesta. Tarveharkinta ei perustu lapsen vanhempien tai perheen 

taloudellisiin tms. olosuhteisiin. Lapsen hoitotukea ei myönnetä yksinään vamman tai sairauden 

lääketieteellisen diagnoosin perusteella. Huomioon otetaan lisäksi lapsen yksilölliset olosuhteet. Myös 

lapsen ikä vaikuttaa arvioinnissa (ks. lain 7 ja 11 §). 
 

Hallitus lähtee esityksessään (s. 16) kuitenkin siitä, että alle 16-vuotiaalle (kuten myös 16 vuotta 

täyttäneelle) maksettavat vammaistuet ovat edelleen EU:n sosiaaliturva-asetuksen liitteen II a mukaisia 

maksuihin perustumattomia erityisetuuksia. Erityisetuuksina näitä vammaistukia ei siten maksettaisi 

ulkomaille (ei siis myöskään EU- ja ETA-maihin), kuten ei tehdä nykyäänkään. 
 

Viimeksi mainittu perustelu ei täysin vakuuta. Miten alle 16-vuotiaalle maksettava vammaistuki eroaa 

alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta maksettavasta kotihoidontuesta, joka kuitenkin maksetaan Suomen 

lainsäädännön piiriin kuuluvalle myös EU- ja ETA-maihin? Suomi lähti tosin EU-jäsenyyden alussa 

siitä, että kotihoidontukea ei makseta ulkomaille, koska se ei ole sellainen etuus, 

jota asetuksessa 1408/71 tarkoitetaan. Tähän Suomessa päädyttiin 1990-luvun puolivälissä siitä 

huolimatta, että EY:n tuomioistuin oli jo aiemmin yhdistetyissä asioissa Hoever ja Zachow (C-245/94 ja 
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312/94) katsonut saksalaisen lapsen kasvatukseen maksettavan avustuksen kuuluvan asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvaksi perhe-etuudeksi. 
 

Suomi on kuitenkin muuttanut käytäntöään sen jälkeen kun EY:n tuomioistuin Maaheimo-tapauksessa, 

7.3.2002, (333/00) päätyi sille kannalle, että kotihoidon tuki on sellainen etuus, jota tulee EU:n 

sosiaaliturvalainsäädäntöä sovellettaessa maksaa myös toisessa EU/ETA-maassa oleskelevaan, mutta 

Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuuluvan henkilön mukana seuraavasta lapsesta. 
 

Myös kotihoidontuki on tietyssä määrin harkinnanvaraista. Hoitoraha maksetaan perheen kustakin 

lapsesta, ja sen suuruus vaihtelee lapsen iän ja lasten lukumäärän perusteella. Sen sijaan hoitolisä 

maksetaan vain perheen yhdestä lapsesta ja se maksetaan täysimääräisenä jos perheen kuukausitulot 

eivät ylitä perheen koon mukaan määräytyvää tulorajaa. 
 

Kuten ei kotihoidontuki, ei myöskään alle 16-vuotiaalle vammaiselle lapselle maksettava hoitotuki 

perustu vakuutusmaksuihin. Valtio kustantaa kokonaisuudessaan hoitotuen (kotihoidontuen viime 

kädessä kunta). Kummankin tuen tarkoituksena on varmistaa se, että toiseen EU-maahan tilapäisesti 

siirtyneelle Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvan henkilön perhe saa tältä osin samat edut kuin saa 

Suomessa. Näin helpotetaan perheen toimeentuloa siitä riippumatta, missä EU-maassa se asuu. 
 

Sosiaaliturva-asetuksen 1408/71 tulkinnasta vammaisen lapsen hoitotuen osalta saadaan lopullinen 

tulkinta vasta EY:n tuomioistuimen käytännön myötä, jos nyt päädytään hallituksen ehdottamalle 

kannalle ja asiasta myöhemmin pyydetään EY:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisu, mutta mielestäni 

Maaheimo-tapaus antaa Suomelle melkoisen hyvän viitteen siitä, miten asiaa tulkittaisiin EY:n 

tuomioistuimessa. Sitä paitsi mikään ei estä jäsenmaata noudattamasta parempaakin käytäntöä, kuin 

mitä EU:n lainsäädäntö edellyttää. Kyse ei ole lainsäädäntöjen harmonisoinnista vaan koordinoinnista. 

Joka tapauksessa epävarmassa tapauksessa pitäisi mielestäni suosia yksilöille suotuisampaa vaihtelua. 

Tämä on perusteltavissa myös ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteella. 
 

Edellä mainittu kysymys kuuluu paljolti asiasta mietintöä valmistelevan sosiaali- ja terveysvaliokunnan 

alaan, mutta mielestäni myös perustuslakivaliokunnan tulisi kiinnittää huomiota 

asiaan. Perustelen tätä sillä, että vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet on turvattu erikseen useissa 

ihmisoikeussopimuksissa, esim. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa ja Euroopan neuvoston 

sosiaalisessa peruskirjassa. Myös Suomen perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen lähtökohtana on 

ajatus, että vammaisten henkilöiden yhteiskuntaan sopeutumiseksi tarvitaan aktiivisia toimia. Ei riitä, 



 

että vain pidättäydytään syrjinnästä. Sama on lähtökohtana mainituissa ihmisoikeussopimuksissa, kuten 

myös EU:n perusoikeuskirjan 26 artiklassa.1 

 

Jos kuitenkin Suomi lähtee siitä, että jos vammaisen lapsen omaava perhe, joka siirtyy toiseen EU-

maahan, ei saakaan samoja etuja kuin sai kotimaassa, tämä viittaa päinvastaiseen suuntaan. Se saattaa 

johtaa jopa siihen, että lapsi jätetäänkin Suomeen laitoshoitoon, vaikka kaiken vammaispolitiikan 

lähtökohtana on, että tuetaan vammaisten ihmisten mahdollisimman "normaalia" kohtelua (ts. tuetaan 

heidän sopeutumistaan yhteiskuntaan). Lienee selvää, että alle 16-vuotias vammainen henkilö, jota tuo 

etuus koskee, ei muuta yksinään ulkomaille, vaan elää vanhempiensa kanssa ja on sidoksissa näiden 

asuinpaikkaa koskeviin päätöksiin. Merkitystä asiassa ei siten voi olla sillä seikalla, että etuuden saajana 

on lapsi, ei hänen vanhempansa, kuten kotihoidontuessa. 
 

Edellä mainituin perustein katson, että toisin kuin hallitus esittää, ainakin alle 16-vuotiaiden 

vammaistuki tulisi maksaa siihen oikeutetuille myös EU- ja ETA-maihin. Tämä on perusteltavissa paitsi 

EY:n tuomioistuimen Suomea koskevalla tulkinnalla sosiaaliturva-asetuksen perhe-etuuden käsitteestä 

kotihoidontuen osalta, myös vammaisten ihmisoikeuksien turvaamisella. Siihen Suomi samoin kuin EU 

on sitoutunut monin tavoin. Myös sosiaaliturva-asetusta 1408/71 on tulkittava ihmisoikeusmyönteisesti, 

sekä Suomessa että myös EU:ssa. 
 
 
 
 
 

Helsingissä helmikuun 21 päivänä 2006. 
 
 
 
 
 
 
Liisa Nieminen 

                                            
1 Vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia olen käsitellyt laajasti artikkelissa "Vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet 
yleiseen ihmisoikeuskehykseen sijoitettuna", Lakimies 6/2005, s. 898-924. 

 

Maija Saksiin 

21.2.2006 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä (HE 209/2005 vp) kansan-

eläkelaiksi ja laiksi vammaisetuuksista sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi esitän kohteliaimmin 

seuraavan. 
 
 
Yleistä lakiehdotuksista 
 

Kysymyksessä on kansaneläkettä ja vammaistukia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus. Eh-

dotusten tarkoituksena ei ole merkittävästi muuttaa voimassa olevien etuuksien tasoa, saamisedellytyksiä 

tai toimeenpanoa. Tavoitteena on ensisijaisesti sääntelyn selkeyttäminen ja täsmentäminen siten, että 

lainsäädäntö vastaa paremmin perustuslain asettamia vaatimuksia. 
 

Hallituksen esityksen sisältämät kansaneläkettä koskevat lakiehdotukset ovat valtiosääntöoikeudel-lisesti 

merkittäviä erityisesti perustuslain 19 §:n 2 momentin kannalta. Sen mukaan lailla taataan jokaiselle 

oikeus perustoimeentulon turvaan muun muassa vanhuuden, sairauden työkyvyttömyyden aikana (PeVL 

33/2004 vp). Lisäksi kolmannen lakiehdotuksen tarkoittamat vammaisetuudet toteuttavat myös 

perustuslain 19 §:n 3 momentissa julkiselle vallalle asetettua velvollisuutta turvata jokaiselle riittävät 

sosiaali- ja terveyspalvelut sekä tukea perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien 

mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Perustuslain 19 § ei turvaa jotain 

etuutta tai etuusjärjestelmää, vaan sen, että yksilön oikeus perustoimeentulon turvaan sosiaalisen riskin 

aikana taataan jonkin sosiaaliturvajärjestelmän kautta (PeVL 33/2004 vp, 60/2002vp). Kansaneläkelain 

mukainen lapsikorotus on perustuslain 19 §:n 3 momentin piiriin kuuluva lapsen huolenpidosta 

vastaaville tarkoitettu tuki. Valiokunta on kuitenkin pitänyt tuen poistamista mahdollisena, mikäli muita 

tukijärjestelmiä voidaan pitää riittävinä (PeVL 12/1995 vp ja 17/1995 vp.). 
 

Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen kannan mukaan 19 §:n 2 momentin perusteella on taattava 

jokaiselle perustoimeentulon turvaa tarvitsevalle subjektiivinen oikeus lailla säädettävään julkisen vallan 

järjestämään turvaan säännöksessä luetelluissa riskitilanteissa. Valiokunta korosti perusoi-

keusuudistuksen yhteydessä antamassaan lausunnossa, että perustoimeentulon turva on itsenäinen etuus 

suhteessa perustuslain 19§:n 1 momenttiin. Siten 2 momentissa mainituissa tilanteissa yksilön 



 

perustoimeentuloturva ei voi muodostua 1 momentin mukaisesta viimesijaisesta turvasta (PeVM 

25/1994 vp, s. 10/11). Perustuslain 19 §:n 2 momentin mukainen turva merkitsee pidemmälle menevää 

turvan tasoa kuin säännöksen 1 momentin mukainen oikeus välttämättömään toimeentuloon ja 

huolenpitoon (PeVL 33/2004 vp). Riittävyyttä arvioitaessa on säännöksen esitöiden mukaan merkitystä 

sillä, onko henkilöllä - lakisääteiset turvajärjestelmät ja hänen tilanteensa kokonaisuutena arvioiden - 

toimeentulon edellytykset huolimatta siitä, että hänen normaalit toimeentulomahdollisuutensa ovat 

säännöksessä tarkoitetun seikan johdosta heikentyneet. 
 

Perustuslain 19 §:n 2 momentti ei kuitenkaan estä asettamasta ja täsmentämästä sen soveltamisalaan 

kuuluvan etuuden saamisen ehtoja tavaliisella lailla. Ehtoja arvioidessaan, perustuslakivaliokunta on 

edellyttänyt, että niillä on yhteys sääntelyn taustalla olevaan sosiaaliseen riskitilanteeseen (PeVL 

17/1995 vp ja 15/1997 vp). 
 

Euroopan neuvoston sosiaalisen peruskirjan 12 artiklassa turvataan oikeus sosiaaliturvaan. Artiklan 3 

kohdan mukaan sopimuspuolet sitoutuvat pyrkimään asteittain nostamaan sosiaaliturvajärjestelmänsä 

tasoa. Artiklan 4 kohdan mukaan sopimuspuolet sitoutuvat ryhtymään toimenpiteisiin tekemällä sopivia 

kahdenvälisiä ja monenvälisiä sopimuksia tai muilla keinon ja tällaisten sopimusten ehtojen mukaisesti 

varmistaakseen muun muassa muiden sopimuspuolten kansalaisten tasavertaisen kohtelun 

sopimuspuolen omien kansalaisten kanssa, mukaan luettuna etuuksien säilyminen riippumatta 

vakuutettujen henkilöiden liikkumisesta sopimuspuolten alueiden välillä. Peruskirjan 15 artiklassa 

turvataan vammaisten henkilöiden oikeus itsenäisyyteen, yhteiskuntaan sopeutumiseen ja yh-

teiskunnalliseen elämään osallistumiseen. Peruskirjan 23 artiklassa turvataan ikääntyneiden henkilöiden 

oikeus sosiaaliseen suojeluun (SopS 78-80/2002). 
Kattavuus 
 

Ensimmäisen lakiehdotuksen 9 §:n mukaan oikeus kansaneläke-etuuksiin on kaikilla henkilöillä, jotka 

16 vuotta täytettyään ovat asuneet Suomessa vähintään kolme vuotta. Lisäksi ehdotetaan, että 

odotusaikavaatimusta ei sovelleta henkilöön, joka tulee työkyvyttömäksi ennen kuin hän täyttää 19 

vuotta. Voimassa olevan lain mukaan ikäraja on 21 vuotta. Säännösehdotus toteuttaa perustuslain 6 §:n 

yhdenvertaisuussäannöstä ja 2 momentin syrjintäkieloa poistamalla voimassa olevan lainsäädännön 

sisältämän erottelun Suomen kansalaisten ja muiden maiden kansalaisten välillä. Odotusaika kuitenkin 

merkitsee sitä, että henkilö, joka ennen eläkkeelle jäämistään ei ole ehtinyt asumaan vaadittua kolmea 

vuotta Suomessa, ei ole oikeutettu kansaneläkkeeseen. Perustuslain 19 §:n 2 momentti edellyttää 

turvajärjestelmältä sellaista kattavuutta, ettei sen ulkopuolelle jää väliinputoajaryhmiä (HE 309/2993 vp, 

s. 70/11) Perustuslakivaliokunta on katsonut, että etuusoikeuden syntymiseksi asetetut erilaiset odotus- 

ja omavastuuajat ovat valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttäviä, kunhan ne eivät ole niin pitkiä, että 
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perustoimeentulon turva vaarantuu (PeVL 46/2002 vp). Korvauksettomien aikojen pidentämisessä on 

valiokunnan mukaan kysymys etuuden saamisedellytysten tiukentamisesta (PeVL 25/1997 vp). 

Korvauksettomia aikoja arvioidessaan perustuslakivaliokunta on tarkastellut muun muassa 

suhteellisuusvaatimusta (PeVL 47/2002 vp) ja samassa riskitilanteessa olevien henkilöiden 

yhdenvertaista kohtelua (17/1996 vp). Valiokunnan mukaan korvauksettomat ajanjaksot eivät saa olla 

min pitkiksi, että ne muodostuisivat perusoikeussäännöksestä aiheutuvan velvoitteen kiertämiseksi 

(PeVL 25/1997 vp, PeVL 15/1995 vp, 17/1995 vp, 16/1996 vp, 25/1997 vp ja 32/1997 vp, 46/2002 vp). 

Perustuslakivaliokunta on työttömyysturvan saamisedellytyksiä arvioidessaan todennut, että jos 

työkyvytön henkilö jää etuuksien ja siten 19 §:n 2 momentin tarkoittaman turvan ulkopuolelle, olisi 

kysymys perustuslain vastaisesta väliinputoajatilanteesta (PeVL 46/2002 vp). Ehdotukset ovat 

valtiosääntöoikeudellisesti ongelmattomia, mikäli odotusajan soveltamisen vuoksi vaille kansaneläkettä 

jäävät henkilöt pääsevät jonkin muun etuusjärjestelmän piiriin kohtuullisen ajan kuluessa (PeVL 

15/1995 vp, PeVL 40/2001 vp, PeVL 46/2002 vp, PeVL 33/2004 vp). 
 
 
Kansaneläkkeen määrä 
 

Lakiehdotus ei sisällä muutosehdotuksia kansaneläkkeen määrään. Kansaneläkkeen taso ei kuitenkaan 

ole valtiosääntöoikeudellisesti täysin ongelmaton. Vakiintuneen tulkinnan mukaan, perustuslain 19 §:n 2 

momentissa mainituissa tilanteissa yksilön perustoimeentuloturva ei voi muodostua 1 momentin 

mukaisesta viimesijaisesta turvasta (PeVM 25/1994 vp, s. 10/11). 

Vuonna 2000 täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavista 11 % sai toimeentulotukea. (Hiila-

mo&Hytti&Takala: Työikäiset toimeentuloturvan vähimmäisetuuksien saajina. Kela, Sosiaali- ja 

terveysturvan selosteita 42/2005). Tätä tietoa tuoreemmat tilastotiedot valmistuvat kuukauden kuluessa. 

Tällä hetkellä ei valitettavasti ole käytössä tutkimustietoa siitä, missä määrin kansaneläkettä saavat 

joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kansaneläkkeen nykyinen taso 

ei täysin täyttäisi perustuslaissa asetettua vaatimusta.. 
 

Täyden kansaneläkkeen saajista neljä viidesosaa (miehistä vähän vähemmän naisista vähän enemmän) 

sai vain kansaneläkettä, ei siis muita Kelan maksamia etuuksia. Lähes kaksi kolmasosaa täyden 

kansaneläkkeen saajista vuoden 2004 lopussa oli naisia ja heistä 45 % 65-84 -vuotiaita, miehistä 60 % 

oli 25-59 -vuotiaita. Tyypillinen täyttä kansaneläkettä saava nainen on yli 65-vuotias ja mies 35-45 -

vuotias. (Niemelä & Ruhanen: Täyden kansaneläkkeen saajat 2004. Kela 2005). Pelkän kansaneläkkeen 

varassa eläviä naisia on noin 40 000. Suomessa asuvat ikääntyneet naiset ovatkin EU:n vertailussa 

kolmanneksi köyhimpiä. Eläkkeen taso ei koske kuitenkaan koske vain vanhoja naisia, vaan on se, että 

esimerkiksi 20-40-vuotiaista kustakin ikäluokasta 1,3-1,5 % elää kansaneläkkeen varassa 



 

(Socius5/2005). Perustoimeentulon tasoa koskeva valtiosäantöinen ongelma ei siten ole poistumassa. 

Etuuden tason ongelmallisuutta lisää se, että ehdotuksen 110 §:n mukainen indeksi ei seuraa ansiotason 

vaan hintatason muutoksia. Kun etuuden alhaisen lähtötason (19 §) lisäksi otetaan huomioon se, että 22 

§:n mukaan eläke-etuudet suhteutetaan maassa asuttuun aikaan, saattaa etuuden määrä jäädä hyvin 

pieneksi. Ehdotuksen 22 §:n 5 momentin säännös, jonka mukaan nuorena työkyvyttömäksi tulleen 

henkilön eläkkeen määrää ei suhteuteta Suomessa asuttuun aikaan vähentää pienen ryhmän osalta 

eläkkeen määrään liittyvää valtiosääntöoikeudellista ongelmallisuutta. Tosin ehdotuksessa ikää 

ehdotetaan alennettavaksi nykyisestä 21 vuodesta 19 vuoteen, joten säännöksen soveltamisalaan 

kuuluvien henkilöiden piiri supistuu merkittävästi. Eläke-etuuden tasoa koskevat ehdotukset eivät ole 

valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisia, mikäli etuuden saajien perustoimeentulo on turvattu jonkin 

muun etuusjärjestelmän kuin perustuslain 19 §:n 1 momentin kattaman viimesijaisen turvan kautta. 
 

Todettakoon tässä yhteydessä, että kolmannen lakiehdotuksessa ehdotetaan luopumista eläkettä saavan 

hoitotuen suhteuttamisesta Suomessa asuttuun aikaan. Ehdotus on toteutuessaan merkittävä parannus 

etuuden saajan ja etuuden tarkoituksen kannalta. Se toteuttaa perustuslain 19 §:n 3 momentissa asetettua 

julkisen vallan velvollisuutta turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Etuuden 

tarkoituksenahan on tukea erilaisten palvelujen omatoimista hankkimista. 
Perusoikeuden alueellinen ulottuvuus 
 

Ensimmäisen lakiehdotuksen 67 §:n mukaan eläke-etuuksien maksaminen keskeytetään vuoden kuluttua 

ulkomaille muutosta tai seuraavan kuukauden alusta, jos etuudensaaja ei ole välittömästi ennen muuttoa 

asunut Suomessa vuoden pituista aikaa. Myöskään kolmannen lakiehdotuksen mukaisia 

vammaisetuuksia ei makseta Suomesta muuttaneelle henkilölle. 
 

Oikeus sosiaaliturvaan ja syrjinnän kielto on turvattu useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. 

Suomessa on perusoikeusuudistuksessa ja sosiaaliturvalainsäädännössä selkeästi lähdetty siitä, että 

Suomen kansalaisuus yksinään ei ole riittävä peruste sosiaalisten oikeuksien saamiseksi. Oikeudet onkin 

sidottu muihin perusteisiin kuin henkilön kansalaisuuteen, yleensä maassa asumiseen tai työskentelyyn. 
 

Perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussääntely edellyttää lähtökohtaisesti samanlaista kohtelua muun 

muassa asuinpaikkaan katsomatta. Pelkkää maantieteellistä kriteeriä ei perustuslakivaliokunnan mukaan 

voida pitää perustuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuna hyväksyttävänä perusteena eri asemaan 

asettamiselle perusoikeusjärjestelmässä, jonka kokonaisuuteen kuuluvat myös oikeus liikkua maassa ja 

asuinpaikan valitsemisen vapaus. (PeVL 59/2001 vp, PeVL 11/2002 vp, PeVL 39/2002 vp). Nämä 

kannanotot ovat kuitenkin koskeneet maan sisällä tehtyä asuinpaikkaan perustuvaa erottelua. Perus-ja 

ihmisoikeuksina turvattujen sosiaalisten oikeuksien henkilöllistä ja alueellista ulottuvuutta koskeville 
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rajoituksille tulee olla hyväksyttävät perustelut, erityisesti, jos ne oikeuttavat eri ryhmien erilaisen 

kohtelun. Sallittujen rajoitusten edellytyksenä on, että niillä ei saa olla oikeuden poissulkevaa vaikutusta 

ja niiden tulee olla oikeassa suhteessa rajoitettavan oikeuden luonteeseen. 
 

Nyt käsiteltävänä olevat ehdotukset etuuksien ulkomaille maksamisen rajoittamiseksi liittyvät siihen, 

että henkilön on käyttänyt perustuslain 9 §:ssä turvattua oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen, oikeutta 

valita asuinpaikkansa ja lähteä maasta. Valtiosääntöoikeudellisesti kysymys on siitä, salliiko 

perustuslaki sen, että jonkin muun perusoikeuden käyttämisestä voi seurata perustuslain 19 §:n 2 

momentissa turvattujen oikeuksien menettäminen. Kansalaisen oikeus saapua omaan maahansa, oikeus 

liikkua ja valita asuinpaikka sekä kaikille kuuluva oikeus lähteä mistä tahansa maasta on turvattu myös 

kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 12 ja 13 artikloissa sekä 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 4. lisäpöytäkirjan 2-4 artikloissa. 

Perusoikeusuudistuksen yhteydessä perustuslakivaliokunta poisti ehdotetun 15 §:n 5 momentin, jonka 

perustoimeentulon turvan edellytykseksi voitiin asettaa maassa asuminen tai työskentely. Valiokunnan 

käsityksen mukaan säännös sisälsi sellaisia kriteerejä, jotka perusoikeuksia koskevien yleisten oppien, 

lähinnä hyväksyttävyys- ja suhteellisuusnäkökohtien nojalla oikeuttavat tarkoite-tunlaiset rajoitukset. 

Tästä syystä valiokunta poisti momentin tarpeettomana ja myös sikäli epäasianmukaisena, että se voisi 

johtaa virheellisiin vastakohtaispäätelmiin (PeVM 25/1994 vp). Perustuslakivaliokunnan asumiseen 

perustuvan sosiaaliturvalainsäadännön soveltamisesta annetun lain muuttamisen yhteydessä antaman 

lausunnon mukaan perusoikeusjärjestelmästä ei aiheutunut yleistä estettä tuossa laissa tarkoitettujen 

edellytysten asettamiselle. Pe VL 22 /2004 vp). Nyt käsiteltävänä olevat ehdotukset etuuksien 

siirrettävyyden rajoittamisesta edellyttävät perusoikeuksien yleisten oppien, hyväksyttävyys ja 

suhteellisuusnäkökohtien huomioon ottamista rajoitusten sallittavuutta arvioitaessa. 
 

Suhteellisuusvaatimuksella tarkoitetaan sitä, että rajoitusten tulee olla välttämättömiä tavoitteen 

saavuttamiseksi ja laajuudeltaan oikeassa suhteessa perusoikeuden suojaamaan oikeushyvään ja 

rajoituksen taustalla olevaan yhteiskunnallisen intressin painoarvoon. Rajoitus ei siis saa mennä 

pidemmälle kuin on perusteltua. Edellytyksenä on myös, ettei tavoitetta pystytä saavuttamaan toisilla 

perusoikeuteen vähemmän puuttuvilla keinoilla. Sääntelyn on otettava myös eri osapuolten oikeudet ja 

velvollisuudet oikeasuhtaisesti huomioon niin, että se ei muodostu jonkun osapuolen kannalta 

kohtuuttomaksi (PeVL 13/2003). Arvioitaessa ehdotusten oikeasuhtaisuutta on punnittava yhtäältä, 

ovatko muutokset välttämättömiä ja toisaalta, ovatko ne liian pitkälle meneviä tuon tavoitteen 

turvaamiseksi. 
 



 

Suhteellisuusperiaatteen toteutumisen arviointia vaikeuttaa se, että hallituksen esityksessä ei yhtäältä 

esitetä perusteita sille, miksi lapsen hoitotuen, vammaistuen ja eläkettä saavan hoitotuen maasta 

maksamista esitetään rajoitettavaksi. Toisaalta ei esitetä arvioita siitä keihin tämä rajoitus kohdistuu ja 

mikä merkitys rajoituksella on vammaisen henkilön, eläkettä saavan henkilön tai vammaisen lapsen 

perheen kannalta. Ainoa seikka, joka hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, on hyvin varovaiset 

taloudelliset arviot säästöistä. 
 

Myöskään syytä eläkkeen maksamisen katkaisemista ei perustella. Hallituksen esityksen perustelujen 

mukaan (s. 18) EU/ETA-maiden ulkopuolelle maksetaan eläkettä noin 1000 henkilölle, yhteensä noin 2 

miljoonaa euroa. Kelan tilastojen mukaan vuoden 2004 lopussa ulkomailla asuvien keskimääräinen 

kansaneläke oli miehillä 182 ja naisilla 164 euroa. Ehdotuksen mukaan eläkkeen maksaminen 

keskeytettäisiin vuoden kuluessa siitä, kun eläkkeensaaja on muuttanut suomesta EU/ETA-maiden 

ulkopuolelle. Kansaneläkemenon vähennyksen arvioidaan olevan pitkällä aikavälillä enintään 1-2 

miljoonaa euroa. Esityksessä ei esitetä mitään arvioita siitä, minkälainen säästö voidaan arvioida 

koituvan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmälle tai asumismkijärjestelmälle siitä, että kansaneläkettä 

saava henkilö muuttaa pois Suomesta. On todennäköistä, että henkilö, joka saa kansaneläkettä on vailla 

muita tulolähteitä. Niinpä uhka eläkkeen maksun katkaisemista rajoittaa käytännössä tehokkaasti 

halukkuutta muuttaa maasta. Ehdotus ei ole suhteellisuusperiaatteen mukainen. 
 

Eläkkeen maksamista koskeva rajoitus kohdistuu todennäköisesti ns. kolmansien valtioiden kansalaisiin 

ja heidän (mahdollisesti suomalaisiin puolisoihinsa), sillä on todennäköistä, että EU:n ulkopuolisiin 

maihin muuttavat näistä maista kotoisin olevat henkilöt perheineen. Näin ollen rajoitusta voidaan pitää 

välillisenä kansalaisuuteen perustuvana syrjintänä. Eläkkeen maksamisella EU:n ulkopuolisiin maihin 

saattaisi olla myös eräänlaisen kehitysavun luonne, sillä sen voidaan katsoa tukevan kehitysmaihin 

muuttavia henkilöitä ja heidän perheitään. Useat siirtotyöntekijöitä perinteisesti vastaan ottaneet maat 

maksavat maasta muuttaville henkilöille tukea, jonka avulla heillä on mahdollisuus aloittaa elämä 

uudessa tai entisessä kotimaassaan. Eläkkeen maksaminen toisiin maihin olisi nähdäkseni hyvin 

perusteltua tässä mielessä myös perustuslain 1 §:n näkökulmasta. Perustuslain 1 §:n 1 momentin 

mukaan valtiosääntö edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Toisen momentin mukaan Suomi 

osallistuu kansainväliseen yhteistyöhän rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan 

kehittämiseksi. 
 

Yhteisön oikeuden nojalla unionin alueella muuttavat henkilöt säilyttävät oikeutensa eläkkeeseen. 

Eläkkeen siirrettävyyttä koskeva rajoitus kohdistuu siten vain EU:n ulkopuolisiin maihin muuttaviin 

henkilöihin. Välillisesti kansalaisuuteen perustuvan erottelun hyväksyttävyyttä ei voida perustuella 
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yhteisön oikeudella. Ehdotukset siirrettävyyden rajoittamisesta eivät ole myöskään oikeassa suhteessa 

niillä tavoiteltuihin päämääriin. Pidän niitä yhdenvertaisuusäännöksen kannalta ongelmallisena. 
Ehdotusten suhde sosiaaliturva-asetukseen 
 

Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin pitänyt merkittävänä puutteena, että sitä, miten yhteisön 

sosiaaliturva-asetus on vaikuttanut lakiehdotuksen sisältöön, ei ole selvitetty hallituksen esityksessä 

(PeVL 22/2004 vp). Sama puute näyttää vaivaavan myös nyt käsiteltävänä olevaa lakiehdotusta. 
 

Kolmannen lakiehdotuksen 9 §:n mukaan eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitus muuttaa vain Suomessa 

asuville maksettavaksi etuudeksi. Siitä asti kun yhteisön sosiaaliturva-asetusta on sovellettu Suomessa, 

on eläkkeensaajan hoitotuki maksettu myös toisessa EU/ETA-maassa jäsenvaltiossa asuvalle henkilölle. 

Vuonna 2003 hoitotukea maksettiin noin kolmellesadalle ulkomailla asuvalle yli 65 vuotta täyttäneelle 

henkilölle. Heistä 10 % asui Espanjassa. 
 

Saksan ja Itävallan hoivaetuuksia koskevissa asioissa C-215/99 Jauch ja C-169/96 Molenaar EY:n 

tuomioistuimen antamien tuomioiden perusteella on hyvin epätodennäköistä, että yhteisöjen tuo-

mioistuin pitäisi etuuden maksamisen rajoittamista vain Suomessa asuville henkilöille perustamis-

sopimuksen ja sosiaaliturva-asetuksen mukaisena. Tuomioistuimen mukaan sekä Saksan hoivava-

kuutusetuudet että Itävallan sosiaalihuoltojärjestelmään sisältyvät hoivaetuudet on maksettava myös 

toisissa EU/ETA-maissa asuville etuudensaajille. Näin ollen rajoitus jäisi koskemaan vain EU/ETA-

alueen ulkopuolelle muuttavia henkilöitä. Perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksen näkökulmasta 

on arveluttavaa, että EU:n alueella liikkuvien henkilöiden suosiminen olisi perusoikeussäännöksen 

tarkoittama hyväksyttävä peruste, joka oikeuttaa muihin maihin muuttavien henkilöiden erilaisen 

kohtelun, vaikkakin erilainen kohtelu voidaan osittain perustella yhteisön oikeudella. 
 

Sosiaaliturva-asetuksen muuttamista koskevan asetuksen 647/2005 keskeinen sisältö oli liitteen II a 

muuttaminen sekä tarkempien edellytysten asettaminen liitteeseen hyväksyttäville etuuksille. Liitteessä 

II a lueteltuja etuuksia ei tarvitse maksaa toiseen EU/ETA-maahan. Useat jäsenvaltiot poistivat 

asetuksen hyväksymisen yhteydessä liitteestä lukuisia etuuksiaan. Tämän ne tekivät kuitenkin sillä 

edellytyksellä, että EU:ssa aloitetaan keskustelu näiden erityisten maksuihin perustumattomien tai 

vammaisille tarkoitettujen etuuksien yhteensovittamisesta. Puheenjohtajamaana toimivan Itävallan 

aloitteesta keskustelu sosiaaliturva-asetuksen muuttamisen tarpeellisuudesta on alkanut hallinto-

toimikunnassa helmikuussa. 
 

EY:n tuomioistuimessa on vireillä asia C-299/05 komissio vastaan Euroopan parlamentti ja neuvosto. 

Asiassa on kysymys siitä, onko neuvosto ja Euroopan parlamentti ylittänyt toimivaltansa kun ne ovat 



 

hyväksyneet, että Suomen lapsen hoitotuki on sisällytetty sosiaaliturva-asetuksen liitteeseen II a. 

Komission kanteen mukaan lapsen hoitotuki ei täytä niitä uusia edellytyksiä, jotka asetuksessa asetetaan. 

Sen vuoksi lapsen hoitotuen maksamista ei Euroopan komission kanteen mukaan voida rajoittaa vain 

maassa asuville henkilöille. 
 

Ennen EY:n tuomioistuimen päätöstä on siis epävarmaa, voidaanko alle 16-vuotiaille tarkoitettua 

hoitotukea EU/ETA-alueella rajoittaa liitteellä II a vain maassa maksettavaksi etuudeksi. Lisäksi EY:n 

tuomioistuimen aikaisempi oikeuskäytäntö huomioon ottaen on epätodennäköistä, että eläkettä saavan 

hoitotuki hyväksyttäisiin asetuksen liitteeseen II a. 
 

Hallituksen esityksen perusteluissa ei millään tavoin viitata näihin EY:n tuomioistuimessa ja hallin-

totoimikunnassa vireillä oleviin asioihin, vaikka on ilmeistä, että lain muutoksella on tarkoitus vaikuttaa 

etuuksia koskevaan menettelyyn sekä EY:n tuomioistuimessa että hallintotoimikunnassa. Eduskunnan ja 

valtioneuvoston välisen vallanjaon näkökulmasta hallituksen esityksen puutteellisuutta on pidettävä 

arveluttavana. EU:n jäsenvaltioita sitovan lojaliteettiperiaatteen huomioon ottaen, eduskunnan tulisi olla 

ainakin tietoinen siitä, miten hallituksen esityksen sisältämät ehdotuksen ovat sopusoinnussa tai 

ristiriidassa yhteisön oikeuden vaatimusten kanssa. 
 
 

Valitusoikeus neuvoston asetusta 1408/71 sovellettaessa 
 

Useassa EU-/ETA-maassa eläkettä ansainneeseen henkilöön sovelletaan sosiaaliturva-asetusta. Ase-

tuksen mukaan jokaisen jäsenvaltion toimivaltainen laitos tekee päätöksen eläkehakemuksesta oman 

lainsäädäntönsä mukaisesti. Päätökseen tyytymätön voi valittaa kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja 

valituksen käsittelee kansallinen muutoksenhakuelin. Asetuksen ETY 1408/71 toimeenpanosta annetun 

asetuksen ETY 574/71 mukaan valitusaika alkaa kulua vasta kun ns. eläkehakemusta käsittelevä laitos 

on antanut eri jäsenvaltioiden laitosten antamista päätöksistä yhteenveto-päätöksen. Suomessa 

muutoksenhakuelinten käytäntö ei ole ollut yhdenmukainen, vaan joissain tilanteissa valitus on käsitelty 

jo ennen yhteenvetopäätöksen antamista ja toisinaan valitusta ei ole tutkittu ennen yhteenvetopäätöstä. 

Eläkkeen hakijoiden oikeusturvan ja yhdenvertaisen kohtelun kannalta on tärkeää, että kysymys 

selkeytetään kansallisessa lainsäädännössä. Työeläkelakeja koskeva vastaava muutos on tehty jo 

aikaisemmin (HE 47/2005 vp ja 155/2003 vp). 
 

Ensimmäisen lakiehdotuksen 79 §:ssä ehdotetaan, että työkyvyttömyyseläkkeen saamisedellytyksiä 

koskevasta päätökseen voidaan hakea muutosta jo ennen yhteenvetopäätöksen antamista. Muista 

eläkepäätöksistä voi hakea muutosta vasta saatuaan yhteisön oikeudessa tarkoitetun yhteenvedon. 
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Perustuslain 21 §:n edistämisen näkökulmasta ehdotus on liian rajoittava. Silloin, kun muutoksenhaku 

koskisi puhtaasti kansallisen lainsäädännön soveltamista, tulisi muutosta voida hakea jo ennen 

yhteenvetopäätöstä. Oikeusturvan saaminen voi yhteenvetopäätöstä odotellessa lykkääntyä useita-

vuosia. Ehdotuksen sisältämä muutoksenhakukielto tai muutoksenhakuoikeutta lykkäävä säännös on 

perustuslain 21 §:n kannalta liian rajoittava. 
 
 
Rahoitus 
 

Ensimmäisen lakiehdotuksen 14 luku sisältää rahoitusta koskevat keskeiset ehdotukset. Etuudet ja 

toimintakulut ehdotetaan rahoitettavaksi työnantajan kansaneläkemaksusta kertyvillä varoilla, valtion 

maksuosuuksilla ja kansaneläkerahaston muilla tuotoilla. Ehdotuksen 101 §:n mukaan työnantajan 

kansaneläkemaksun maksuprosentista ja maksun porrastuksesta säädetään erikseen lailla, kan-

saneläkemaksua ei voida pitää perustuslain 81 §:n tarkoittamana maksuna, korvauksena tai vastikkeena 

yksilöidystä julkisen vallan palvelusta tai muista suoritteista, kansaneläkemaksu on näin ollen 

valtiosääntöoikeudellisessa mielessä vero (PeVL 36/2005 vp PeVL 61/2002 vp, PeVL 66/2002 vp, 

PeVL 67/2002 vp, PeVL 18/1998 vp). Valtion verosta säädetään lailla. 

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2006 



 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä 

kansaneläkelaiksi ja laiksi vammaisetuuksista sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 

209/2005 vp). 
 
 
 

Yleistä 
 

Kansaneläkelain ja Kansaneläkelaitoksen hoidettavana olevia vammaisetuuksia koskevan 

lainsäädännön uudistaminen on osa sosiaaliturvalainsäädännön kokonaisuudistusta, jossa 

keskeisenä pyrkimyksenä on selkeyttää sääntelyä. Eduskunta on jo hyväksynyt uuden 

työttömyysturvalain, lain Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 

kuntoutusrahaetuuksista, sairausvakuutuslain, kunnallisen eläkelain ja työeläkelain. 

Hallituksen nyt käsiteltävän esityksen mukaan "uudessa kansaneläkelaissa tavoitteena on 

sekä etuudensaajien että lain toimeenpanijoiden kannalta mahdollisimman selkeä, 

johdonmukainen ja ymmärrettävä kokonaisuus". Lainsäädännön selkeyttäminen on myös 

perusoikeuksien kannalta tärkeä tavoite, toteuttaahan kansaneläkelaki ja vammaisetuuksia 

koskeva lainsäädäntö perustuslain 19 §:n 2 momentissa jokaiselle turvattua oikeutta 

perustoimeentulon turvaan säännöksessä mainituissa sosiaalisissa riskitilanteissa. 
 

Perustuslain 19.2 § onkin hallituksen ehdottamien lakien arvioinnissa keskeinen 

kiinnekohta perusoikeusjärjestelmässä. Lisäksi vammaisetuudet toteuttavat perustuslain 

19.3 §:ssä julkiselle vallalle asetettua velvollisuutta turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja 

terveyspalvelut sekä tukea perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien 

mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Kun nyt käsiteltävissä 

lakiehdotuksissa säänneltävät etuudet eivät perustu niin sanotulle ansaintaperiaatteelle, 

perustuslain 15 § ei sen sijaan ole merkityksellinen. Omaisuuden suojaa nauttivat vain jo 

maksettavaksi erääntyneet etuudet, eikä hallituksen esitys sisällä tällaisia etuuksia 

koskevia säännösehdotuksia. 
 

Hallitus ehdottaa etuusjärjestelmiin joitakin sisällöllisiä muutoksia. Nämä muutokset eivät 

kuitenkaan anna aihetta perustuslain 19 §:n 2 tai 3 §:ään nojautuvaan tarkasteluun. Sen 

sijaan eräitä säännösehdotuksia on arvioitava perustuslain 6 §:ssä vahvistetun 

yhdenvertaisuuden ja perustuslain 9 §:ssä säännellyn liikkumisvapauden kannalta. 
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Kalleusluokitus 
 

Kansaneläkelakia koskevan ehdotuksen 21 §:ssä on säännökset kansaneläkkeen 

myöntämisestä sen kunnan kalleusluokituksen mukaisena, jossa henkilö asui 

kansaneläkkeen alkamisajankohtana. Säännösehdotusta on arvioitava perustuslain 6 §:ssä 

vahvistetun yhdenvertaisuuden kannalta. Kalleusluokituksen soveltaminen merkitsee 

poikkeamista muodollisesta yhdenvertaisuudesta: eri kalleusluokkaan kuuluvissa kunnissa 

asuvat saavat etuuden eri suuruisena. Perustuslakivaliokunnan pitkäaikaisessa käytännössä 

vakiintuneen linjan mukaisesti muodollisesta yhdenvertaisuudesta voidaan poiketa, kun 

siihen on hyväksyttäviä, esimerkiksi tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämistä 

tarkoittavia perusteita. 

Kalleusluokitusjärjestelmän alkuperäisenä perusteena onkin ollut pyrkimys tosiasialliseen 

yhdenvertaisuuteen: kun elinkustannukset eri kunnissa ovat vaihdelleet, kansaneläkkeen ja 

eräiden muiden sosiaaliturvaetuuksien porrastamista tätä vaihtelua vastaavasti on pidetty 

tosiasiallista yhdenvertaisuutta edistävänä ratkaisuna. Hallitus on kuitenkin jo 

esityksessään 206/2002 vp viitannut eräisiin näkökohtiin, jotka viittaisivat siiten, että 

järjestelmä ei enää ainakaan kaikilta osin käytännössä toteuttaisikaan sinänsä 

hyväksyttävää tarkoitustaan. 
 

Hallituksen mukaan "kuntien kalleusluokitus on ajan myötä . . . vinoutunut, eivätkä kunnat 

ole nykyisessä luokituksessa elinkustannusten suhteen oikein ryhmiteltyinä". On kuitenkin 

ajateltavissa, että tämä epäkohta voidaan korjata siten, että ennen kuin valtioneuvosto 

seuraavan kerran päättää luokituksesta, kustannustasosta tehdään 3 §:n edellyttämä 

tutkimus, ja päätös perustetaan tähän. Vakavampi ongelma on kuitenkin siinä, että "palkat 

ja sosiaaliset tulonsiirrot eivät muutoinkaan kohdistu todellisten kalleuserojen mukaan": 

"asuinkunta ja työssäkäyntikunta poikkeavat usein toisistaan, ostosmatkat suuntautuvat 

myös asuinkunnan ulkopuolelle, kuntien rajojen sisällä on merkittäviä eroja esim. 

asumiskustannuksissa". 
 

On kyseenalaista, voidaanko sitä muodollisesta yhdenvertaisuudesta poikkeamista, jota 

kalleusluokitusjärjestelmän ylläpitäminen merkitsee, enää perustella 

valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävillä perusteilla. Perustuslakivaliokunta pitikin 

lausunnossaan 73/2002 vp kalleusluokitusjärjestelmää ongelmallisena perustuslain 6 §:ssä 



 

säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta. Mahdollisuutta perustella 

kalleusluokitusjärjestelmän ylläpitämisestä johtuvaa yhdenvertaisuudesta poikkeamista 

valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävillä perusteilla pidettiin kyseenalaisena. Valiokunta 

viittasi lisäksi siihen, että kalleusluokitukseen sidotuissa sosiaaliturvaetuuksissa on 

kysymys perustuslain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetusta perustoimeentulon turvasta ja että 

kalleusluokitukseen liittyvät yhdenvertaisuuden kannalta ongelmalliset seikat saattavat 

tästäkin syystä muodostua merkittäviksi perustuslain 106 §:n näkökulmasta. 

Perustuslakivaliokunta toisti nämä huomautuksensa lausunnossaan 38/2005 vp. Onkin 

katsottava, että perustuslain 6 §:ssä vahvistettu yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että 

ehdotuksesta kansaneläkelaiksi poistetaan kalleusluokituksen soveltamista koskevat 

säännökset. 
 
 
 

Etuuksien maksamisen keskeyttäminen tai niiden lakkauttaminen ulkomaille muuttamisen 

vuoksi 
 

Hallituksen kansaneläkelakia koskevan ehdotuksen 67 §:n mukaan etuuden maksaminen 

keskeytetään etuudensaajan muutettua ulkomaille. EY:n sosiaaliturva-asetuksen nojalla 

eläke maksettaisiin kuitenkin edelleen EU-/ETA-maihin. Vammaisetuus puolestaan lakkaa 

hallituksen esityksen mukaan etuudensaajan muutettua ulkomaille (L vammaisetuuksista 

33 §). 
 

Ehdotetut säännökset ovat ongelmallisia perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännösten ja 9 

§:n liikkumisvapautta koskevien säännösten kannalta. Hallituksen esityksessä 

perusoikeusuudistukseksi (HE 309/1993 vp) oli säännös, jonka mukaan maassa asuminen 

tai työskentely voitaisiin säätää perustoimeentulon turvaa koskevan oikeuden 

edellytykseksi (HM 15.5 §). Säännös kuitenkin poistettiin uudistuksen 

eduskuntakäsittelyssä. Perustuslakivaliokunta totesi mietinnössään 25/1994 vp, että näiden 

seikkojen vaikutusta olisi arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoitusedeHytysten kuten 

rajoitusperusteen hyväksyttävyyden ja rajoituksen suhteellisuuden vaatimusten kannalta. 

Nyt käsiteltävän lakiesityksen pykäläkohtaisissa perusteluissa perustoimeentulon turvaan 

kohdistuvia rajoituksia ei kuitenkaan perustella, eikä niitä myöskään tarkastella 

suhteellisuusperiaatteen kannalta. 
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Onkin vaikea arvioida, täyttävätkö hallituksen säännösehdotukset perusoikeuksien yleisiin 

rajoitusedellytyksiin kuuluvan rajoitusperusteen tai perustuslain 6 §:n edellyttämän eri 

asemaan asettamisen perusteen hyväksyttävyyden tai ovatko rajoitukset hyväksyttävän 

tarkoituksen saavuttamiseksi siten välttämättömiä, kuin suhteellisuusvaatimus edellyttää. 

On syytä todeta, että esimerkiksi vammaisetuuksia nauttivan henkilön muuttoa ulkomaille 

saattavat vaatia hoidolliset syyt. 
Etuutta koskeva päätös 
 

Kansaneläkelakia koskevan ehdotuksen 65.2 §:n mukaan "indeksitarkistuksesta tai muusta 

vastaavasta lain nojalla suoraan määräytyvästä perusteesta johtuvasta etuuden 

tarkistamisesta annetaan päätös vain etuudensaajan pyynnöstä". Vastaava säännös on 

vammaisetuuksia koskevan lakiehdotuksen 22.2 §:ssä. Perustuslakivaliokunta on 

lausunnossaan 46/2002 vp katsonut, että tällainen sääntely täyttää perustuslain 21 §:n 

asettamat vaatimukset. 
 

Päätöstä ei lakiehdotuksien mukaan lainkaan anneta etuuksien maksamisen väliaikaisesta 

keskeyttämisestä (65.3 ja 22.3 §). Kun valituskelpoinen päätös kuitenkin annetaan etuuden 

tarkistamisesta, keskeyttämisestä ja lakkauttamisesta, en pidä ehdotuksia perustuslain 21 

§:n kannalta ongelmallisina. 
 
 
 

Etuuden maksaminen kunnan toimielimelle 
 

Kansaneläkelakia koskevan ehdotuksen 69.1 §:n mukaan kansaneläkelaitos voi päättää, 

että etuus maksetaan saajan asuinkunnan sosiaalihuollon toimielimelle käytettäväksi 

etuudensaajan ja hänen omaistensa elatukseen, jos etuuden maksaminen saajalle itselleen 

vaarantaa etuudensaajan tai hänen omaistensa toimeentulon. Vastaava säännös on 

vammaisetuuksia koskevan lakiehdotuksen 26.1 §:ssä. 
 

Perustuslakivaliokunnan lausunnon 13/2005 vp mukaan tällainen ehdotus oikeuttaa 

viranomaisen toiminaan henkilön itsemääräämisoikeutta rajoittavasti. Valiokunta 

kuitenkin katsoi, että kuntoutusrahaa koskevan ehdotuksen taustalla oli 

"perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä pyrkimys varmistaa kuntoutusrahan 

käyttäminen vakuutetun ja hänen perheensä huoltoon". Valiokunta kuitenkin katsoi, että 

ehdotusta oli "joko täsmennettävä esimerkiksi sitomalla sääntely vakuutetun ja hänen 



 

perheensä toimeentulon vaarantumiseen tai sitä on muutettava lisäämällä vakuutetun 

suostumus maksun kunnalle suorittamisen edellytykseksi". Nyt käsiteltävät ehdotukset 

täyttävät perustuslakivaliokunnan sääntelyn valtiosääntöoikeudelliselle 

moitteettomuudelle asettamat edellytykset. 
 
 
Heimolassa 28.2.2006 

 
 

Kaarlo Tuori 
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Lausunto 
eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä 209/2005 vp 
kansaneläkelaiksi ja laiksi vammaisetuuksista sekä eräiksi niihin liittyviksi 
laeiksi 
 
 
 

Hallituksen esitykseen sisältyvä lainsäädännön muutos on pääasiassa 
lainsäädäntöteknistä. Se uudistaa rakenteellisesti vanhan ja monimutkaiseksi 
muodostuneen kansaneläke-etuuksia ja vammaisetuuksia koskevan lainsäädännön 
sekä selkeyttää ja täsmentää näiltä osin sosiaalietuuksia koskevaa lainsäädäntöä. 
Perustuslain kannalta merkittäviä ovat työkyvyttömyys-, työttömyys-, vanhuus- ja 
lapseneläkkeitä koskevia etuuksia sekä yhdenvertaisuutta ja hallintomenettelyä 
koskevat säännökset. Seuraavassa olenkin tarkastellut hallituksen esitystä erityisesti 
perustuslain 19 §:n 2 ja 3 momentin kannalta. Huomiota olen kiinnittänyt myös 
perustuslain 6 ja 21 §:n asettamiin vaatimuksiin yhdenvertaisuudesta ja hyvästä 
hallinnosta. 
 

Kansaneläkelain säännökset vanhuuden, työkyvyttömyyden ja huoltajan kuoleman 
johdosta maksettavien etuuksien kattavuuden osalta täyttävät ne edellytykset, jotka 
perustuslain 19 §:n 2 momentti asettaa. Samoin etuuksien kesto on perusoikeuksien 
kannalta riittävä. Etuuksien tasoa voidaan myös pitää riittävänä, kun kansaneläkelain 
tasoa voitaneen yleisesti pitää riittävänä, lukuun ottamatta lapsen eläkkeen määrää. 
Lapsen eläkkeen määrä on toisen huoltajan kuoltua noin 112 euroa ja indeksillä 
korjattuna runsaat 118 euroa. Täysorvon eläke on vastaavasti indeksillä korotettuna 
noin 237 euroa, mitä on pidettävä varsin alhaisena perustoimeentulon turvan 
antamisen kannalta. Summa alittaa merkittävästi perustoimeentulotuen tason, 382,70 
tai 366,24 euroa kuukaudessa. Vaikka lapsen toimeentulotukea arvioitaisiin alle 18-
vuotiaalle maksettavien määrien perusteella (267,89 euroa alle 10-17-vuotiaalle 1 
kalleusryhmässä ja 230,73 euroa 0-6-vuotiaalle 2 kalleusryhmässä, muut summat 
näiden välillä), on eroa pidettävä merkittävänä. 
 

Ottaen huomioon perustuslakivaliokunnan kannanotot perustuslain 19 §:n 1 ja 2 

momenttien keskinäisestä suhteesta (esim. PeVM 25/1994 vp, s. 10/11), ei tilannetta 

voida pitää perusoikeuksien kannalta tyydyttävänä. Merkille on pantava myös se, että 

lapseneläke ei 



 

ole perustuslain 19 §:n 3 momentin tarkoittamaa lapsen huollosta vastaaville 

annettavaa tukea, vaan perustuslain 19 §:n 2 momentiin perustuvaa 

perustoimeentulon turvaa. 
 

Kansaneläkelain 5 §, jossa määritellään avoliitto, on ongelmallinen perustuslain 6 §:n 
yhdenvertaisuussäännöksen nojalla. Kyseisessä säännöksessä rinnastetaan 
avioliittoon lakia sovellettaessa mies ja nainen, jotka eivät ole keskenään avioliitossa ja 
elävät jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa. 
Rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain mukaan kaksi miestä tai kaksi naista, jotka 
ovat rekisteröineet parisuhteensa, rinnastetaan avioliitossa olevaan mieheen ja 
naiseen. Kansaneläkelain esitetty säännös asettaa avioliittoa solmimatta yhteisessä 
taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät miehet ja naiset toiseen asemaan 
kuin kaksi miestä tai kaksi naista, jotka eivät ole rekisteröineet parisuhdettaan, mutta 
elävät kuitenkin jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa. 
Vaikka tämänkaltaisen ratkaisun tekeminen saattaakin olla vaikea ja viranomaisen 
kannalta jopa kiusallinen, ei se ole peruste poiketa perustuslain 6 §:n mukaisesta 
yhdenvertaisuudesta lain edessä. 
 

Kansaneläkelain 79 §:ssä muutoksenhausta asetetaan asianosaisen 
muutoksenhakuoikeuden edellytykseksi se, että hän on saanut sosiaaliturva-asetuksen 
mukaisen yhteenvedon, johon on liitetty muiden valtioiden eläkepäätökset. 
Samanaikaisesti kansaneläkelain 80 §:ssä asetetaan 3iLpäivän tavanomainen aikaraja 
valituskirjelmän toimittamiselle Kansaneläkelaitokselle. Henkilö ei kuitenkaan voi itse 
vaikuttaa siihen, missä ajassa hän saa yhteenvedon, jonka saaminen lisäksi riippuu 
muiden valtioiden eläkepäätöksistä. Esitetyn mukaisena säännös ei näytä täyttävän 
perustuslain 21 §:n asettamaa vaatimusta jokaisen oikeudesta hakea muutosta 
oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan koskevaan päätökseen. Aikaraja on joko asetettava 
sen mukaan, milloin muiden valtioiden eläkepäätöksistä on saatu tieto, tai 
Kansaneläkelaitoksen päätökseen on liitettävä sanottu yhteenveto muiden valtioiden 
eläkepäätöksistä taikka muutoin varmistettava henkilön oikeus hakea muutosta. 
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Lausunto hallituksen esityksestä 209/05 vp kansaneläkelaiksi ja laiksi vammaisetuuksista sekä 
eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 
 
 
 

Minulta on pyydetty esityksestä kirjallista lausuntoa. Saadun tiedon mukaan lausuntopyyntö 

koskee vain kansaneläkelakiehdotuksessa olevia, kuntien kalleusluokitukseen liittyviä 

säännöksiä. Rajoitun seuraavassa näihin säännöksiin liittyviin kysymyksiin. 
 
 
 

Ehdotukseen uudeksi kansaneläkelaiksi sisältyy kuntien kalleusluokitukseen kytkeytyviä 

säännöksiä havaitakseni ainakin 19 §:ssä, 21 §:ssä, 31 §:ssä ja 33 §:ssä. Ehdotetussa 19 §:ssä 

säädetään täysimääräisen kansaneläkkeen euromäärät erikseen ensimmäisen ja toisen 

kalleusluokan kunnille (kunnissa asuville). Ehdotuksen 21 §:ssä säädetään eläkkeensaajan 

asumiskunnan määräytymisestä kalleusluokituksen huomioon ottamista varten. Ehdotuksen 31 

§.n 2 momentissa säädetään jatkoeläkkeen täysimääräisen täydennysmäärän euromääräinen 

suuruus erikseen ensimmäisen ja toisen kalleusluokan kunnille (kunnissa asuville). Ehdotuksen 

33 §:n mukaan jatkoeläkkeen täydennysmäärään sovelletaan 21 §:n säännöstä asuinkunnan 

kalleusluokan vaikutuksesta kansaneläkkeen määrään. Säännösten yhteisenä piirteenä on, että 

henkilöiden saamat eläkkeet muodostuvat suuruudeltaan erilaisiksi siitä riippuen, mihin 

kalleusluokkaan on luettu se kunta, jota ko. säännösten soveltamisessa pidetään heidän 

asuinkuntanaan. 
 

Eläkkeiden suuruuden kuntien kalleusluokituksen mukaan määräytyviä eroja ei voida pitää ko. 

edunsaajien kannalta vähäisinä ja sen vuoksi merkityksettöminä. Kun kyseessä on tarkoin 

säännelty etuusjärjestelmä, joka oleellisella tavalla liittyy julkisen vallan PL 19 §:n mukaiseen 

velvoitteeseen huolehtia sosiaaliturvasta, ei yksilöiden kannalta merkittäviä eroja etuuksissa 

voida pitää hyväksyttävinä, ellei eroille ole esitettävissä oikeuttavia perusteita. 

 

Yleisesti annettavat etuudet eivät käytännössä voi olla yksilö yksilöltä räätälöityjä, vaan tietty 

kaavamaisuus etujen suuruuden määrittelyssä on erilaisista käytännön syistä väistämätöntä. 



 

Lähtökohtaisesti ei siten ymmärrettävästi ole estettä sille, että yleisesti annettavien etuuksien 

taso säädetään euromääräisesti ja että säännöksin myös asetetaan kaavamaisesti sovellettavia 

kriteerejä, joiden nojalla etuutta voidaan tietyllä tavalla korottaa tai alentaa. Se, että tietty 

kaavamaisuus - yleisin kriteerein operointi - on etuuksien säätelyssä väistämätöntä, merkitsee 

toisaalta vain kaavamaisuuden sinänsä hyväksyttävyyttä, mutta ei mitenkään voi syrjäyttää 

vaatimusta, että kriteerien pitää - kaavamaisinakin - rakentua hyväksyttäville perusteille. 
 

Periaatteessa on mahdollista, että myös maantieteelliset kriteerit voisivat (kaavamaisestikin 

sovellettuina) tarjota hyväksyttävän perusteen sosiaaliturvaan kuuluvien etuuksien säätämiselle 

suuruudeltaan erilaisiksi. On ajateltavissa, että maantieteelliset (kunnittain, alueittain tms. 

määritellyt) rajaukset relevantilla tavalla heijastavat esim. elinkustannuseroja tai muita 

etuuksien suuruuden määrittämisessä hyväksyttävinä pidettäviä kriteereitä. Kysymys on tällöin 

paitsi ko. asiatekijöiden - esim. elinkustannuserojen - asiallisesta/sisällöllisestä yhteydestä 

tehtäviin erotteluihin myös siitä, että omaksuttu maantieteellinen rajaus vastaa (käytännössä 

saavutettavissa olevalla tavalla) näiden tekijöiden tosiasiallista esiintymistä. (Ajallisesti 

kaukaisen esimerkin tällaisesta tilanteesta tarjoaa pevl 1/HE 8/73 vp, jossa oli kysymys 

asutustilallisille osoitettavien velkahelpotusten kohdentamisesta vain tietyn maantieteellisen 

rajan pohjoispuolelle jääville alueille.) Maantieteellisten kriteerien käyttömahdollisuutta 

saattaa toisaalta tapauksittain merkittävästi rajoittaa se, että perustuslaki turvaa asuinpaikan 

valitsemisen vapauden (PL 9,1 §). 
 

Voidaanko voimassaolevan kuntien yleisen kalleusluokituksen katsoa relevantilla tavalla 

heijastavan sellaisia tosiasiallisia eroja, joita voidaan pitää hyväksyttävinä perusteina 

kansaneläkkeiden säätämiselle ehdotetulla tavalla erisuuruisiksi? Jos kysymystä lähestytään 

samalla tavoin kuin perustuslakivaliokunta yleensä lähestyy perusoikeussuojaan kajoamista 

(perusoikeuksissa ei ole kysymys keskimääräisestä oikeudesta vaan yksilön oikeudesta, 

kajoamiselle pitää olla perusteet ja kajota ei saa enempää kuin on välttämätöntä), vastaus 

tuskin voi olla muuta kuin kielteinen. 

Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksesta on säädetty 1973 ja sillä kumottiin 

kalleusluokituksia koskenut laki vuodelta 1966. Jo 1970-luvun alussa 

kalleusluokitukseen kohdistettiin sen asianmukaisuutta koskevaa kritiikkiä ja puhuttiin myös 

koko kalleusluokitusjärjestelmän poistamisesta (HE 221/73 vp, KOM 1973:133 ja ltvm 22/73 

vp). Jos huomio nyt rajoitetaan vain vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen - ja siis sosiaalisia 

perusoikeuksien koskevien säännösten säätämisen - jälkeiseen aikaan, voidaan lyhyesti todeta 

seuraava. 
 



 

Jo vuonna 1995 jatkettaessa kalleusluokitusjärjestelmän voimassaoloa vuoden 1999 loppuun 

oli (näin HE 29/99 vp perusteluissa) tarkoituksena tätä ennen valmistella sellaiset lainsäädäntö- 

ja muut toimenpiteet, jotka mahdollistavat kalleusluokitusjärjestelmästä luopumisen vuoden 

2000 alusta. Jatkettaessa vuonna 1999 järjestelmän voimassaoloa vuoden 2003 loppuun 

hallitus esitti arvostelua järjestelmän toimivuudesta ja totesi mm., että "kuntien kalleusluokitus 

on ajan myötä vinoutunut, eivätkä kunnat ole nykyisessä luokituksessa elinkustannusten 

suhteen oikein ryhmiteltyinä" (HE 29/99). Saman kommentin ja muutenkin kritiikkiä 

järjestelmää kohtaan hallitus esitti myös vuoden 2002 valtiopäivillä ehdottaessaan lain 

voimassaolon jatkamista edelleen neljällä vuodella vuoden 2007 loppuun (HE 267/02 vp). 

Eduskunta kuitenkin suhtautui kriittisesti järjestelmän edelleen jatkamiseen, laki hyväksyttiin 

olemaan voimassa vain vuoden 2005 loppuun ja eduskunta hyväksyi lausuman (10.2.2003), 

jonka mukaan eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että yleisestä 

kalleusluokitusjärjestelmästä luovutaan viimeistään vuoden 2005 loppuun mennessä ja että 

viimeistään vuoden 2005 loppuun mennessä kumotaan kalleusluokituksen soveltamista 

tarkoittavien erityislakien säännökset. Vuoden 2005 syksyllä hallitus kuitenkin esitti, että lain 

voimassaoloa jatkettaisiin vielä vuoden 2007 loppuun, kuten sitten tapahtuikin (HE 120/05 vp; 

L 1125/2005). 
 

Perustuslakivaliokunnan suhtautumisesta kalleusluokituksista annetun lain voimassaolon 

jatkamiseen voidaan tässä esittää pari lainausta. Vuoden 2002 valtiopäivillä esillä olleen 

jatkamisesityksen (HE 267/02 vp) käsittelyssä valiokunta totesi mm.(pevl 73/02 vp): 

"...Onkin valiokunnan mielestä kyseenalaista, voidaanko kalleusluokitasjärjestelmän 
ylläpitämisestä johtuvaa yhdenvertaisuudesta poikkeamista enää perustella 
valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävillä perusteilla. Asiaan ei kuitenkaan voida 
puuttua jättämällä pidentämättä kyseisen lain voimassaoloaikaa.   Järjestelmän 
lakkauttamiseksi on sen sijaan kumottava sen soveltamista tarkoittavien erityislakien 
säännökset, kuten kansaneläkelain 25 §. Näin ollen ei ole estettä käsitellä lakiehdotusta 
tavallisessa lamsäatämisjärjestyksessä. 
 
 .... Valiokunta   viittaa   lopuksi   siihen,   että   kalleusluokitukseen   sidotuissa 
sosiaaliturvaetuuksissa on kysymys perustuslain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetusta 
perustoimeentulon turvasta ja että kalleusluokitukseen liittyvät yhdenvertaisuuden 
kannalta ongelmalliset seikat saattavat tästäkin syystä muodostua merkittäviksi 
perustuslain 106 §:n näkökulmasta." 

 
 
 

Käsitellessään viime syksynä   lain   voimassaoloajan   uutta   jatkamisesitystä 

perustuslakivaliokunta selosti ensin em. kannanottoaan vuodelta 2002 ja totesi sitten 

(pevl/05 vp; HE 120/05 vp): 



 

"Perustuslakivaliokunta pitää varsin erikoisena, että hallitus on finanssipoliittisiin syihin 
vedoten sivuuttanut perustuslakivaliokunnan aikaisemmassa lausunnossa esitetyt 
valtiosääntöoikeudelliset näkökohdat ja eduskunnan niiden pohjalta hyväksymän 
selväsanaisen lausuman. Hallituksen tulee välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin 
kalleusluokitusjärjestelmän lakkauttamiseksi tarvittavan lainsäädännön aikaan 
saamiseksi. Hallintovaliokunnan on syytä vakavasti harkita lain voimassaoloajan 
lyhentämistä ehdotetusta kahdesta vuodesta yhteen vuoteen." 

 

Eduskunnan ja perustuslakivaliokunnan kannanotoille kuuluvan arvovallan kannalta tarina on 

hieman surumielinen. (Eduskunnan arvovaltaa ei tietysti edistäisi sekään, jos käytännössä 

todella aktualisoituisi valiokunnan lausunnossa mainittu "perustuslain 106 §:n näkökulma" ts. 

se, että kalleusluokitukseen liittyvä yhdenvertaisuusongelma tulisi PL 106 §:n puitteissa esille 

tuomioistuimessa kysymyksenä lain soveltamisen perustuslainmukaisuudesta.) Tässä voidaan 

kuitenkin rajoittua hieman toisenlaiseen kysymykseen. Jos lähdetään siitä, että 

Kalleusluokitusjärjestelmän ylläpitämisestä johtuvaa yhdenvertaisuudesta poikkeamista ei enää 

voida perustella valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävillä perusteilla", voi olla kuitenkin 

aiheellista vielä kysyä, onko ehkä sellaisia syitä, jotka voisivat vielä joksikin aikaa oikeuttaa 

järjestelmän voimassapitämiseen. Tältäkään kannalta tarkasteltuna ei järjestelmän 

ylläpitämiselle näytä olevan vakuuttavaa perustetta. 
 

Jo yleisesti ottaen voidaan pitää " varsin erikoisena" - kuten valiokunta pehmeää ilmaisua 

etsien toteaa - että valtiosääntöoikeudelliset näkökohdat sivuutetaan finanssipoliittisiin syihin 

vedoten. Myös finanssipoliittisten syiden tai niihin vetoamisen oma vakuuttavuus jää tässä 

heikoksi sikäli, että aiheutuvia ongelmia (arvioidut kustannukset ja/tai osaan 

eläkkeistä kohdistuva alentamistarve) kuvataan jokseenkin samansisältöisesi hallituksen 

esityksissä 29/99 vp, 267/02 vp ja 120/05 vp ilman viitettä siitä, että järjestelmän 

lopettamisessa olisi mitenkään edetty. Lykkäilytaipumukseen viittaa hieman sekin, että HE 

267/02 vp perusteluissa viitataan kalleusluokituksen jatkamiseen sovittavan 

tulosopimuskauden loppuun ja HE 120/05 perusteluissa taas viitataan kalleusluokituksen 

poistamisen ajoittamiseen menokehyksissä vuodelle 2008 ja siihen, että koko vaalikaudelle 

päätetty valtion talousarvion menojen kehys on olennainen osa hallituksen finanssipolitiikkaa. 

- Se tapa, jolla kalleusluokimsjärjestelmän jatkamista on eri vaiheissa perusteltu, ei minusta 

viittaa siihen, että menossa on uudistuksen reaalinen valmistelu, johon vielä kuitenkin tarvitaan 

vähän aikaa. 
 

Edellä viitatuissa perustuslakivaliokunnan kannanotoissa on ollut esillä kalleusluokituksesta 

annetun lain voimassaolon jatkaminen. On ollut täysin ymmärrettävää, että valiokunta on 



 

noissa tilanteissa pitänyt tuon lain voimassaolon lyhytaikaista jatkamista vielä 

välttämättömänä. Kalleusluokitusjärjestelmän purkamisen on , kuten valiokunta viittaa, 

lähdettävä liikkeelle siihen nojaavien etuussäännöstöjen muuttamisesta. Nyt on kyseessä juuri 

tällainen erityislain säännöstö ja lisäksi juuri säännöstö, joka koskee oleellisesti samanlaista 

säätelyä, kuin valiokunnan erikseen mainitsema nykyisen kansaneläkelain 25 §. Jos 

valiokunnan 2002 ja 2005 ilmaisemaa tahtoa seurataan, ei nyt ehdotettua etuuksien 

kalleusluokkakytkentää enää vuonna 2006 -yli kymmenen vuotta perusoikeusuudistuksen ja 

sosiaaliturvaa koskevan perusoikeussäännöksen säätämisen jälkeen - pitäisi säätää. 
 

Onko ehdotettu säännöstö sillä tavoin yhdenvertaisuussäännöksen ja kaikille sosiaaliturvan 

saamisessa kuuluvan yhdenvertaisen kohtelun oikeuden vastainen, että se on nyt säädettävissä 

vain poikkeuslakina? Kysymys panee valtiosääntöjuristin mielenkiintoiseen testiin: kumpi saa 

enemmän painoa, pyrkimys perustuslain säännösten tavanomaisiin ralkinta- ja 

soveltamistapoihin vai pyrkimys tulkintoihin, jotka ovat ilman suurempia kitkoja läpivietävissä 

ja siinä mielessä "realistisia". Perustuslain säännösten tulkinta- ja soveltamistilanteissa voidaan 

usein operoida mahdollisuudella muuttaa ehdotettuja säännöksiä (paremmin) vastaamaan 

perustuslaista johtuvia vaatimuksia. Tässä tällaiseen menettelyyn ei oikein näytä olevan 

mahdollisuuksia. 

Tässä tilanteessa sopii kai rajoittua seuraavanlaiseen toteamukseen. Sellaisen asetelman 

säätäminen uudessa laissa, jossa 1) sovelletaan kaavamaista ja hallituksen ja eduskunnan jo 

vuosia sitten vinoutuneeksi toteamaa järjestelmää ja jossa 2) tämän järjestelmän soveltaminen 

johtaa ilman hyväksyttävää asiasisältöistä perustetta yksilöiden merkitsevästi eriarvoiseen 

kohteluun PL 19 §:ssä tarkoitettujen etuuksien saamisessa ja jossa 3) myöskään menettelylle 

esitettyjä finanssipoliittisia syistä ei ainakaan enää voida pitää oikeudellisesti merkittävinä , ei 

ole sovitettavissa yhteen niiden vaatimusten kanssa, joita perustuslakivaliokunta on yleensä 

soveltanut perusoikeussuojaan merkitsevästi kajoavien lakien säätämisessä. Jos - niin kuin 

ehkä on "realistista" olettaa - laki kuitenkin säädetään ja tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, 

olisi syytä huolehtia siitä, että erilaisten etuusjärjestelyjen sitominen kuntien 

kalleusluokituksen kaltaiseen kaavamaiseen järjestelmään todella viivytyksettä puretaan. Miten 

tästä voidaan tehokkaasti huolehtia, jää eduskunnan ja perustuslakivaliokunnan lausumien 

tähänastisen tehon ja hallituksen eri vaiheissa esittämien perustelujen valossa avoimeksi 

kysymykseksi. 
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49. Täysistunto perjantaina 5. toukokuuta 2006 kello 13 
 
 
 
 
 

Ilmoitetaan, että eduskunnalle on tasavallan presidentin kirjelmän ohella tältä 

päivältä saapunut samalle päivälle päivätty, edustajille nyt jaettu hallituksen kir-

jelmä, jolla peruutetaan eduskunnalle annettu hallituksen esitys n:o 209/2005 vp 

kansaneläkelaiksi ja laiksi vammaisetuuksista sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. 

Työjärjestyksen 19 §:n mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lope-

tettava. Eduskunta päättää antaa peruutuksen tiedoksi sosiaali- ja terveysvalio-

kunnalle sekä perustuslakivaliokunnalle, joiden valmisteltavana puheena oleva 

esitvs on. 
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