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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 

Asia: HE eduskunnalle sairausvakuutuslaiksi (HE 50/2004 vp) 
 
 

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi sairausvakuutuslaki kokonaisuu-
dessaan. Esityksen perustelujen mukaan uudistus on luonteeltaan pääasi-
assa lainsäädäntötekninen. Sillä pyritään osaltaan selkeyttämään toi-
meentuloturvaa koskevaa lainsäädäntöä. Yhtenä lähtökohtana on, että 
perustuslain vaatimukset säädöstasosta ja valtuutussäännöksistä otettaisiin 
huomioon. Säätämisjärjestysperustelujen mukaan esityksessä ei ehdoteta 
voimassa olevaan lainsäädäntöön nähden sellaisia muutoksia sai-
rausvakuutusetuuksien saamisedellytyksiin, joilla on merkitystä arvioita-
essa esitystä perusoikeuksien kannalta. 
 

Esityksen perusteluissa ei lähemmin arvioida voimassa olevaa eikä 
ehdotettua sairausvakuutuslainsäädäntöä sosiaaliturvaa perusoikeutena 
koskevan uuden perustuslain 19 §:n kannalta. Esityksestä ei ole pyydetty 
lausuntoa oikeusministeriöltä. Tässä vaiheessa on vaikea laatia kattavaa 
arvioita kaikista esitykseen sisältyvistä perusoikeuksiin ja perustuslakiin 
liittyvistä kysymyksistä. 
 

Ehdotettu sairausvakuutuslaki muodostaa lainsäädäntöteknisesti nykyistä 
sairausvakuutuslakia selkeämmän kokonaisuuden. Tämä on myös perus-
oikeuksien toteutumisen kannalta myönteistä. Esityksessä on perustelujen 
mukaan pyritty siihen, että lain tasolla säädettäisiin yksityisen oikeuksien 
ja velvollisuuksien perusteista perustuslain 80 §:n mukaisesti. Pääosin 
säännökset näyttävätkin täyttävän tämän vaatimuksen, mutta muutaman 
säännöksen täsmentämistä voisi olla syytä harkita. Tällaisia ovat lähinnä 
lain 3 luvun 6 §:n ja saman luvun 8:n 2 momentin säännökset 
korvaustaksojen perusteiden vahvistamisesta sekä 5 luvun 7 §:n 
säännökset vaikean sairauden hoitoon käytettävästä kliinisestä ravinto-
valmisteesta. Myös lain 20 luvun 1 ja 2 §:n säännökset sairausvakuutus-
asiain neuvottelukunnan ja sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan 
tehtävistä vaikuttavat melko avoimilta. 
 

Asetuksenantovaltuutta koskevat säännökset ovat pääosin täsmällisiä, 
mutta muutamat valtuutussäännöksistä on muotoiltu niin, ettei niistä il-
mene selkeästi, millaisista seikoista asetuksella on tarkoitus säätää. Lain 2 
luvun 4 §:n 1 momentissa määritellään, mitä tarkoitetaan laitoshoidolla 
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ja pykälän 2 momentissa määritellään laitokset ja muut vastaavat toimin-
tayksiköt, joissa annettu hoito on julkista. Saman pykälän 3 momentin 
mukaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään siitä, milloin 
1-2 momentissa tarkoitettu hoito on laitoshoitoa sekä milloin hoito on 
julkista. Ilmeisesti 3 momentin valtuutussäännöksessä tarkoitetaan sitä, 
että 1 ja 2 momentissa säädetyistä asioista voidaan säätää tarkemmin 
asetuksella. Valtuutussäännöksestä puuttuu kuitenkin sana "tarkemmin", 
joka selkeyttäisi valtuutussäännöksen suhdetta pykälän 1 ja 2 momenttiin. 
Muutenkin valtuutussäännös jättää avoimeksi sen, millaisista seikoista 
asetuksella on tarkoitus säätää. Valtuutussäännöksen täsmällisyys ja 
tarkkarajaisuus olisi erityisen tärkeää tässä säännöksessä, koska kyse on 
valtuutuksesta ministeriön asetuksen antamiseen. 
 

Myös lain 6 luvun 15 §:n valtuutussäännöksen pohjalta jää epäselväksi, 
millaisia seikkoja päätöksentekomenettelystä ja asian käsittelystä hinta-
lautakunnassa on tarkoitus säätää asetuksella. Asetuksella ei ole tarpeen 
eikä mahdollista säätää sellaisista menettelyyn ja asian käsittelyyn liitty-
vistä seikoista, joista säädetään lain tasolla esimerkiksi hallintolaissa 
(434/2003). 
 

Lain 19 luvun säännökset tietojen saamisesta ja tietojen luovuttamisesta 
näyttävät vastaavan sisällöllisesti voimassa olevaa sääntelyä, joka on ollut 
jokin aika sitten perustuslakivaliokunnan arvioitavana (PeVL 14/2002 vp; 
HE 9/2002 vp Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyvien 
tietojen saamista ja luovuttamista koskevien säännösten muuttamiseksi). 
 

Yhtenä yksityiskohtana, joka ilmeisesti kaipaa täsmennystä, on lain 17 
luvun 7 §, jossa säädetään tarkastuslautakunnasta. Säännös vastaa ny-
kyistä sääntelyä. Pykälän 4 momentin mukaan tarkastuslautakunta voi 
toimia jaostoihin jakaantuneena. Jaosto on päätösvaltainen nelijäsenise-
nä. Pykälän sanamuodosta saa käsityksen, että tarkastuslautakunnalla voi 
olla muitakin ratkaisukokoonpanoja kuin jaosto. Laissa ei kuitenkaan ole 
säännöksiä näistä muista ratkaisukokoonpanoista ja niiden päätösvaltai-
suudesta. 



 

 

Lausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä 50/2004 vp sairausvakuutuslaiksi 
 
 
 

Hallituksen esityksen tarkoituksena on pääosin teknisluonteisesta' uudistaa sairausvakuutuslaki ko-
konaisuudessaan. Lisäksi säännökset saatetaan perustuslain asettamien vaatimusten mukaisiksi. 
 

Sairausvakuutuslain merkittävin perusoikeudellinen ulottuvuus on PL 19 §:n 2 momentin mukainen 
sairauden aikainen sekä lapsen saamisen perusteella annettava perustoimeentulon turva. Etuuksien 
tulee täyttää kattavuutta, saamisedellytyksiä, tasoa ja kestoa koskevat vaatimukset. Tarkasteltavaksi 
tulevat erityisesti päivärahaetuudet, mutta myös sairaanhoito- ja synnytyskorvauksilla on perus-
oikeudellinen merkitys. Merkitystä on myös yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän oikeudella työ-
terveyshuollon korvauksiin. Sairausvakuutuslain toimeenpano-ja muutoksenhakusäännöksiä on 
arvioitava PL 21 §:n mukaisen hyvän hallinnon ja tietojen saamista ja luovuttamista koskevia sään-
nöksiä PL 12 §:n näkökulmasta. 
 
 

1. Etuuksien kattavuus ja saamisedellytykset 
 

Lain 1 luvun 2 §:n perussäännön mukaan Suomessa asuva henkilö on vakuutettu sairausvakuutuslain 
perusteella. Suomessa asuminen ratkaistaan asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön 
soveltamisesta annetun lain perusteella. Kyseinen laki on parhaillaan tältä osin eduskunnan käsi-
teltävänä ja perustuslakivaliokunnassa lausunnolla (HE 76/2004 vp). Sairausvakuutuslain sovelta-
misalan avulla määritellään myös kuntoutusrahalain soveltamisala mainitun hallituksen esityksen 13. 
lakiehdotuksen mukaan. Olen aiemmassa lausunnossani huomauttanut kuntoutusrahalakiehdo-tuksen 
soveltamisalan muotoilusta. 
 

1.1. Oikeus sairauspäivärahaan 
 

Sairausvakuutuslain ongelma on, ettei laissa ole selkeästi erotettu oikeutta päivärahaan ja sitä, ettei 
päivärahaa jostain syystä makseta. Ajanjaksolla 1.1.1996-31.3.2002 tilanne oli sellainen, että henkilö 
saattoi jäädä vaille sairausajan perustoimeentulon turvaa molemmista syistä. Vuonna 2001 tilanne 
korjattiin perustelemalla se vain päivärahan maksamisen palauttamisella, mutta sääntelyn 
sivutuotteena syntyi kaikille oikeus päivärahaan. 
 

Nyt lakiehdotuksen 7 luvun 1 §:ssä määritellään oikeus sairauspäivärahaetuuteen työtulojen perus-
teella. Oikeus vähimmäismääräiseen sairauspäivärahaetuuteen 7 luvun 3 §:ssä näyttää olevan sidottu 
sairauspäivärahan maksamiseen ja oikeus päivärahaan jää määrittelemättä. Vain 8 luvun 8 §:n 
enimmäismäärälaskelmasta voi tehdä johtopäätöksen, jonka mukaan oikeus vähimmäispäivärahaan 
alkaa jo ennen kuin maksaminen alkaa. Oikeus päivärahaan tulisi säätää.selkeäksi ja erottaa sen 
maksamisen alkamisesta. 
1.2. Sairaus- ja vanhempainpäivärahan saamisedellytykset 
 

Sekä sairaus- että vanhempainpäivärahan tulee antaa perustoimeentulo silloin, kun elämäntilanne 
estää tai voisi estää toimeentulon hankkimisen (in abstracto). Oikeus perustoimeentulon turvaan on 
jokaisella ja turvan ulkopuolelle ei vakiintuneen käsityksen mukaan saa jäädä väliinputoajia. 
Sairausvakuutuksen päivärahassa on kuitenkin PeVL 15/1995 vp pidetty mahdollisena korvata vain 
todella menetettyä ansiota ja luopua päivärahan vähimmäismäärästä. Perustuslakivaliokunta totesi 
tuolloin, että toisaalta henkilön tulottomuudesta ei voi sellaisenaan seurata, että hän ei ole PL 19.2 
§:n takaaman perusoikeuden piirissä. Yleisen elämänkokemuksen perusteella voidaan kuitenkin 
päätellä, että on henkilöitä, joiden normaali toimeentulo yleensä hoituu jollain muulla tavalla kuin 
ansiotyötä tekemällä. Vähimmäispäiväraha on sittemmin palautettu sairausvakuutusjärjestelmään. 
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Tätä on perusoikeuksien yksilöllinen luonne sekä perusoikeusjärjestelmän tarkoitus ja kokonaisuus 
huomioon ottaen pidettävä perusteltuna. 
 

Päivärahaetuuksien saamisedellytykset ovat lakiehdotuksessa yleisesti ottaen asianmukaiset. Samoin 
lakiehdotuksen 8 luvun 5 ja 6 §:ssä ja 9 luvun 15 §:ssä säädetyt päivärahan maksamisen ja 
sairauspäivärahan oikeuden syntymisen esteet ovat perusteiltaan asianmukaiset sitä silmällä pitäen, 
että perustoimeentulon turva on taattu. Muiden etuuksien on kuitenkin oltava perustoimeentulon 
takaavia. 
 

Lakiehdotuksen 7 luvun 3 §:ssä säädetään vähimmäismääräisen päivärahaetuuden saamisedellytyk-
sistä. Pykälässä todetaan oikeus saada etuutta alkavaksi, jos päiväraha jäisi vähirnmäismääräistä 
päivärahaetuutta pienemmäksi. Selkeämpää on muuttaa ainakin 1 momentissa predikaatti muotoon 
jää, koska henkilö saa kyseisessä tilanteessa työtuloon perustuvaa vähirnmäismääräistä päivärahaa 
pienempää päivärahaa. 
 
 

2. Päivärahojen taso 
 

Sairausajan turvan taso on PL 19.2 §:n mukaan perustoimeentulon turva. Tätä tasoa ei ole perustus-
lakivaliokunnan käytännössä määritelty. Ihmisoikeussopimuksissa sosiaaliturvan tasoa koskevat 
määräykset ovat vastaavalla tavalla yleisluontoisia, kuten riittävä tai tyydyttävä. Uudistetun Euroo-
pan sosiaalisen peruskirjan 12 artikla sisältää vaatimuksen sosiaaliturvajärjestelmän pitämisestä 
tyydyttävällä, vähintään Euroopan sosiaaliturvakoodin ratifioinnin edellyttämällä tasolla. Suomi ei 
ole ratifioinut sosiaaliturvakoodia, mutta sen on katsottava velvoittavan Suomea. 
 

Perustoimeentulon turvan tason arviointi on kuitenkin suoritettava enemmän muina kuin juridisin 
menetelmin. Täysin riippumaton oikeudellisesta arvioinnistakaan ei se kuitenkaan ole. On myös 
huomattava, että perustoimeentulon turva voi koostua useista eri etuuksista. Päivärahojen lisänä voi 
olla esim. asumistuki, vammaistuki ja muita vastaavia etuuksia, joita myönnetään myös palkansaaja-
asemassa, yrittäjälle tai erilaisille toimeentuloturvan saajille. 
 

Olennaisena tasoa koskevana näkökohtana voidaan pitää valtiontalouden ja kansantalouden tilaa, 
(HE 309/1993 vp ja PeVM 25/1994). Tätä perustelua on toistaiseksi käytetty vain etuuksien tasoa 
alennettaessa (esim. PeVL 34/1996 vp), mutta olisi johdonmukaista, että sitä käytetään myös kan-
santalouden ja julkisen talouden tilan kohennuttua. Tätä tukee myös PL 22 §:n mukainen perus-ja 
ihmisoikeuksien turvaaminen sekä Euroopan sosiaalisen peruskirjan 12 artikla, joka edellyttää as-
teittain kehittämään sosiaaliturvajärjestelmää korkeammalle tasolle. Taloudellisia, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa sopimus-
valtiot sitoutuvat täysimääräisesti käytettävissä olevien voimavarojen mukaan ryhtymään toimen-
piteisiin yleissopimuksen oikeuksien toteuttamiseksi asteittain kokonaisuudessaan. 
 

Sairausvakuutuksen ja vanhempainvakuutuksen vähimmäispäiväraha on kaikista PL 19.2 §:n tur-
vaamista etuuksista tasoltaan alhaisin, noin 286 euroa kuukaudessa. Toimeentulotuen perusosa 
vaihtelee 377 euron ja 307 euroon. Vähimmäispäiväraha vastaa tasoltaan noin ylintä opintorahaa 
(259 €), jota saa itsenäisesti asuva täysi-ikäinen korkeakouluopiskelija. Opiskelijalla on tämän lisäksi 
oikeus opintolainan valtiontakaukseen. Sairausvakuutuksen päiväraha voi lisäksi ensimmäiset 55 
päivää olla vähimmäispäivärahaa alempi ja jopa nolla euroa. Sairauspäivärahan vähimmäistaso 
heijastuu myös kuntoutusrahaan. Ainakin vanhempainpäivärahan vähimmäistason korottaminen on 
välttämätöntä. 
 
 

3. Päivärahojen kesto ja odotusajat 



 

 

 

PL 19.2. §:n mukaan perustoimeentulon turvaa on annettava sairauden aikana, joten tämän ajan on 
perustoimeentulon oltava turvattu, vaikka jokaiselta sairauden aikaiselta päivältä ei päivärahaetuutta 
maksettaisikaan. Sairauspäivärahan 300 päivän enimmäiskesto on periaatteessa ongelmallinen. 
Lakiehdotuksen 8 luvun 8 §:n mukaan enimmäisaikaa laskettaessa otetaan huomioon kaikki sairaus-
päivärahapäivät kahden edeltäneen vuoden ajalta omavastuuajan alkamisesta. Uuden laskennan 
edellytyksenä on yhtäjaksoinen kahdentoista kuukauden työkykyisyys. Tämän säännöksen nojalla 
periaatteessa on mahdollista, että henkilö ei saavuta koskaan uudestaan oikeutta sairauspäivärahaan. 
Henkilö ei myöskään tällaisessa tilanteessa saa kuntoutustukea, jos arvioitu työkyvyttömyys ei jatku 
yhdenjaksoisesti yhtä vuotta. Tilannetta korjaa työttömyysturvalain 3 luvun 3 §:n 3 momentti, jonka 
mukaan enimmäisajan sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa saanut, terveydellisistä syistä työhön 
kykenemätön työnhakija voi saada työttömyysetuutta, jos hänen työkyvyttömyyseläkehakemuksensa 
on vireillä tai hylätty. Enimmäismäärän sairauspäivärahaa saaneen henkilön kannattaa tosiasiallisesta 
tilanteesta riippumatta panna vireille työkyvyttömyyseläkehakemus, jos hän on terveydellisistä syistä 
työhön kykenemätön. Työttömyysturvalain mainitun kohdan pääsääntö edellyttää henkilön olevan 
työnhakija, mutta hän voi kyseisen lainkohdan mukaan saada työ- tai virkasuhteessa ollessaankin 
työttömyyspäivärahaa, jos hän on työnhakija ja jos työnantajalla ei ole tarjota hänen työkykynsä 
mukaista työtä. Järjestely johtaa perusoikeudellisesti ja yhteiskuntapoliittisesti merkilliseen 
tilanteeseen, jossa työkyvyttömälle myönnetään työttömyysturvaa tilanteessa, jossa hänen 
työkyvyttömyyshakemuksensa on kuitenkin eräissä tapauksissa jopa hylätty. Henkilön on lisäksi 
oltava samanaikaisesti sekä työnhakija että terveydellisistä syistä kykenemätön työhön ja hän saattaa 
lisäksi olla työ- ja virkasuhteessa. Tilanne tulisi korjata lainsäädännöllisesti oikeelliseksi ja 
perusoikeudellisesti sairauden aikana tulisi antaa turvaa sairauden perusteella. 
 

Sairausvakuutuslakiehdotuksen 8 luvun 7 §:n mukainen yhdeksän tai 55 päivän omavastuuaika on 
perustuslakivaliokunnan aiempienkin arvioiden mukaan varsin pitkä (PeVL 21/1994 vp ja PeVL 
33/1992 vp). Edellinen määräaika koskee pääasiassa kotona työtä tekeviä, koululaisia, opiskelijoita 
ja yrittäjiä. Arvioidessaan työsopimuslain 2 luvun 11 §:n säännöstä palkansaajan omavastuuajan 
palkasta perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan 41/2000 vp huomiota siihen, että työehto-
sopimuksin tehtävä mahdollinen heikennys lain säännökseen on arvioitava tätä vasten. Työehto-
sopimusten valtiosääntöoikeudelliset kysymykset eivät kuitenkaan tule perustuslakivaliokunnan 
arvioitavaksi. Maatalousyrittäjillä on erillinen omavastuuajan sairauspäiväraha)ärjestelmä. 
 

Jälkimmäinen 55 päivän omavastuuaika koskee henkilöitä, jotka eivät tee omaa tai toisen työtä, sekä 
niitä henkilöitä, joiden työtulo on niin pieni, että heidän päivärahansa on alle vähimmäispäivärahan. 
Perustuslakivaliokunnan lausunto 40/2001 vp annettiin, kun vähimmäispäiväraha palautettiin 
sairausvakuutukseen. Lausunnossa ei otettu kantaa asian perustuslailliseen ulottuvuuteen, vaan vain 
todettiin oikeuksien lisääntyvän ja ettei näin ollen ollut ongelmia hyväksyä säännöksiä. 
Vähimmäispäivärahan kokonaan poistamista koskeva argumentti — yleisen elämänkokemuksen mu-
kaan henkilöllä, jolla terveenä ei ole tuloja, ei ole sairaanakaan tarvetta saada toimeentuloturvaa - ei 
sovellu niihin ryhmiin, jotka eivät tosiasiallisesti saa tuloa omavastuuaikana. Mainitun 55päivän 
lyhentäminen olisiperusoikeudellisestiperusteltua. 
 

Vanhempainpäiväraha edellyttää 180 päivän maassa asumista. Maassa asumista koskevan jakson 
pituus tulisi harkita kohtuullisuus-ja tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Asetetulla 
aikarajalla tulee olla yhteys mm. raskauden kestoon, abortin sallittuun ajankohtaan ja etuuden 
suuruuden perustana olevien tulojen ansainta-aikaan. Jo huomattavasti lyhyemmällä jaksolla saavu-
tetaan todennäköisesti väärinkäytösten estämisen tavoite, joka mainitaan mm. direktiivissä 92/85 
ETY eli niin sanotussa äitiysdirektiivissä. 
 
 

4. Hallinnolliset menettelyt 
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PL 21 § takaa oikeuden saada asiansa käsitellyksi asianmukaisessa viranomaisessa ja joutuisasti. 
Sairausvakuutuslain säännökset sisältävät useita määräaikoja vakuutetulle mm. korvausten hakemi-
sen ajastaja muista vastaavista seikoista. PL 21 §:n toimeenpanemiseksi saattaisi olla tarpeellista ja 
tarkoituksenmukaista säätää myös Kansaneläkelaitokselle velvollisuus käsitellä hakemukset määrä-
ajassa tai ainakin joutuisasti. Vastaava velvollisuus on eläkelainsäädännön mukaan eläkelaitoksilla. 
Jos käsittelyaika on liian pitkä Kansaneläkelaitoksen saatua tarvittavat tiedot, voitaisiin etuudelle 
maksaa korkoa. 
 

Lakiehdotuksen 15 luvun 2 §:ssä edellytetään Kansaneläkelaitokselle toimitettavaksi etuuden tai 
korvauksen myöntämiseksi ja maksamiseksi tarpeelliset tiedot. Tarkoituksenmukaista ja paremmin 
perusoikeuksia vastaavaa olisi, että tarpeellisista tiedoista säädettäisiin asetuksella. Saman luvun 15 
§:n nojalla Kansaneläkelaitos voi määrätä henkilön terveydentilansa selvittämistä ja työkyvyn 
arvioimista varten tutkimuksiin. Yksilöä velvoitettaessa on parempi todeta, että asiasta on Kansan-
eläkelaitoksen tehtävä nimenomainen päätös. Säännöksestä ei myöskään selkeästi ilmene, että tut-
kimuksista aiheutuvat kustannukset kuuluvat Kansaneläkelaitokselle. Mainitun pykälän ensimmäi-
nen virke voisi kuulua seuraavasti: Vakuutetun on osallistuttava terveydentilan selvittämistä ja työ-
kyvyn arvioimista varten Kansaneläkelaitoksen kustannuksella sen päätöksessä määrättyihin tutki-
muksiin. 
 
 

5. Säätämistasoa koskevat kysymykset 
 

Sairausvakuutuslainsäädännössä on eräitä yksilön oikeuksien ja etuuksien perusteita koskevia sään-
nöksiä lähinnä lamsäädäntöhistoriallisista syistä ollut asetuksen tasolla. Lakiehdotuksessa näyttävät 
nämä seikat olevan korjattu. Asiaa ei voi kokonaisuudessaan arvioida, kun asetusluonnokset eivät 
ole nähtävillä. 
 
 

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2004 
 
 

Pentti Arajärvi 
OTT, professori (mvs.) 

 

Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä sairausvakuutuslaiksi 50/2004 vp esitän 
kunnioittaen seuraavaa. 
 
 

Yleistä 
 
 

Ehdotettu sairausvakuutuslain kokonaisuudistus ei aiheuttaisi toteutuessaan suuria sisällöllisiä 
muutoksia nykyiseen tilanteeseen. Kysymys on suurelta osin voimassaolevan 



 

 

sairausvakuutuslain (364/1963) säännösten uudelleen järjestelystä sekä eräiden muihin lakeihin 
kuuluvien säännösten ottamisesta sairausvakuutuslakiin. Valtiosääntöoikeudelliselta kannalta 
huomionarvoista on monien nykyisin asetukseen tai sitä alemmanasteiseen säädökseen 
sisältyvien säännösten nostaminen lain tasolle samoin kuin soveltamiskäytännössä 
vakiintuneiden linjausten ja periaatteiden kirjaaminen lakiin. Useimmat näistä ehdotuksista ovat 
perusteltavissa perustuslain 19 §:n ja 80 §:n asettamilla vaatimuksilla. 
 

Sairausvakuutuslakiesitykseen sisältyvillä etuuksilla on kiinteä yhteys sosiaalisiin perusoikeuksiin 
ja etenkin niihin, jotka on vahvistettu perustuslain 19 §:n 2 ja 3 momenteissa. Ensin mainitun 
mukaan "(l)ailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan" muun muassa "sairauden 
aikana" sekä "lapsen syntymän perusteella". Tärkeimmät  tätä oikeutta turvaavat etuudet ovat 
sairausvakuutuslakiin sisältyvät  päivärahaetuudet. Sairaanhoitokorvauksia ja työterveyshuollon 
korvauksia koskevilla sairausvakuutuslain säännöksillä on puolestaan läheinen yhteys 
perustuslain 19 §:n 3 momenttiin, jonka mukaan julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä. 
Sairausvakuutuslain säännökset vanhempainpäivärahasta voidaan ymmärtää paitsi keinoksi 
taata oikeus perustustoimeentulon turvaan lapsen syntymän perusteella (perustuslain 19 §:n 2 
mom.) myös yhdeksi tavaksi tukea "perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien 
mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu". Tämäkin tehtävä kuuluu 
julkiselle vallalle perustuslain 19 §:n 3 momentin nojalla. 
 
 

Lääkekorvaukset 
 
 

Lääkekorvauksista säädettäisiin sairausvakuutuslain 5 luvussa. Lääkkeen peruskorvaus olisi 50 
prosenttia 10 euroa ylittävästä määrästä kultakin ostokerralta (5:4). Lääkkeen erityiskorvaus olisi 
75 tai 100 prosenttia 5 euroa ylittävästä määrästä kultakin ostokerralta (5:6). 
Erityiskorvattavuuden edellytyksistä säädettäisiin laissa erikseen. Ehdotetut säännökset 
vastaavat näiltä osin voimassaolevaa sääntelyä. 
 

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on arvioinut nykyiseen sairausvakuutuslakiin 
perustuvan lääkekorvausjärjestelmän suhdetta uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan 12 
artiklaan sekä Euroopan sosiaaliturvakoodiin lausunnossa, jonka se antoi sanotun peruskirjan 
hyväksymistä koskevan hallituksen esityksen (229/2001 vp) johdosta (StVL/4/2002 vp). Oikeutta 
sosiaaliturvaan koskevan sosiaalisen peruskirjan 12 artiklan mukaan sopimuspuolet sitoutuvat 
muun muassa "pitämään sosiaaliturvajärjestelmänsä tyydyttävällä tasolla, vähintään Euroopan 
sosiaaliturvakoodin ratifioimisen edellyttämällä tasolla" (2 kohta) ja "pyrkimään asteittain 
nostamaan sosiaaliturvajärjestelmän tasoa" (3 kohta). Suomi on ratifioinut uudistetun Euroopan 
sosiaalisen peruskirjan vuonna 2002 ja siinä yhteydessä sitoutunut noudattamaan sen 12 
artiklaa. Suomi on allekirjoittanut uudistetun Euroopan sosiaaliturvakoodin (ETS nro 139) vuonna 
1990, ja sen ratifiointi on meillä valmisteilla. Uudistettu sosiaaliturvakoodi ei ole vielä kansainvä-
lisesti voimassa. 
 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunnon mukaan Suomen sosiaaliturvajärjestelmään liittyy 
ongelmia suhteessa Euroopan sosiaaliturvakoodiin, kun kysymys on esimerkiksi sairaanhoidosta. 
"Suomi ei täytä (...) koodin vaatimusta, jonka mukaan sairaanhoidon omavastuuosuuksista ei saa 
aiheutua kohtuuttomia taloudellisia vaikeuksia edunsaajalle tai hänen perheensä huoltajalle". 
Tällä valiokunta lienee viitannut koodin 10 artiklan 2 kohtaan. Koodin vaatimusta on valiokunnan 
lausunnon mukaan tarkennettu koodin lisäpöytäkirjassa siten, ettei edunsaajan lääkärin 
määräämistä lääkkeistä maksama omavastuuosuus saa ylittää 25 prosenttia kustannuksista. 



 

 

Koska omavastuuosuus meillä on yli 50 prosenttia, valiokunta piti "välttämättömänä, että 
lainsäädäntöä niiden etuuksien osalta, jotka eivät  täytä Euroopan sosiaaliturvakoodin 
edellyttämää tasoa, kehitetään määrätietoisesti etuuksien saattamiseksi vaaditulle tasolle ja siten 
pyritään (uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan 12) artiklan 3 kohdan mukaisesti asteittain 
nostamaan sosiaaliturvamme tasoa" (StVL 4/2002 vp, ks. myös UaVM 16/2002 vp). 
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kannanotto Suomen lääkekorvausjärjestelmän suhteesta 
(uudistettuun) Euroopan sosiaaliturvakoodiin perustui valiokunnan sosiaali- ja terveysministeriöltä 
saamaan selvitykseen (StVL 4/2002 vp.). Peruskorvauksen osuutta lääkkeen kustannuksista ei 
ehdoteta lakiesityksessä korotettavaksi nykyisestä. Selostetun kannanoton valossa on siten 
mahdollista, ettei ehdotus täytä näiltä osin niitä ihmis-oikeusvelvoitteita, joita Suomi on sitoutunut 
noudattamaan, kun se on ratifioinut uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja allekirjoittanut 
uudistetun Euroopan sosiaalitur-vakoodin. Asia lienee syytä selvittää ennen lakiesityksen 
hyväksymistä. 
 
 

Vähimmäispäivärahaetuuksien taso 
 
 

Sairaus- ja vanhempainpäivärahan sekä erityishoitorahan vähimmäismäärä olisi uuden kuten 
nykyisenkin lain mukaan 11,45 euroa arkipäivältä (11:7). Vähimmäispäiväraha korotettiin tämän 
suuruiseksi 1.1.2003 voimaan tulleella sairausvakuutuslain muutoksella (1303/2002). Tätä ennen 
se oli 10,09 euroa. Oikeus vähimmäismääräiseen sairauspäivärahaan alkaisi 55 päivän 
omavastuuajan jälkeen, jos henkilöllä ei ole oikeutta sairauspäivärahaan työtulojen eikä 
päivärahaoikeutta edeltävän etuuden perusteella taikka päiväraha jäisi  vähimmäismääräistä 
päivärahaetuutta pienemmäksi. Vanhempainpäiväraha ja erityishoitoraha maksettaisiin 
vähimmäispäivärahan suuruisena, jos etuus jäisi työtulon tai edeltävän etuuden perusteella 
vähimmäismääräistä päivärahaetuutta pienemmäksi (7:3). 
 

Perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaan oikeus "perustoimeentulon turvaan" on taattava lailla 
jokaiselle muun muassa sairauden aikana ja lapsen syntymän perusteella. Turvan tasoa ei ole 
määritelty täsmällisesti perusoikeusuudistuksen esitöissä tai perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytännössä. Yksiselitteiseen, esimerkiksi euromääräiseen, määritelmään ei ole syytä 
pyrkiäkään, sillä ihmisten olosuhteet vaihtelevat erilaisissa sosiaalisissa riskitilanteissa. 
Perustuslaki vahvistaa kuitenkin tietyn vähimmäistason, jonka lainsäätäjä on velvollinen 
takaamaan jokaiselle perustuslain tarkoittamissa riskitilanteissa. Perusoikeusuudistuksen 
esitöiden mukaan perustoimeentulon turva tarkoittaa "pidemmälle menevää turvan tasoa" kuin 
perustuslain 19 §:n 1 momentin mukainen oikeus välttämättömään toimeentuloon (HE 309/1993 
vp s. 70/I). Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että perustoimeentulon turvalla pitää voida kattaa 
välttämättömät elinkustannukset, joihin kuuluvat ravinto-, vaatetus-, hygienia-, vähäiset 
terveydenhuolto-, paikallismatka-, virkistys- ja informaatiomenot.1 

 

Ehdotettu vähimmäismääräinen päiväraha on tasoltaan selvästi alhaisempi kuin useimmat muut 
perustoimeentuloa turvaavat etuudet. Sen suuruus olisi alle 300 euroa kuukaudessa. Esimerkiksi 
työttömyysturvan peruspäivärahan ja täyden kansaneläkkeen määrä ilman korotuksia tai lisiä on 
450-500 euroa kuukaudessa. 
 

                     
1 Arajärvi, Pentti: Toimeentuloturvan oikeellisuus. Toimeentuloturvaa koskevan lainsäädännön suhde perustuslakiin, 
erityisesti perusoikeuksiin, ihmisoikeuksiin ja yhteisöoikeuteen (2002) s. 264. 



 

 

Vähimmäismääräisen  päivärahan tasoa voidaan verrata myös toimeentulotukeen, joka turvaa 
perustuslain 19 §:n 1 momentissa vahvistettua oikeutta välttämättömään toimeentuloon. Yksin 
asuvalle maksettavan toimeentulotuen perusosa on kuukaudessa noin 350 euroa. Tarkka määrä 
riippuu kuntaryhmästä.  Muulle  täysi-ikäiselle maksettavan perusosan suuruus on hieman tätä 
pienempi. Sairaus- ja vanhempainpäiväraha ja erityishoitoraha eivät siten vähimmäismääräisinä 
yltäisi edes toimeentulotuen perusosan tasolle. Sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat ovat 
verotettavaa tuloa toisin kuin toimeentulotuki. Vaikka toimeentulotuen tavoitetason katsottaisiin 
ylittävän perustuslain 19 §:n 1 momentin tarkoittaman välttämättömän toimeentulon tason, 
voidaan perustellusti väittää, ettei ehdotettu vähimmäismääräinen päiväraha täytä vaatimusta 
välttämätöntä toimeentuloa pidemmälle menevästä turvan tasosta. Toimeentulotukeen kuuluu 
perusosan ohella lisäosa, jonka avulla katetaan muita kuin tuen saajan välttämättömistä 
elinkustannuksista aiheutuvia menoja. 
 

Toimeentuloturvan oikeellisuutta tutkinut Pentti Arajärvi on todennut, ettei välttämättömien 
elinkustannusten kattaminen 250 eurolla verotettavaa kuukausituloa ole "yleisen 
elämänkokemuksen" mukaan nyky-Suomessa mahdollista. Sairauden ajan tuen taso on hänen 
mielestään  tästä syystä "perusoikeudellisesti arveluttava" (emt. s. 264). Arvion kirjoittamisen 
aikaan vähimmäismääräisen päivärahan suuruus oli 10,09 euroa. Vaikka ehdotettu päiväraha on 
jonkin verran suurempi, arvio soveltuu siihenkin. Vä-himmäispäivärahaetuuksien tasoa koskevat 
säännösehdotukset eivät mielestäni riitä ainakaan kaikissa soveltamisalaansa kuuluvissa 
tapauksissa takaamaan oikeutta perustoimeentulon turvaan sairauden aikana ja lapsen syntymän 
perusteella. 
 
 

Vähimmäismääräisen sairauspäivärahan kattavuus 
 
 

Perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaan lailla on taattava jokaiselle oikeus perustoimeentulon 
turvaan "sairauden aikana". Lähtökohta on, että henkilöllä on oikeus sanottuun turvaan koko 
sairautensa ajan. Lakiesityksen mukaan vähimmäismääräiseen sairauspäivärahaan liittyisi 55 
päivän omavastuuaika, jolta vähimmäispäivärahaa ei maksettaisi (8:7 §:n 3 mom.). Vastaavaa 
omavastuuaikaa ei sovellettaisi ansiosidonnaisen sairauspäivärahan kohdalla. Ajatuksena 
ilmeisesti on, että tuloton tai vähätuloinen henkilö pystyy sairautensa alkuajan turvaamaan 
perustoimeentulonsa jollakin muulla tavalla kuin sairauspäivärahan avulla ja että vasta sairauden 
pitkittyminen saattaa aiheuttaa tilanteen, jossa hän ei voi hankkia tätä turvaa samalla tavoin kuin 
ennen sairastumista. Tilannetta voivat muuttaa esimerkiksi kasvaneet lääkekulut. 
 

Omavastuuaikaa koskeva säännösehdotus vastaa nykyisen sairausvakuutuslain 18b §:ää 
(1479/2001). Perustuslakivaliokunta on arvioinut kyseistä pykälää lausunnossaan 40/2001 ja 
pitänyt sitä ongelmattomana perustuslain 19 §:n 2 momentin näkökulmasta. On syytä huomata, 
että kysymys oli tuolloin tarveperusteisen sairauspäivärahan korvaamisesta (tasasuuruisella) 
vähimmäismääräisellä päivärahalla. Muutos merkitsi päivärahan henkilöllisen kattavuuden 
parantamista ja siten kohennusta perustuslain 19 §:n 2 momentin kannalta. 
Perustuslakivaliokunta viittasi lausunnossa sairauspäivärahaa koskevaan aikaisempaan 
lausuntoonsa 15/1995. Jälkimmäisen lausunnon mukaan tulottomat ja vähätuloiset henkilöt, joille 
päiväraha on tarpeen, "kun otetaan huomion vakuutetun kaikki omat eli muutkin kuin työtulot ja 
hänen puolisonsa tulot sekä vakuutetun ja hänen puolisonsa varallisuus", tulee saattaa 
etuusjärjestelmän piiriin "kohtuullisen ajan kuluessa" sairastumisesta, jotta sääntely täyttää 
perustuslain vaatimukset. Lau- 



 

 

 

sunnot viittaavat yhdessä luettuina siihen, että 55  päivän omavastuuaika täyttää perus-
tuslakivaliokunnan mukaan kohtuullisuuden vaatimuksen. 
 

Odotusaikojen hyväksyttävyyttä on arvioitu myös työttömyysturvalakia koskevassa pe-
rustuslakivaliokunnan lausunnossa 46/2002 vp. Odotusajat ovat lausunnon mukaan 
hyväksyttäviä perustuslain 19 §:n 2 momentin näkökulmasta, "kunhan ne eivät ole niin pitkiä, että 
perustoimeentulon turva vaarantuu". Työmarkkinatukea koskenut, ehdotettu viiden kuukauden 
odotusaika, johon saattoi liittyä muita korvauksettomia aikoja (seitsemän päivän omavastuuaika 
ja enimmillään kolmen kuukauden pituinen karenssi), ei ollut "sellaisenaan" ongelma perustuslain 
kannalta, koska sille oli hyväksyttävä syy ja koska työnhakija saattoi itse osittain vaikuttaa 
korvauksettoman ajan pituuteen. Odotusaika voi lausunnon mukaan kuitenkin muodostua 
ongelmalliseksi varsinkin silloin, kun henkilö ei voi itse omalla käyttäytymisellään vaikuttaa sen 
pituuteen. 
 

Sairauspäivärahan kohdalla henkilö ei  voi  omalla  käyttäytymisellään yleensä välittömästi 
vaikuttaa omavastuuajan pituuteen. On myös vaikea löytää hyväksyttävää syytä sille, että 
omavastuuaika olisi vähimmäispäivärahan kohdalla pidempi kuin ansiosidonnaisen päivärahan 
yhteydessä. Ennen vuotta 1995 sairauspäivärahoihin ei liittynyt tällaista eroavuutta. 
Päivärahaoikeuden kuulumista kaikille työssä käynnistä tai yritystoiminnasta riippumatta voidaan 
perustella universaalisuusperiaatteella, jota on pidetty pohjoismaisen, maassa asumiseen 
perustuvan sosiaaliturvan tunnuspiirteenä.  Tämän periaatteen kanssa ei sovi hyvin yhteen se 
lähtökohta, että sairauspäiväraha olisi ensisijaiselta luonteeltaan menetettyjä ansiotuloja 
korvaava etuus. 
 

Pulmallisena voidaan mielestäni pitää myös sitä yleisellä elämänkokemuksella perusteltua 
väitettä, että tuloton tai vähätuloinen henkilö voi sairautensa ensimmäisen 55 päivän aikana 
turvata perustoimeentulonsa jollakin muulla tavalla. Esimerkkinä muusta tavasta mainitaan 
perustuslakivaliokunnan lausunnossa 15/1995 puolison tulot ja varallisuus. Oikeus 
perustoimeentulon turvaan kuuluu perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaan "jokaiselle". Jokaiseen 
viittaava ilmaisu voidaan ymmärtää niin, että se korostaa oikeuden yksilökohtaisuutta, sen 
kuulumista jokaiselle esimerkiksi perhesuhteista riippumatta. Lähtökohta, jonka mukaan puolison 
tulot ja varallisuus ovat tulottoman ja vähätuloisen henkilön ensisijaisia turvan lähteitä julkiseen 
turvaan verrattuna, asettaa miehet ja naiset keskenään erilaiseen asemaan. Yksi ryhmä, johon 
vähimmäismääräistä sairauspäivärahaa koskevia säännöksiä sovellettaisiin, ovat pienten lasten 
kotiäidit. Päivärahaan liittyvän omavastuuajan aikana heidän edellytettäisiin turvautuvan puolison 
elatukseen muun muassa sairaudesta aiheutuvien kulujen peittämiseksi. Tämä ei ole mielestäni 
hyvin sopusoinnussa sen kanssa, että julkisen vallan tulee perustuslain 6 §:n 4 momentin nojalla 
edistää sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä. 
 
 

Muutoksenhaku 
 
 

Muutoksenhausta sairausvakuutuslain nojalla annettaviin päätöksiin ehdotetaan säädettäväksi 
sairausvakuutuslain 17 luvussa. Kansaneläkelaitoksen päätökseen haettaisiin muutosta 
sosiaalivakuutuslautakunnalta ja sosiaalivakuutuslautakunnan päätökseen 



 

 

tarkastuslautakunnalta. Tarkastuslautakunnan päätökseen ei saisi hakea muutosta valittamalla 
(17:1). Muutoksenhakutiet olisivat nykyisen kaltaiset. 
 

Sosiaalivakuutuslautakuntaa ja tarkastuslautakuntaa koskevat toimeentuloturvan muu-
toksenhakueliminä vaatimus lailla säätämisestä ja vaatimus riippumattomuudesta. Lailla 
säätämisvaatimus sisältyy perustuslain 98 §:n 3 momenttiin ja 21 §:n 2 momenttiin. 
Eläkelautakuntaa koskevassa lausunnossaan perustuslakivaliokunta piti kyseistä lautakuntaa 
"muutoksenhakuelimenä, josta on (...) perustuslain 98 §:n 3 momentin ilmentämän periaatteen 
(...) mukaisesti säädettävä lailla" (PeVL 15/2002 vp). Asioina, jotka koskevat 
muutoksenhakuelimen toimintaa niin keskeisesti, että niillä on  väistämättä yhteys 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumiseen, valiokunta piti muun muassa 
muutoksenhakulautakunnan varapuheenjohtajan nimittämistä, henkilökohtaisen varajäsenen 
nimittämistä lautakunnan jäsenelle, lautakunnan toimimista jaostoittain sekä 
muutoksenhakuasioita käsittelevän jaoston päätösvaltaisuutta. Näistä asioista on siksi 
säädettävä lailla perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaisesti. Eläkelautakuntaa koskevat 
perustuslakivaliokunnan kannanotot ovat ulotettavissa koskemaan myös sairausvakuutuslain 
mukaisia muutoksenhakulautakuntia. 
 

Vaatimus lainkäyttöelimen riippumattomuudesta sisältyy perustuslain 21 §:n 1 momenttiin. Sen 
mukaan "Q)okaisella on oikeus saada (...) oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös 
tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi". Säännöksen esikuva on 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla, joka vahvistaa jokaiselle oikeuden 
oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin "laillisesti perustetussa riippumattomassa ja 
puolueettomassa tuomioistuimessa" muun ohessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan. Riippumattomuudella tarkoitetaan riippumattomuutta toimeenpanovallasta, 
osapuolista ja lainsäätäjästä. Puolueettomuus viittaa ensisijaisesti tuomarin esteettömyyteen 
kulloinkin käsiteltävässä asiassa. Perustuslain 21 §:n 1 momentin kohdalla tuomioistuimen 
puolueettomuuden on katsottu olevan osa sen riippumattomuutta. 
 

Sosiaalivakuutuslautakunnasta säädettäisiin sairausvakuutuslain 17:6 §:ssä ja tarkas-
tuslautakunnasta saman lain 17:7 §:ssä. Sosiaalivakuutuslautakunnan toimialueena olisi 
Kansaneläkelaitoksen määräämä vakuutusalue (17:6 §:n 1 mom.). Tarkastuslautakunta toimisi 
sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä (17:7 §:n 5 mom.). Säännökset viittaavat 
muutoksenhakulautakuntien epäitsenäiseen asemaan suhteessa toimeenpanovaltaan ja 
saattavat olla tästä syystä pulmallisia lautakuntiin kohdistuvan riippumattomuusvaatimuksen 
kannalta. Koska tarkastuslautakunta on viimeinen valitusaste sairausvakuutuslain mukaisissa 
etuusasioissa, ongelma korostuu sen kohdalla. Mainitut etuusasiat kuuluvat 
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan soveltamispiiriin. Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja sen osana lainkäyttöelimen riippumattomuuden tulee 
toteutua viimeistään prosessin viimeisessä vaiheessa. 
 

Tarkastuslautakunta voisi esityksen mukaan toimia jaostoihin jakautuneena. Jaosto olisi 
päätösvaltainen nelijäsenisenä.  Käsiteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen olennaisesti riippuu 
lääketieteellisestä kysymyksestä, yhden saapuvilla olevan jäsenen tulisi olla lääkäri (17:7 §: 4 
mom.). Jaoston puheenjohtajasta ei ehdoteta säädettäväksi erikseen. Jaoston päätösvaltaisuus 
ei myöskään ilmeisesti vaatisi puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan läsnäoloa. Lailla 
säätämisvaatimukseen mielestäni kuuluu, että muutoksenhakulautakunnan jaoston 
puheenjohtajasta määrätään laissa, jos lainkäyttöasiat ratkaistaan lautakunnan jaostossa. 
Toisaalta päätösvaltaiselta kokoonpanolta lienee edellytettävä, että puheenjohtaja (tai 



 

 

varapuheenjohtaja) osallistuu istuntoon. Tästäkin tulisi tarkastuslautakunnan osalta säätää laissa, 
kuten ehdotetaan tehtäväksi sosiaalivakuutuslautakunnan osalta (17:6 §:n 4 mom.) 
 
 

Ylimääräinen muutoksenhaku 
 
 

Tarkastuslautakunnan toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei sovellettaisi lakiesityksen mukaan 
hallintolainkäyttölain (586/1996) 11 luvun säännöksiä ylimääräisestä muutoksenhausta (17:8 §:n 
3 mom.). Säännös vastaa voimassaolevaa tilannetta ja muistuttaa muuta lakisääteistä 
toimeentuloturvaa koskevaa sääntelyä, jonka mukaan hallintolainkäyttölain säännöksiä 
ylimääräisestä muutoksenhausta ei yleensä sovelleta lakisääteiseen toimeentuloturvaan 
kuuluvissa asioissa. Tarkastuslautakunnalla olisi ehdotuksen mukaan valta poistaa lainvoimainen 
päätös ja määrätä asia uudelleen käsiteltäväksi laissa säädetyin edellytyksin (17:4 §:n 1 mom., 
17:8 §:n 3 mom.). Sosiaalivakuutuslautakunta ja tarkastuslautakunta voisivat ottaa säädetyn 
määräajan jälkeen saapuneen valituksen tutkittavaksi, jos myöhästymiseen on painavia syitä 
(17:2 §:n 3 mom.). 
 

Sairausvakuutuslakiin perustuvat Kansaneläkelaitoksen päätökset eroavat useimmista muista 
Kansaneläkelaitoksen etuusasioita koskevista päätöksistä siinä, että toisena ja viimeisenä 
valitusasteena ei ole vakuutusoikeus vaan tarkastuslautakunta. Uuden, 1.5.2003 voimaan tulleen 
vakuutusoikeuslain (132/2003) 9 §:n mukaan korkein hallinto-oikeus voi purkaa vakuutusoikeuden 
päätöksen, jos asian käsittelyssä on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti 
vaikuttaa päätökseen. Päätöksen purkamisesta on tällöin muutoin voimassa, mitä siitä 
säädetään hallintolainkäyttölaissa. Kyseisiä säännöksiä ei sovelleta silloin, kun päätökseen 
voidaan hakea muutosta ylimääräisellä muutoksenhakukeinolla korkeimmalta oikeudelta. Korkein 
oikeus käyttää purkuval-taa tapaturmavakuutus- ja eräissä muissa toimeentuloturva-asioissa 
(esim. tapaturmavakuutuslain 53d §:n 2 mom.). 
 

Järjestelyä, jolla korkeimmalle hallinto-oikeudelle annettiin valta purkaa vakuutusoikeuden päätös 
menettelyvirheen nojalla, perusteltiin vakuutusoikeuslain säätämisen yhteydessä sillä, että 
järjestely selkeyttää toimeentuloturva-asioiden suhdetta muuhun hallintolainkäyttöön ja 
korkeimman hallinto-oikeuden asemaa ylimpänä tuomiovallan käyttäjänä 
hallintolainkäyttöasioissa. Järjestely antaa aikaisempaa paremmat mahdollisuudet huolehtia 
hallintolainkäytön yhdenmukaisuudesta (hallituksen esitys 101/2002 s. 10/11). Perustuslain 99 
§:n 2 momentin mukaan ylimpien tuomioistuimien eli korkeimman oikeuden ja korkeimman 
hallinto-oikeuden tehtävänä on valvoa lainkäyttöä omalla toimialallaan. 
 

Nyt ehdotettu sääntely merkitsisi, ettei ylimmillä tuomioistuimilla ja erityisesti korkeimmalla 
hallinto-oikeudella olisi edelleenkään mahdollisuutta valvoa lainkäyttöä sairausvakuutuslain 
mukaisissa asioissa. Vakuutusoikeuden sijasta ylimpänä valitusasteena toimisi 
tarkastuslautakunta, jonka päätöksiin korkeimman hallinto-oikeuden purkuvalta ei ulottuisi. Asia 
on merkityksellinen perustuslain 99 §:n 2 momentin kannalta, Ehdotettua sääntelyä ei kuitenkaan 
voitane pitää suorastaan perustuslain vastaisena. Muutoksenhakumenettelyn yhdenmukaisuuden 
kannalta se on joka tapauksessa altis kritiikille. 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä sairausvakuutuslaiksi HE 
50/2004 vp esitän kohteliaimmin seuraavan. 
 

Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain kokonaisuudistusta. Lain rakennetta ja sanontoja, sää-
döstasoa ja valtuutussäännöksiä muutettaisiin ja täsmennettäisiin. Muutoin esitys on lähinnä lain-
säädäntötekninen, mutta päivärahojen laskentatapaa ehdotetaan muutettavaksi lisäksi ehdotetaan 
täsmennyksiä erityishoitorahan suorittamisen edellytyksiin ja ehdotetaan työnantajalle maksettavaksi 
vuosilomakustannuskorvauksia. 
 

Esitykset liittyvät ennen kaikkea perustuslain 19 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan lailla taataa jokai-
selle oikeus perustoimeentulon turvaan muun muassa sairauden sekä lapsen syntymän perusteella.1 

Perustuslakivaliokunta on ottanut kantaa tämän perusoikeuden tulkintaan eräiden sairausvakuutuslain 
aikaisempien muutosten yhteydessä. Perustuslaki asettaa lainsäätäjälle velvoitteen taata jokaiselle 
perustoimeentulon turvaa tarvitsevalle subjektiivinen oikeus tällaiseen julkisen vallan järjestämään 
turvaan. (PeVM 25/1994 vp 10/11) Perustoimeentuloa turvaavien järjstelmien tulee olla sillä tavoin 
kattavia, että ei synny väliinputoajaryhmiä (HE 309/1993 vp 70/11) 
 

Perustuslakivaliokunta on pitänyt mahdollisena sitä, että päivärahan saamisen edellytyksenä on se, 
että henkilöllä on vähimmäismäärä työtuloja (vuodessa 5000 mk). Perustuslakivaliokunta totesi, että 
tuolloin voimassa olleen hallitusmuodon 15 a §:n 2 momentin tarkoituksena on turvata niiden yksi-
löiden asema, joille sairaus muodostuu esteeksi hankkia tavanomaista toimeentuloaan. Valiokunnan 
mukaan oli periaatteessa mahdollista kytkeä päivärahan saaminen ansionmenetyksiin aikaisempaa 
laveammin. Valiokunta korosti, että sairauden aikainen perustoimeentulon turva ei muodostu pel-
kästään sairauspäivärahajärjestelmästä, vaan sen toteutumiseen vaikuttavat myös sairauskulujen 
korvaukset ja terveyspalvelut. Vaikka valiokunnan mukaan sinänsä se seikka, että henkilö oli vailla 
tuloja ei sulkenut häntä perusoikeuden piiristä, niin voitiin päätellä, että joidenkin henkilöiden toi-
meentulo järjestyy muulla tavoin kuin ansiotyötä tekemällä. Samoin valiokunnan mukaan lyhytai-
kainen sairastuminen ei voi merkitä valtiosääntöoikeudellisessa mielessä toimeentulon hankkimi- 
 

' Oikeus korvauksen riittävyydestä tutkimuksesta, hoidosta ja lääkkeitä voi tulla tutkittavaksi myös Euroopan ihmisoi-
keussopimuksen oikeutta elämään koskevan säännöksen nojalla. Näin on todettu eräässä asiassa, jota ei kuitenkaan otettu 
tutkittavaksi ilmeisen perusteettomana 



 

 

sestettä, eikä päivärahan saamatta jääminen silloin ole valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallista. 
Sairauden pitkittyessä lain tulee kuitenkin valiokunnan mukaan taata päivärahan saaminen sellaisille 
tulottomille ja vähätuloisille vakuutetuille, joille päiväraha on tarpeen. Nämä henkilöt tulee saattaa 
etuusjärjestelmän piiriin kohtuullisen ajan kuluessa sairastumisesta. Valiokunnan mukaan tällainen 
päiväraha voisi olla tarveharkintainen. Lisäksi valiokunta katsoi, että yrittäjän verotuksen työtulo-
käsite ei ole sopiva työtulojen arvoinnin perustaksi, koska verotusteknisistä syitä tulo voi muodostua 
nollaksi tai tappiolliseksi. Valiokunnan mukaan se, että yrittäjä ei saisi tällöin päivärahaa, olisi 
vastoin perustuslain perustoimeentuloturvan takaavaa perusoikeusäännöstä. Säätämisjärjestystä 
arvioitaessa olennaista oli, syntyykö perustuslain suhteen väliinputoajaryhmiä. (PeVL 15/1995 vp) 
Perustuslakivaliokunta toisti tämän kannan lausunnossaan 40/2001 vp, jossa se piti perusoikeus-
säännöksen kannalta ongelmattomana päivärahan laskutavan muuttamista ja sen maksamisen 
enimmäisajan lyhentämistä. 
 
 

Päivärahan laskutapa 
 

Tarkastellessaan eläkeuudistuksen yhteydessä ns. elinaikakerrointa, jonka soveltaminen voi merkitä 
sitä, että eläke muodostuu pienemmäksi kuin aikaisempia eläkkeen määräytymisperusteita noudat-
taessa, perustuslakivaliokunta totesi, että oleellisinta valtiosääntöoikeudellisesti on, että kertoimen 
käyttöönotto ei kohdistu esimerkiksi vain johonkin eläkeläisryhmään, vaan se on yleinen ja pysy-
väisluonteiseksi tarkoitettu koko eläkejärjestelmän muutos. Tuolloin tarkastelu tapahtui tosin lähinnä 
perustuslain omaisuudensuojasäännösten kannalta. (PeVL 60/2002 vp 3/1) Ymmärtääkseni nyt 
ehdotettu päivärahan laskutavan muutos, työtulon laskemisessa käytettävä palkkakerroin, tarkoittaisi 
lähinnä verotuksessa todetun työtulon korotusta. Muutos on siten valtiosääntöoikeudellisesti on-
gelmaton. 
 

Yrittäjien työtuloksi katsotaan lain mukaan eläkelakien mukainen työtulo. Tämä estää väliinpu-
toamistilanteet. 
 
 

Yhdenvertainen kohtelu 
 

Lakiehdotuksen 1:4 §:n 1 kohta sisältää perheenjäsenen määritelmän. Tässä määritelmässä ei millään 
tavoin huomioida, pidetäänkö rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä lain tarkoittamina perheenjäseninä. 
Koska kysymys on yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta olennaisesta seikasta, olisi 
asianmukaista, että tästä seikasta lisättäisiin maininta. 
 

Lakiehdotuksessa on säilytetty nykyinen erilaisten perhemuotojen erilainen kohtelu lapsen syntymän 
yhteydessä. Perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaan lailla taataa jokaiselle oikeus perustoimeentulon 
turvaan lapsen syntymän perusteella. Perustuslain 19 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan on 
tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen 
hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Näiden säännösten kanssa ei ole sopusoinnussa se, että sellaisen 
lapsen isän, joka ei asu lapsen äidin kanssa, ei ole mahdollista osallistua lapsensa hoitoon ilman 
merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Etävanhemman ja lapsen ja isän välisen suhteen kehittyminen 
päinvastoin edellyttäisi sitä, että kannustetaan myös muualla asuvaa isää osallistumaan lapsen hoi-
toon. Tämän tavoitteen vastaista on se, että lakiehdotuksen 9:1 §:ssä ehdotetaan, että isään ja ot-
toisään, joka asuu välien rikkoutumisen vuoksi lapsen äidistä erillään ei sovelleta vanhempainpäivä-
rahasäännöksiä. 
Etuusoikeuden määräytyminen eri tavoin erilaisten perheiden isille ei ole nähdäkseni ongelmatonta 
myöskään perustuslain 6 §:n kannalta. Ketään ei saa perustuslain 6 §:n 2 momentin mukaan asettaa 
ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan iän perusteella. Ehdotuksesta aiheutuvaa erilaista kohte-



 

 

lua ei ole esityksessä perusteltu lainkaan. Niinpä erot näyttäytyvät mielivaltaisina ja kohtuuttomina 
sekä muualla asuvaa isää kohtaan että lasta kohtaan. 
 
 

Pidän erinomaisen huonosti perustuslain tavoitteiden kanssa yhteensopivana myös sitä, että otto-
vanhemman kanssa yhdessä asuvaan avio- tai avopuolisoon ei ehdotuksen mukaan sovellettaisi 
vanhempainpäivärahasäännöksiä. Tämä rajoitus koskee todennäköisesti hyvin harvoin esiintyvää 
tilannetta, jossa lapsen yksin adoptoinut henkilö elää avoliitossa tai avioliitossa.2 

 

Kun lain perusteluissa ei millään tavoin ole tuotu esille, mikä olisi perutuslain tarkoittama hyväksyt-
tävä syy sille, että lasta, jonka isä ei asu äidin kanssa yhdessä ja tätä isää tai adoptoitua lasta ja hänen 
hoitoonsa osallistuvia aikuisia kohdellaan eri tavoin. Tämä luo olettaman lapsen ja perheen 
asettamisesta eri asemaan lapsen syntyperän tai muun lapsen henkilöönsä liittyvän seikan perusteella. 
Ehdotus on sekä lapsen että hänen isänsä kannalta perustuslain kieltämällä tavalla syrjivä. 
 
 

Tietojen saamista ja luovuttamista koskevat säännökset 
 

Esitys on valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellinen myös perustuslain 10 §:n 1 momentin vuoksi. 
Sen mukaan yksityiselämä on turvattu. Lisäksi henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. 
Perustuslain lakiviittaus henkilötietojen suojasta edellyttää perusoikeusuudistuksen tarkoituksen 
mukaisesti lainsäätäjän säätävän tästä oikeudesta, mutta jättää sääntelyn yksityiskohdat lainsäätäjän 
harkintaan. Tätä liikkuma-alaa rajoittaa kuitenkin se, että henkilötietojen suoja osittain sisältyy sa-
massa monetissa turvatun yksityiselämän piiriin (PeVM 25/1994 vp 6/1, PeVL 25/1998 vp 2/1 ja 
PeVLl4/2002 2/1 vp) 
 

Tietojen saamista ja luovuttamista koskevat säännökset lakiehdotuksessa näyttäisivät vastaavan niitä 
vaatimuksia, jotka perustuslakivaliokunta on erityisesti lausunnossaan 14/2002 vp asettanut 
Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemien etuuslakien säännösten tarkistamista koskevan lakiesityksen 
yhteydessä. 
Muutoksenhaku 
 

Tämän lakiehdotuksen mukaisista asioista muutoksen hakeminen on ensin sosiaalivakuutuslauta-
kunnasta ja sen päätöksestä tarkastuslautakuntaan. Vakuutusoikeus on yleensä toimeentuloturvaa 
koskevissa asioissa ylin muutoksenhakuaste. Tehokkaan oikeusturvan ja yhtenäisten sosiaalioikeu-
dellisten periaatteiden soveltamisen kannalta olisi asianmukaisempaa, että myös tämän lain mukai-
sissa asioissa muutoksenhaku ohjattaisiin vakuutusoikeuteen. Perustuslain oikeudenmukaista oi-
keudenkäyntiä turvaavan 21 §:n yksi ulottuvuus on se, että muutoksenhaku tapahtuu riippumatto-
massa elimessä. Tämän vaatimuksen kannalta ei ole hyväksyttävää se, että ensimmäisenä muutok-
senhakuasteena on sosiaalivakuutuslautakunta, joka toimii edelleen tiiviisti Kansaneläkelaitoksen 
yhteydessä ja toisena muutoksenhakuasteena toimiva tarkastuslautakunta toimii sosiaali-ja terve-
ysministeriön yhteydessä. 
 

Lakiehdotuksen perusteella on epäselvää, onko vakuutetulla mahdollista hakea muutosta julkisen 
laitoshoidon määrittelyä koskevaan ratkaisuun (2:4 §), joka vaikuttaan olennaisella tavalla hänen 
oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa määräytymiseen esimerkiksi hoitomaksuihin, sairausvakuutus-
korvauksiin, eläkkeensaajan hoitotukeen, kansaneläkkeen maksamiseen jne. 
 
 

Valtuutus säännökset 

                     
2 Käytännössä avopuolisojen ei Suomessa yleensä ole mahdollista adoptoida lasta, vaikka laissa ei tätä koskevaa kieltoa olekaan. 



 

 

 

Esityksessä on perustelujen mukaan tarkoitus ottaa huomioon perustuslain 80 §:stä johtuvat vaati-
mukset oikeasta säädöstasosta ja valtuutussäännösten asianmukaisuudesta. Perustuslain 80 §:n 1 
momentin mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asi-
oista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. 
 

Perustuslakivaliokunta on todennut, ettei asetuksenantovaltuus voi ulottua erityisäitiysrahan materi-
aalisiin saamisedellytyksiin, minkä vuoksi valtuutussäännöksen sanamuodon tulee vastata valtuuden 
teknistä luonnetta. (PeVL 40/2001 vp) Valiokunta on myös työttömyysturvan yhteydessä korostanut, 
että yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteiden pitää turvan saamisedellytysten kannalta 
tärkeistä seikoista pohjautua lakiin. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa vain perusteita 
tarkentavia säännöksiä. (PeVL 46/2002 vp) Eläkeuudistuksen yhteydessä valiokunta totesi, että 
palkkakertoimen merkitys eläkkeen määrän kannalta on niin suuri, että palkka- ja hintatason muu-
tosten kriteerien jättäminen asetuksella säädettäväksi on vastoin 80 §:n säännöksiä. (PeVL 60/2002 
vp4/I) 
 

Oikeusturvan kannalta on valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallista, että sosiaalivakuutuslautakun-
nasta ja tarkastuslautakunnasta tarkemmat säännökset ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston ase-
tuksella (17:6 §, ja 17: 7 §). Näin jää epäselväksi miten on tarkoitus turvata tuomiovallan riippumat-
tomuus toimeenpanovallasta, esimerkiksi muutoksenhakuelinten rahoitus. 
 

Lakiehdotuksen 5:5 § koskee vakavan sairauden hoidossa välttämättömiä lääkkeitä ja 5:6§ vaikean ja 
pitkäaikaisen sairauden hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Näiden lääkkeiden korvaamiseen liittyy 
molemmissa säännöksissä kansaneläkelaitokselle annettu valtuutus. "Kansaneläkelaitos päättää 
erityisistä käyttöaiheista ja edellytyksistä, joilla näiden lääkkeiden korvaaminen on lääketieteellisesti 
perusteltua ottaen huomioon lääkkeen hoidollinen arvo" ja "Kansaneläkelaitos päättää niistä vaikean 
ja pitkäaikaisen sairauden edellytyksistä, joiden tulee täyttyä, jotta lääkkeiden erityiskorvaa-minen on 
lääketieteellisesti perusteltua". Valitettavasti minulla ei ole riittävästi osaamista, jotta voisin arvioida 
näiden säännösten sisältöä ja merkitystä. Kuitenkin esitän tässä yhteydessä epäilykseni siitä, että 
kysymyksessä on yksilön perusoikeuksien kannalta niin merkittävistä päätöksistä, että 
valtuutussäännös on perustuslain vaatimusten kannalta liian avoin. 
 
 

Lopuksi 
 

Lakiehdotus on tärkeä sen vuoksi, että se täydentää kuntien vastuulla olevia julkisia terveyspalveluja 
turvaamalla yksityisten palvelujen käytöstä ja potilaan tarvitsemista lääkkeistä sairausvakuutuksen 
korvaukset. Tämä keventää muutoin kuntien vastuulla pääosin olevaa velvollisuutta turvata pe-
rustuslain 19 §:n 3 momentin tarkoittamat riittävät terveyspalvelut. 
 

Etuuden saajan kannalta seuraamukset siitä, että hän ei ole ilmoittanut olosuhteissaan tapahtuneista 
muutoksista voivat olla vakavia yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta. Tämän vuoksi olisi 
tärkeää, että laissa olisi asetettu Kansaneläkelaitokselle velvollisuus ilmoittaa etuuden hakijalle tämän 
velvollisuuksista ja laiminlyönnin seurauksista. Tällainen velvollisuus voitaisiin lisätä esimerkiksi 
15:20 § yhteyteen. 

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2004 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä sairausvakuutuslaiksi 

(HE 50/2004 vp). 
 

Hallitus ehdottaa sairausvakuutuslakia uusittavaksi kokonaisuudessaan osana toimeentuloturvaa 

koskevan lainsäädännön selkeyttämistä. Lainsäädännön selkeyttäminen onkin myös 

valtiosääntöoikeudelliselta kannalta toivottavaa, koska kysymys on perustuslain 19 §:ssä taattujen 

sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamisesta. Tavoitteena tulisi olla, että etuuksien hakija ja saajat 

pystyisivät mahdollisimman suuressa määrin itse selvittämään jokapäiväisessä elämässä 

selviytymiseen liittyvän oikeusasemansa lakien säännöksistä. 
 

Hallituksen esityksessä kokonaisuudistusta luonnehditaan pääasiassa lainsäädäntötekniseksi. 

Uudistuksessa on kuitenkin pyritty ottamaan huomioon uuden perustuslain säädöstasolle ja 

valtuutussäännöksille asettamat vaatimukset. Eräitä nykyisiä asetustasolla olevia säännöksiä 

ehdotetaankin otettavaksi lakiin, ja valtuutussäännöksiä ehdotetaan täsmennettäviksi. 
 
 
 
 
/ . Sosiaaliset perusoikeudet 
 

Sairausvakuutuslain kiinnekohdat perusoikeussäännöstössä ovat ensisijaisesti perustoimeentulon 

turvaa koskevassa perustuslain 19 §:n 2 momentissa. Sairausvakuutuslaki toteuttaa tässä 

perustuslainkohdassa tarkoitettua jokaisen oikeutta perustoimeentulon turvaan sairauden ja 

vanhemmuuden aikana. Lisäksi sairausvakuutuslain säännöksillä on merkitystä myös 19 §:n 1 

momentin mukaisen ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätöntä huolenpitoa koskevan ja 3 

momentissa riittäviin terveyspalveluihin taatun oikeuden toteutumiselle. 



 

 

Etuuksien saajien oikeusasemaan vaikuttavina sisällöllisinä muutoksina esityksessä ehdotetaan, 

että sairauspäivärahan ja vanhempainpäivärahojen sekä erityishoitorahan määräytymistä koskevien 

säännösten indeksitarkistuksissa siirryttäisiin TEL-indeksin sijasta käyttämään palkkakerrointa. 

Esityksen perustelujen mukaan muutokselle ei ilmeisestikään olisi sellaisia etuuksia heikentäviä 

vaikutuksia, joita olisi arvioitava perustuslain 19 §:n 2 momentin kannalta. 
 

Erityishoitorahalla pyritään turvaamaan vanhempien toimeentuloa ajalta, jolloin nämä osallistuvat 

sairaan, alle 16-vuotiaan lapsensa hoitamiseen. Kun erityishoitorahan suoritusajan enimmäiskeston 

nykyisestä kalenterivuosittaisesta tarkastelusta luovuttaisiin, enimmäiskesto voi joidenkin 

oikeutettujen vanhempien kohdalla lyhentyä nykyisestään. Kuitenkin ehdotuksen 10 luvun 3 §:n 2 

momentin mukaan erityishoitorahaa maksettaisiin enimmäiskestoa koskevien säännösten estämättä 

pitemmältäkin ajalta "painavien lääketieteellisten syiden perusteella, jos lapsen vaikeaan sairauteen 

liittyvän hoidon toteuttaminen tai sairauden odottamaton paheneminen edellyttää edelleen 

vanhemman jatkuvaa läsnäoloa". Katsonkin, että ehdotettuun uudistukseen ei liity sellaisia 

perustuslain 19 §:ssä turvattujen perusoikeuksien toteutumista koskevia vaikutuksia, jotka 

antaisivat aihetta valtiosääntöoikeudelliseen arvosteluun. 
 

Julkisen terveydenhuollon ja sairausvakuutuslain mukaisiin korvauksiin oikeuttavan yksityisen 

sairaanhoidon rajanvedon selkeyttäminen on myönteistä myös perusoikeuksien kannalta. Tässä 

suhteessa olennaiset säännösehdotukset sisältyvät lakiehdotuksen 2 luvun 3 §:ään. Kuntien 

kannalta arvosteluun voi tosin antaa aihetta se, että rajanveto jää ongelmatilanteissa 

Kansaneläkelaitoksen ja sosiaalivakuutuksen muutoksenhakuelinten tehtäväksi. Tilanne voi 

aiheuttaa myös yksityisen kannalta perusoikeusongelmia, jos sekä kunta että Kansaneläkelaitos 

katsovat, että jokin palvelu tai lääke ei kuulu niiden korvattavaksi. 
 
 
 
 
2. Säädösvallan delegointi 
 

Siitä huolimatta, että lakiehdotukseen on otettu eräitä aikaisemmin asetustasolla annettuja 

säännöksiä, se sisältää edelleenkin verraten runsaasti valtuutuksia alemmanasteiseen 

norminantoon. Norminantovaltaa osoitetaan valtioneuvostolle, sosiaali- ja terveysministeriölle 

sekä Kansaneläkelaitokselle. Säännöksiä on arvioitava perustuslain 80 §:ssä säädösvallan 

delegoinnille asetettujen vaatimusten kannalta. 
Perustuslain 80 §:n 1 ja 2 momentti kuuluvat seuraavasti: 

 



 

 

"Tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa asetuksia tässä 
hallitusmuodossa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Lailla on kuitenkin säädettävä 
yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka tämän perustuslain 
mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Jos asetuksen antajasta ei ole erikseen säädetty, 
asetuksen antaa valtioneuvosto. 

Myös muu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä 
asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen 
merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Tällaisen valtuuden tulee olla 
soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu." 

 

Hallituksen uutta perustuslakia koskevan esityksen perusteluissa (HE 1/1998 vp, s. 131-133 vp) 
selvennettiin valtuuttavalle laille asetettavia vaatimuksia. Yksilön oikeusasemaan vaikuttavat 
keskeiset säännökset olisi sisällytettävä lakiin. Lailla voitaisiin "valtuuttaa antamaan tarkempia 
säännöksiä yksilön oikeuksiin liittyvistä vähäisistä yksityiskohdista". Lisäksi "valtuuttavan lain 
olisi tällöin täytettävä perustuslakivaliokunnan viimeaikaisessa lausuntokäytännössä edellytetyt 
täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset". 
 

Hallituksen esityksen perusteluissa käsiteltiin myös valtioneuvostoon ja ministeriöön 
kohdistettavien delegointien rajanvetoa. Hallitus korosti, että lähtökohtana tulee olla, että 
"valtioneuvoston yleisistunto antaa asetukset laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä asioista 
sekä niistä muista asioista, joiden merkitys sitä vaatii". Niinpä "ministeriölle voitaisiin osoittaa 
asetuksenantovaltaa teknisluonteisimmissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään 
vähäisemmissä asioissa". Tässäkin yhteydessä hallitus viittasi perustuslakivaliokunnan käytäntöön, 
jossa "on lähdetty siitä, että säädösvaltaa voidaan delegoida ministeriölle lähinnä silloin, kun kyse 
on selvästi teknisluonteisista ja toimeenpanovaltaan soveltuvista säännöksistä". 
 

Perustuslain 80.2 §:ssä tarkoitetusta norminantovallan delegaatiosta muulle viranomaiselle 
hallituksen esityksessä todettiin, että "säännöksessä asetettavat verraten tiukat edellytykset 
korostaisivat viranomaiselle annettavan valtuuden poikkeuksellisuutta". Perustuslain 80.2 §:n 
tarkoittama valtuutus koskee oikeussääntöjen antamista "määrätyistä asioista". Hallituksen mukaan 
kysymys on "valtuutuksen yleistä tarkkarajaisuutta pidemmälle menevästä vaatimuksesta", jonka 
mukaan "valtuuden kattamat asiat olisi määriteltävä tarkasti laissa". Tämän lisäksi valtuutuksen 
olisi oltava soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Lisäksi valtuudesta säätäminen edellyttää 80.2 
§:n mukaan aina sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä. Tällainen erityinen syy olisi 
hallituksen mukaan "käsillä lähinnä silloin, kun kysymyksessä on tekninen ja vähäisiä 
yksityiskohtia koskeva sääntely, johon ei liity merkittävää harkintavallan käyttöä". Kyse voi olla 
myös siitä, että sääntelykohde edellyttää "usein ja nopeasti muuteltavien säännösten antamista". 
 

Ehdotettujen valtuutussäännösten nojalla valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin eräistä 

lääkekorvauksiin liittyvistä kysymyksistä, joilla voi olla yksittäisille vakuutetuille erittäin suuri 

merkitys ja jotka voivat vaikuttaa jopa perustuslain 19 §:n 1 momentissa turvatun välttämätöntä 

huolenpitoa koskevan oikeuden toteutumiseen. Tarkoitan erityisesti lakiehdotuksen 5 luvun 

säännöksiä, joiden mukaan valtioneuvoston asetuksilla säädettäisiin erityisperustein korvattavista 

lääkkeistä  ja   sairauksista   (5.2   §),   vaikeista  ja   pitkäaikaisista   sairauksista,   joista 

sairausvakuutuslain nojalla korvataan 75 tai 100 % säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta 

(6.2 §), sekä vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä ravintovalmisteista, joita 

tarkoitetaan säännöksissä kliinisestä ravintovalmisteesta suoritettavasta korvauksesta (7.1 §). 
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Esitän harkittavaksi, tulisiko erityisesti 5 luvun 6.2 §:n ja 7.1 §:n valtuutussäännöksiä täsmentää 

valtioneuvoston harkintavaltaa supistavalla tavalla. 
 

Muista valtioneuvostoa koskevista norminantovaltuuksista pidän 10 luvun 2.5 §:n 

säännösehdotuksen muotoilua ("Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin siitä, mitä 

työtulolla tarkoitetaan") liian väljänä. 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksilla säädettäisiin ehdotuksen mukaan mm. lääkärin- ja 

hammaslääkärinpalkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon korvaustaksojen perusteet ja 

enimmäismäärät sekä perusteet lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden yleis- ja erikoistaksoille. 

Korvattavat tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sekä niiden korvaustaksat vahvistaisi 

Kansaneläkelaitos. (3:6) Vakuutettujen oikeus sairaanhoitokorvauksiin riippuu olennaisesti 

vahvistetuista korvaustaksoista. Voidaan ehkä pitää jopa epäjohdonmukaisena, että korvauksen 

prosenttimäärä ja omavastuuosuuden euromäärä ehdotetaan säädettäväksi suoraan laissa (3:5), 

mutta taksojen perusteet ja enimmäismäärät sekä itse taksat samoin kuin korvattavat tutkimus- ja 

hoitotoimenpiteet vahvistettaisiin varsin alhaisilla normitasoilla. Toisaalta on tietysti otettava 

huomioon ne käytännön vaikeudet, joita aiheutuisi ylemmän tasoisesta sääntelystä. Pidän kuitenkin 

kyseenalaisena, ovatko nyt ehdotetut lain tasoiset, sosiaali- ja terveysministeriön sekä 

Kansaneläkelaitoksen harkintavaltaa rajoittavat säännökset lakiehdotuksen 3 luvun 6.2 §:ssä 

riittävän täsmälliset, jotta norminantovallan delegoinnille perustuslain 80.1-2 §:ssä asetetut 

vaatimukset täyttyisivät. Ehdotuksen mukaan "korvaustaksojen perusteista säädettäessä ja 

korvaustaksoja vahvistettaessa on otettava huomioon tutkimus- ja hoitotoimenpiteen laatu sekä sen 

vaatima työ ja aiheuttama kustannus". Sen sijaan säännösehdotuksessa ei esimerkiksi lausuta 

mitään taksojen suhteesta korvattavien yksityisten tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden yleiseen 

hintatasoon. Kuitenkin tämä suhde määrää ratkaisevasti sen merkityksen, joka korvauksilla on 

vakuutetuille. 
 

Muista sosiaali- ja terveysministeriölle osoitetuista valtuutuksista pidän myös 2 luvun 4.2 §:ää liian 

väljästi muotoiltuna. Lakiehdotus ei sisällä lainkaan säännöksiä momentin toisessa virkkeessä 

tarkoitetusta neuvottelumenettelystä ja siihen liittyvästä lausuntomenettelystä. Lailla annettavia 

perussäännöksiä perustelevat, paitsi yleiset norminantovallan delegoimista koskevat näkökohdat, 

myös sekä kuntien että Kansaneläkelaitoksen erityinen valtiosääntöoikeudellinen asema. Lain 

tasoisia säännöksiä tästä menettelystä edellyttää myös se, että lakiehdotuksen 19 luvun 2 §:n 



 

 

mukaan Kansaneläkelaitoksella olisi neuvottelumenettelyä varten oikeus saada salassa pidettäviä, 

perustuslain 10.§ §:ssä turvattua yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa koskettavia tietoja. 
 

Kirjallisuudessa (Arajärvi, Pentti: Toimeentuloturvan oikeellisuus, Helsinki 2002, s. 381-383) on 

esitetty kanta, jonka mukaan Kansaneläkelaitos ei olisi sellainen viranomainen, jolle voitaisiin 

perustuslain 80 §:n 2 momentin nojalla perustaa toimivaltaa antaa oikeussääntöjä. Normiantovallan 

siirtämiselle perustuslain 80 §:ssä asetettujen rajoitusten taustana on lainsäädännön säilyttäminen 

demokraattisessa kontrollissa. Selvää on, että "viranomaisilla", joille pykälän 2 momentin 

mukaisella tavalla voidaan rajoitetusti uskoa toimivaltaa antaa oikeussääntöjä, on ensisijaisesti 

tarkoitettu ministeriöiden alaisia keskushallinnon viranomaisia, joihin ministeriöiden välityksellä 

kohdistuu tietty parlamentaarinen ohjaus ja valvonta. Kansaneläkelaitoksessa - samoin kuin 

Suomen Pankissakin — ministeriön kautta välittyvän parlamentaarisen ohjauksen ja valvonnan 

korvaa se, että se on välittömästi eduskunnan alainen. Uuden perustuslain voimassa ollessa 

perustuslakivaliokunta onkin lausunnossaan 24/2002 vp hyväksynyt norminantovallan uskomisen 

rahoitustarkastukselle, joka on osa Suomen Pankkia. Pidänkin oikeana kantaa, jonka mukaan 

Kansaneläkelaitokselle voidaan uskoa oikeussääntöjen antamista sisältävää toimivaltaa 

perustuslain 80 §:n 2 momentin säätämien edellytysten täyttyessä. 
 

Kansaneläkelaitos vahvistaisi ehdotuksen 3 luvun 6 §:n mukaan korvattavat tutkimus- ja 

hoitotoimenpiteet sekä niiden korvaustaksat. Lisäksi Kansaneläkelaitos päättäisi niistä erityisistä 

käyttöaiheista ja edellytyksistä, joilla erityisperustein korvattavien lääkkeiden korvaaminen on 

lääketieteellisesti perusteltua ottaen huomioon lääkkeen hoidollinen arvo (5:5.2), sekä niistä 

vaikean ja pitkäaikaisen sairauden edellytyksistä, joiden täyttyessä lääkkeiden 5 luvun 6 §:n 

mukainen erityiskorvaaminen olisi lääketieteellisesti perusteltua (5:6.2). Kahdessa jälkimmäisessä 

valtuutussäännöksessä Kansaneläkelaitoksen norminantovalta on selvästi rajoitettu vain 

lääketieteellisin perustein arvioitaviin seikkoihin, ja sen voi katsoa täyttävän perustuslain 80.2:n 

asettamat vaatimukset. Kuten edellä olen jo todennut, 3 luvun 6 §:n valtuutussäännöksiä tulisi sen 

sijaan myös Kansaneläkelaitoksen osalta täsmentää siten. Laista tulisi hallituksen 

perastuslakiesityksen mukaisesti ilmetä, että "kysymyksessä on tekninen ja vähäisiä yksityiskohtia 

koskeva sääntely, johon ei liity merkittävää harkintavallan käyttöä". 
3. Työpaikkakassat ja perustuslain 124 § 
 

Lakiehdotuksen 16 luku sisältää säännökset työpaikkakassoista, joiden toimintapiiriin kuuluvat 

saman työantajan palveluksessa olevat työntekijät ja joiden toimintapiiriin voivat lisäksi kuulua 

lisäetuuksien saajina saman työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet työntekijät. 



 

 

Työpaikkakassalla on lakiehdotuksen 16 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan oikeus toimia 

sairausvakuutuslaissa säädettyjen korvauksien ja etuuksien antajana jäsenilleen tai jäsenille ja 

heidän perheenjäsenilleen, lukuun ottamatta ehdotuksen 14 luvussa säädettyä 

vuosilomakustannusta. 
 

Valtionsääntöoikeudellisessa arvioinnissa työpaikkakassoja on tarkasteltava perustuslain 124 §:n 

kannalta. Niinpä on osoitettava, että etuuksien myöntämiseen liittyvien tehtävien uskominen 

työpaikkakassoille on näiden tehtävien hoitamiseksi sillä tavoin tarkoituksenmukaista kuin 

perustuslain 124 §:ssä edellytetään. Lisäksi sairausvakuutuslakiin on otettava 

perustuslakivaliokunnan käytäntöä vastaavasti virkavastuuta ja yleishallinto-oikeudellisten 

säädösten3 soveltamista koskevat säännökset, jotka takaavat sen, että perusoikeudet, oikeusturva 

tai muut hyvän hallinnon vaatimukset eivät vaarannu. 
 
 
 
 
4. Sairausvakuutuskortti ja yksityisyyden suoja 
 

Lakiehdotuksen 15 luvun 1.1 §:n viimeisen virkkeen mukaan "sairausvakuutuskorttiin voidaan 

merkitä myös muita Kansaneläkelaitoksen määräämiä tietoja", ja 2 momentin mukaan 

"Kansaneläkelaitos vahvistaa sairausvakuutuskortin muodon ja sisällön". Perustuslain 10.1 §:n 

mukaisen yksityisyyden ja henkilötietojen suojan voi katsoa edellyttävän, että 

sairausvakuutuskorttiin merkittävistä tiedoista säädetään tyhjentävästi lailla. 
 
 

Porthaniassa 25.5.2004 

                     
3 Tarkoittamani säädökset ovat hallintolaki, kielilaki ja laki yleisten asiakirjojenjulkisuudesta. 

 

'-//zr &o/zoon <v-7° 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kaarlo Tuori 



 

 

Olli Mäenpää 
9.6.2004 
 
 

Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi (HE 50/2004 vp) 
 
 
 

Delegointivaltuudet 
 
 

Valtioneuvoston asetuksenantovalta 
 

Erityisperustein korvattavista lääkkeistä ja sairauksista säädettäisiin valtioneuvoston 
asetuksella 5 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan. Kun erityisperustein korvattavien 
lääkkeiden peruskriteerit on määritelty pykälän edellisessä momentissa, 
asetuksenantovaltuutukseen ei ole huomauttamista. 
 

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 5 luvun 6 §:n 3 momentin mukaan vaikeista ja 
pitkäaikaisista sairauksista. Valtuussäännös on ongelmallisen väljä, koska sillä 
vaikutetaan välittömästi korvauksen saamisoikeuteen. Mikäli "vaikea ja pitkäaikainen 
sairaus" on lääketieteellisesti vakiintunut ja suhteellisen tarkkarajainen käsite, tällaista 
ongelmaa ei kuitenkaan ole. Käsite lienee kuitenkin varsin tulkinnanvarainen, koska sen 
edellytykset määriteltäisiin ehdotuksen mukaan Kansaneläkelaitoksen päätöksellä. 
Tällainen valtioneuvoston asetuksenantovallan tosiasiallinen sitominen 
Kansaneläkelaitoksen päättämiin vaikean ja pitkäaikaisen sairauden edellytyksiin on 
varsin erikoinen järjestely myös lainsäädäntövallan delegoinnin näkökulmasta. Mikäli 
mahdollista vaikean ja pitkäaikaisen sairauden perusteet olisikin aiheellista määritellä 
täsmällisemmin lailla sitomalla ne ainakin lääketieteellisiin kriteereihin, jolloin 
valtioneuvostolle voitaisiin perustaa toimivalta täsmentää niitä asetuksella. Asetuksen 
antamiseen olisi mahdollista kytkeä esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen lausunnon 
pyytäminen. 
 

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 5 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan myös 
vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista. Myös 
vaikean sairauden määrittelyn perusteita olisi paikallaan säännellä lääketieteellisiin 
perusteisiin viitaten täsmällisemmin laissa. 

Lakiehdotuksen 5 luvun 9 §:n 1 momentissa edellytetään noudatettavaksi 
valtioneuvoston asetusta (1087/2002). Ehdotetunlainen asetuksen 
"lakisääteistäminen" on säädöshierarkian kannalta ongelmallista. Säännös olisi 
muotoiltava joustavammin esimerkiksi siten kuin pykälän 2 momentissa 
säädetään. 
 

Ostokerran soveltamisesta erityistapauksissa säädettäisiin 5 luvun 9 §:n 4 
momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella. Koska ostokerran perusteiden 
määrittely on samassa säännöksessä, delegointivaltuus ei ole 
valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen. Kielellisesti säännös on kuitenkin 
epäonnistunut, koska ostokertaa ei liene mahdollista soveltaa. 
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Lääkevalmisteen erityiskorvattavuutta koskeva lääkkeiden hintalauta-kunnan 
päätös voitaisiin 6 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan rajoittaa koskemaan vain 
tiettyä valtioneuvoston asetuksella määritellyn sairauden muotoa tai 
vaikeusastetta. Säännös ei kuitenkaan sisältäne itsenäistä 
asetuksenantovaltuutta, vaan se viitannee 5 luvun 6 §:n 3 momentin nojalla 
annettavaan asetukseen, jota on arvioitu edellä. 
 

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 6 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan 
tarkemmin lääkkeiden hintalautakunnasta ja sen yhteydessä toimivasta 
asiantuntijaryhmästä,  päätöksentekomenettelystä, hintalauta-kunnalle 
tehtävästä hakemuksesta, Kansaneläkelaitoksen ja asiantuntijaryhmän 
lausunnon antamisesta sekä asian käsittelystä lääkkeiden hintalautakunnassa. 
Näistä seikoista on perussäännökset säädettävässä laissa, joten 
asetuksenantovaltuus on asianmukainen. 
 

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 13 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan 
työnantajalle, yrittäjälle ja muulle omaa työtään tekevälle maksettavan 
korvauksen työntekijä- tai yrittäjäkohtainen enimmäismäärä. Enimmäismäärän 
perusteisiin vaikuttavat tekijät  määritellään  pääpiirteittäin samassa 
säännöksessä sekä 7 §:ssä, joten valtuutusta voidaan pitää riittävän 
tarkkarajaisena. Sama voidaan todeta tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia 
koskevasta valtuutussäännöksestä 13 luvun 7 §:n 5 momentissa ja 11 §:n 2 
momentissa. 
 

Asetuksella voitaisiin 15 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan säätää poikkeuksia 
säädettävän lain säännöksistä sikäli kuin ne johtuvat vastavuoroisesta 
sopimuksesta vieraan valtion kanssa. Asetuksenantovaltuutta on arvioitava 
perustuslain 95 §:n 1 momentin kannalta. Tämän säännöksen lähtökohtana on, 
että lainsääsäädännön alaan kuuluvat valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen 
velvoitteen määräykset saatetaan voimaan lailla. Ehdotettu 
asetuksenantovaltuus on tässä suhteessa ongelmallinen perustuslain 95 §:n 
kannalta, sillä asetuksella säädettäisiin suoraan sopimuksista johtuvista 
poikkeuksista sairausvakuutuslakiin. Asetuksen antajaa ei myöskään ole 
määritelty laissa. 

 

Sosiaaliturvasopimukseen liittyvistä Kansaneläkelaitoksen tehtävistä 
säädettäisiin saman pykälän 2 momentin mukaan asetuksella, jonka 
antajaksi lienee tarkoitettu valtioneuvosto. Muuten ehdotettuun 
sääntelyyn ei ole huomauttamista 
 

Sosiaalivakuutuslautakunnasta ja tarkastuslautakunnasta säädettäisiin 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella (17:6 ja 17:7). Kysymys on 
lainkäyttöön keskittyvistä toimielimistä, joissa noudatetaan hallintolain-
käyttölakia. Tarkastuslautakunta on lisäksi ylin muutoksenhakuaste. 
Näiden lainkäyttöelinten perusteita olisi aiheellista säännellä 
täsmällisemmin laissa, jotta oikeusturvaa koskevan perustuslain 21 §:n 
edellytykset voitaisiin toteuttaa. Asetuksenantovaltuus on tässä 
suhteessa varsin laaja, joskin lautakuntien asemaa täsmentävä 
lainvalmistelu on vireillä. 
 

Valtioneuvostolle määritellään asetuksenantovaltaa myös muun muassa 
9 luvun 4 §:ssä, 11 luvun 2 §:ssä, 15 luvun 17 §:ssä, 16 luvun 2 §:ssä ja 
18b luvun 2 §:ssä. Näihin säännösehdotuksiin ei ole huomauttamista. 
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Ministeriön asetuksenantovalta 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädettäisiin 2 luvun 4 §:n 3 
momentin mukaan siitä, milloin lain 2 luvun 4 §:n 1-2 momentissa 
tarkoitettu hoito on laitoshoitoa sekä milloin hoito on julkista. Samoin 
ministeriön asetuksella säädettäisiin Kansaneläkelaitoksen ja kuntien 
välisestä neuvottelumenettelystä ja siihen liittyvästä 
lausuntomenettelystä. 
 

Laitoshoidon ja julkisen laitoshoidon määräytymisen perusteet 
määritellään 2 luvun 4 §:n 1 ja 2 momentissa. Tämän lakitasoisen ja 
sisällöllisesti riittävän määrittelyn täsmentäminen ministeriön asetuksella 
ei sinänsä ole valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallista. Asetuksenanto-
valta olisi kuitenkin selvyyden vuoksi kohdistettava vain lakia tarkentaviin 
säännöksiin. 
 

Neuvottelu- ja lausuntomenettelyä koskevasta asetuksenantovaltuudesta 
ei käy lainkaan ilmi, mitä asioita neuvottelu ja lausunto voisivat koskea. 
Kysymys lienee neuvotteluista ja lausunnoista, joissa käsitellään julkisen 
laitoshoidon määritelmää ennen ministeriön asetuksen antamista tai 
muuttamista. Laissa tulisi joka tapauksessa säätää ainakin menettelyjen 
kohde ja sisältöalue. 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädettäisiin 3 luvun 6 §:n 1 
momentin   mukaan   lääkärin-   ja   hammaslääkärinpalkkioiden   sekä 
tutkimuksen ja hoidon korvaustaksojen perusteista ja enimmäismääristä 
sekä perusteista lääkärin ja hammaslääkärinpalkkioiden yleis- ja 
erikoistaksoille. Perusteista säädettäessä tulisi 3 luvun 6 §:n 2 momentin 
mukaan ottaa huomioon tutkimus- ja hoitotoimenpiteen laatu sekä sen 
vaatima työ ja aiheuttama kustannus. 

 

Korvaustaksojen määrittelyllä on  välitön vaikutus korvaukseen oikeutetun 
saaman korvauksen määrään, koska korvaus määräytyy pääosin 
prosenttiosuutena korvaustaksalla vahvistetusta korvauksesta. Korvaustaksojen 
perusteilla määritellään siten yksilön oikeudesta korvaukseen ja velvollisuudesta 
itse maksaa korvausta. Tällaiset yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteet 
on perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan säädettävä laissa, eikä niitä siten 
voida delegoida määriteltäviksi ministeriön asetuksella. Laissa säätämisen 
vaatimusta ei riittävästi täytä se, että 3 luvun 6 §:n 2 momentissa säädettäisiin 
eräistä taksan perusteista asetuksella säädettäessä huomioon otettavia 
seikkoja. Perusteet tulisikin määritellä täsmällisemmin ja sitovammin laissa. 
 

Liikenne- ja viestintäministeriön ministeriön asetuksella "vahvistettaisiin" 4 luvun 
8 §:n 2 momentin mukaan muiden erityisajoneuvojen kuin taksien ja 
sairaankuljetusajoneuvojen korvausperusteena olevista korvaustaksoista siten 
kuin luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetussa laissa (343/1991) 
säädetään. Lakiviittaus on epäselvä, koska kyseisessä laissa  ei  säädetä 
sairausvakuutukseen liittyvien matkakustannusten korvaustaksoista. 
Viittauksella tarkoitettaneen lain 11 §:n 1 momenttia, jonka mukaan 
liikenneministeriö voi tarvittaessa vahvistaa muun muassa taksitaksan ja 
sairaankuljetustaksan. Jos näitä taksoja on tarkoitus käyttää suoraan 
korvaustaksan perusteena, tämän tulisi käydä ilmi säädettävästä laista. Muuten 
korvaustaksan perusteet pitäisi  säätää selvemmin laissa. Joka tapauksessa 
ministeriön asetuksella säädettäisiin näiden korvaustaksojen perusteista. 
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädettäisiin 4 luvun 8 §:n 3 
momentin mukaan muiden 5 §:ssä tarkoitettujen erityisajoneuvojen kuin taksien 
ja sairaankuljetusajoneuvojen käytön korvausperusteena olevista 
korvaustaksoista. Korvaustaksan perusteista tulisi kuitenkin säätää 
pääpiirteissään laissa. 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa "mainitaan" 5 luvun 1 §:n 2 
momentin mukaan lääkevalmisteet, joita saa myydä ilman  lääkemääräystä ja 
joille on vahvistettu kohtuullinen tukkuhinta. Perusteiltaan näin  väljää, 
soveltamisalaltaan laajaa ja merkitykseltään  tärkeää asetuksenantovaltuutta ei 
voida säätää perustuslain 80 §:n 1 momentin kriteerit huomioon ottaen. Jos 
tarkoitus on tältä osin vain viitata jossain toisessa laissa säädettyyn 
täsmällisempään valtuutukseen, tämän tulisi käydä ilmi säädettävästä laista. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voitaisiin 6 luvun 15 §:n 2 
momentin mukaan säätää tarkemmin hakemusmenettelystä, hakijasta ja 
hakemukseen liitettävistä selvityksistä sekä lääkkeiden 
hintalautakunnalle tehtävästä ilmoituksesta. Näistä seikoista on 
perussäännökset säädettävässä laissa, joten asetuksenantovaltuus on 
asianmukainen. 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaisi 16 luvun 2 §:n 2 momentin 
mukaan    hallintokulujen    korvaamisperusteet.
 Vahvista
misella 
tarkoitettaneen tässä yhteydessä asetuksella säätämistä. Sisällöllisesti 
valtuutus on melko väljä, sillä korvaamisperusteet määräytyvät pykälän 
1 momentin mukaan pelkän tarvearvion - ei sen sijaan esimerkiksi 
todellisten kulujen  perusteella. 

 

Kansaneläkelaitoksen päätösvalta 
 

Kansaneläkelaitos "vahvistaisi" 3 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan 
luettelon 3 luvun 1-3 §:n mukaan korvattavista tutkimus- ja 
hoitotoimenpiteistä sekä niiden korvaustaksoista. Kansaneläkelaitos 
"vahvistaisi" niin ikään 13 luvun 6 §:n 3 momentin mukaiset korvauksen 
perusteena olevat laskennalliset enimmäismäärät.  Tällaiseen 
päätöksentekoon sisältyy oikeussääntöjen antamista, joten säännöksiä 
on arvioitava perustuslain 80 §:n 2 momentin kannalta. 
 

Kansaneläkelaitoksen itsenäinen  päätösvalta olisi varsin teknistä ja 
suppeaa. Lisäksi se olisi sidottu sekä laissa että valtioneuvoston 
asetuksissa säädettyihin puitteisiin. Ehdotetut säännökset sopeutuvat 
siten perustuslain 80 §:n 2 momentissa määriteltyihin kriteereihin. 



 

 

 

Veli-Pekka Viljanen 
 
 

HE 50/2004 vp SAIRAUSVAKUUTUSLAIKSI 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 9.6.2004 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on pyytänyt lausuntoani erityisesti norminantovaltuuksia 

koskevista lakiehdotuksen säännöksistä. Tämän mukaisesti rajoitun seuraavassa käsittelemään 

kyseisiä sr annoksia. 

Norminantovaltuuksia koskeville säännöksille asetettavien vaatimusten kannalta 

on kuitenkin merkitystä sillä, että sairausvakuutuslain säännöksillä on yleisesti ottaen läheinen 

liityntä perusoikeussäännöksiin. Sairausvakuutuslaki on keskeinen laki, jolla taataan pe-

rustuslain 19 §:n 2 momentin mukaisesti jokaiselle oikeus perustoimeentuloon sairauden ja 

työkyvyttömyyden aikana. Lisäksi laki turvaa osaltaan jokaiselle perustuslain 19 §:n 3 mo-

mentissa tarkoitettuja riittäviä terveyspalveluja. Nämä perusoikeuskytkennät asettavat laille 

täsmällisyyteen ja tarkkarajaisuuteen kohdistuvia vaatimuksia ja rajoittavat mahdollisuuksia 

delegoida Kyseisiin perusoikeuksiin liittyvistä seikoista säätämistä asetuksenantajille ja muille 

viranomaisille. Tämän lisäksi norminantovaltuuksien sallittavuutta arvioitaessa on otettava 

huomioon perustuslain 80 §:n 1 momentin vaatimus yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien 

perusteista säätämisen lakitasoisuudesta. 
 

2 luku 4 § 3 mom. Lakiehdotuksen 2 luvun 4 §:n 1 momentissa määriteltäisiin laitoshoitoja 2 

momentissa sitä, milloin laitoshoitoa on pidettävä julkisena. Määritelmillä on välitön merkitys 

yksilön oikeuksien kannalta, koska sairaanhoidon kustannukset julkisen laitoshoidon ajalta 

jäävät lain'mukaisen korvattavuuden ulkopuolelle (ks. 3 § 1 mom. 5 k.). Pykälän 3 momentin 

mukaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään, "milloin 1-2 momentissa tarkoi-

tettu hoito on laitoshoitoa sekä milloin hoito on julkista". Tällaisenaan asetuksenantovaltuus on 

muotoilultaan ongelmallinen. Pykälän 1 momentissa nimittäin säädetään yksiselitteisesti, mitä 

laitoshoidolla tarkoitetaan, ja 2 momentissa, milloin se on julkista. Näin ollen asetuksella ei 

voida säätää enää siitä, milloin "1 momentissa tarkoitettu hoito on laitoshoitoa" ja milloin "2 

momentissa tarkoitettu hoito on julkista". Tarkoituksena on ilmeisesti ollut asetuksella antaa 1 ja 



 

 

2 momenttia tarkempia säännöksiä laitoshoidon ja sen julkisuuden alasta, mutta 

asetuksenantovaltuuden viittaus 1 ja 2 momenttiin on johtanut siihen, että valtuus näyttäytyy 

liian pitkälle menevältä. Säännös tulisikin kirjoittaa esimerkiksi niin, että siinä valtuutettaisiin 

antamaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella tarkempia säännöksiä siitä, milloin hoitoa 

on pidettävä 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla laitoshoitona ja julkisena. 

3 luku 6 §. Pykälän mukaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädettäisiin lääkärin-ja 

hammaslääkärinpalkkioiden korvaustaksojen perusteet ja enimmäismäärät sekä perusteet palkkioiden yleis- 

ja erikoistaksoille. Asetuksenantovaltuutta täsmentää 2 momentin säännös, jonka mukaan taksojen 

perusteista säädettäessä ja taksoja vahvistettaessa on otettava huomioon tutkimus-ja hoitotoimenpiteen laatu 

sekä sen vaatima työ ja aiheuttama kustannus. Ottaen huomioon tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden 

moninaisuus ei laissa ole mahdollisuuksia määritellä täsmällisesti korvaustaksojen perusteita. Ehdotettu 6 

§:n 2 momentin säännös asettaa puitteet asetuksenantovallan käyttämiselle. Pidän tällaisessa asiayhteydessä 

sääntelyä perustuslain 80 §:n kannalta riittävän täsmällisenä. 

4 luku 8 §. Pykälässä annettaisiin liikenne- ja viestintäministeriölle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle 

asetuksenantovaltuudet säätää tietyssä tilanteessa matkakustannusten korvausperusteena käytettävistä 

korvaustaksoista. Pykälään ei sisälly tältä osin säännöksiä, joilla rajoitettaisiin asetuksenantajan 

harkintavaltaa. Ajoneuvojen käytön osalta kustannukset ovat toisaalta varsin helposti vakioitavissa, joten en 

pidä asetuksenantovaltuutta asiayhteys huomioon ottaen kuitenkaan ongelmallisena. 

5 luku. Luku sisältää useita asetuksenantovaltuuksia, joilla määriteltäisiin tarkemmin lääkekorvausten 

edellytyksiä. Tältä osin on lähtökohtaisesti perusteltua, että korvausten saamisedellytyksiä täsmennetään 

asetuksentasoisilla säännöksillä, koska korvauksen piiriin kuuluvia lääkkeitä ja sairauksia on vaikea 

tyhjentävästi määrittää lain tasolla. 

Lakiehdotuksen 5 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voitaisiin 

rajata lääkkeen peruskorvaus koskemaan vain lääkkeen erityistä käyttöalaa, jos lääkkeen käytössä ja 

tutkimuksissa on osoitettu merkittävää hoidollista arvoa tietyissä sairaustiloissa. Pykälän 1 momentin 

jälkimmäinen virke täsmentää erityisperustein korvattavuuden edellytyksiä. Pykälän 2 momentin mukaan 

valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin erityisperustein korvattavista lääkkeistä ja sairauksista. Vaikka 

lääkekorvausten ala määräytyisi näin vasta asetuksella, on 5 §:ssä nähdäkseni riittävin kriteerein rajattu 

asetuksenantajan harkintaa tämän päättäessä erityisperustein korvattavista lääkkeistä ja sairauksista. 5 luvun 

6 §:ssä valtioneuvoston asetuksenantovaltuus kohdistuu siinä tarkoitettujen vaikeiden ja pitkäaikaisten 

sairauksien määrittelyyn ja 7 §:ssä vaikeiden sairauksien ja niiden hoitoon käytettävien korvattavien 

kliinisten ravintovalmisteiden määrittelyyn. Edellä viittaamani lakitasoisen sairauksien ja korvattavien 



 

 

lääkkeiden määrittelyn vaikeus huomioon ottaen pidän kyseisiä asetuksenantovaltuuksia 

valtiosääntöoikeudellisesti perusteltuina ja riittävän täsmällisinä. 5 luvun 9 §:n 4 momentin ostokertoja 

koskevaa poikkeustilannetta tarkoittava asetuksenantovaltuus on niin ikään mielestäni ongelmaton, koska 

laissa on asiaa koskeva pääsääntö ja poikkeamis-mahdollisuus on sidottu erityiseen syyhyn. 
 

6 luvun 15 § sisältää yleisen asetuksenantovaltuussäännöksen koskien lääkkeiden hintalauta-kuntaa ja 

siihen liittyviä menettelysäännöksiä. Arvioni mukaan pykälän asetuksenantovaltuus käsittää sellaisia 

teknisluonteisia ja menettelyä koskevia säännöksiä, joita tyypillisesti on katsottu voitavan antaa 

valtioneuvoston ja ministeriön asetuksilla. 

10 luku 2 §. Pykälän 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään, mitä on pidettävä 

pykälässä tarkoitettuna erityishoitorahaan oikeuttavana "vaikeana sairautena tai vammana". 

Erityishoitorahan saamisedellytykset määräytyisivät siten vasta asetuksen perusteella. Toisaalta 

asetuksenantajan harkintaa rajaa sairaudelle ja vammalle asetettu vaikea-asteisuutta koskeva määre. 

Tällaisessa asiayhteydessä pidän asetuksenantovaltuutta perustuslain 80 §:n kannalta perusteltuna ja 

riittävän täsmällisenä. 

11 luku 2 §. Pykälässä oikeutettaisiin säätämään valtioneuvostona asetuksella tarkemmin lain tarkoittamiin 

etuuksiin vaikuttavan työtulon määrästä. Pykälä sisältää kuitenkin varsin täsmälliset yleiset säännökset 

työtulon määritelmästä, jota asetuksella voidaan ainoastaan tarkentaa. Säännös on näin ollen ongelmaton 

perustuslain 80 §:n kannalta. 
 

13 luku 6 ja 7 §. Pykälän mukaan työnantajalle maksettavan korvauksen perusteena oleva 

työntekijäkohtainen laskennallinen enimmäismäärä määritellään korvausluokittain hyvän ter-

veydenhuoltokäytännön toteuttamiseksi tarpeellisten voimavaratekijöiden perusteella siten kuin 

valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Asetuksenantovaltuutta täsmentää olennaisesti pykälän 

luettelo hyvän työterveyshuoltokäytännön toteuttamiseksi tarpeellisista voimavaratekijöistä (2 raom.). Myös 

pykälän 4 momentin korvauksen enimmäismäärää korottavia tekijöitä koskeva asetuksenantovaltuus on 

rajattu selkeästi "tarkempien säännösten antamiseen". 13 luvun 7 §:n 5 momentissa annetaan 

valtioneuvostolle valtuus asetuksella säätää tarkemmin tarpeellisten ja kohtuullisten siinä tarkoitettujen 

kustannusten korvaamisesta. Kyse on kuitenkin selkeästi saman pykälän lakitasoisia säännöksiä 

täsmentävästä sääntelystä. Nämä asetuksenantovaltuudet eivät siten ole perustuslain 80 §:n kannalta 

ongelmallisia. 
 



 

 

13 luku 11 §. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle 

suoritettavan kohtuullisen korvauksen määräytymisestä ja korvausmenettelystä. Tältä osin 

asetuksenantovaltuus on varsin avoin. On kuitenkin otettava huomioon, että korvauksen saajana on säätiö 

eikä pykälän 1 momentin muotoilu anna säätiölle ehdotonta oikeutta korvaukseen ("voi suorittaa"). Nämä 

seikat huomioon ottaen asetuksenantovaltuus ei ole mielestäni valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen. 
 

15 luku 16 §. Säännöksen mukaan asetuksella voitaisiin säätää sellaisia poikkeuksia lain säännöksistä, jotka 

johtuvat vieraan valtion kanssa tehdystä vastavuoroisesta sopimuksesta. Lisäksi kansaneläkelaitokselle 

voitaisiin asetuksella säätää tällaisiin sopimuksiin liittyvistä tehtävistä. 

Asetuksenantovaltuutta ei ole tässä pykälässä kohdennettu millekään tietylle 

asetuksenantovallan käyttäjälle. Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan tämä merkitsisi sitä, että 

asetuksenantovaltuus kuuluisi valtioneuvostolle. Perustuslakivaliokunnan vakiintuneessa käytännössä 

omaksutun asetuksenantovaltuuksia koskevan yleisen kirjoittamistavan mukaisesti valtuus tulisi suoraan 

laissa kirjoittaa valtioneuvoston asetuksia koskevaksi. 
 

Muilta osin pidän lakiehdotukseen sisältyviä norminantovaltuuksia valtiosääntöoikeudellisesti 

ongelmattomina. 
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LAUSUNTO 
 
 
 

ASIA PERUSTUSLAINVASTAINEN TILANNE NYKYISESSÄ 
HAMMASHOIDOSSA JA UUDESSA HALLITUKSEN ESITYKSESSÄ 
HE 50/2004 

 
 
 

1. NYKYTILANNE 
 

Hammashoitoa rasittaa vakavat kilpailuvääristymät, jotka Kilpailuvirasto 
on todennut jo viidessä eri lausunnossaan, liitteet 1-5. Kilpailuvirasto on 
tehnyt myös aloitteen sosiaali-ja terveysministeriölle vääristymien 
poistamiseksi, liite 6, mutta ministeriö ei ole ryhtynyt mihinkään toimiin 
kilpailuvääristymien poistamiseksi. 
 

Tilanteen vakavuutta todistaa myös se, että jo viisi eri kansanedustajaa ovat tehneet 
kilpailuvääristymistä raskaasti taloudellista vahinkoa kärsvien suuhygienstien 
aseman korjaamiseksi kirjalliset kysymykset. Ensimmäisen kysymyksen teki 
Matti Vanhanen (kesk.) ja hänen jälkeensä Markku Laukkanen (kesk), Mikko Elo 
(sdp.), Anne Holmlund (kok) ja Päivi Räsänen (kd). Matti Vanhanen on tehnyt 
myös toimenpidealoitteen suuhygienistien aseman korjaamiseksi. 

 

2. KILPAILUVÄÄRISTYMÄT 
 

Hammashoidon liikekilpailussa kilpailuvääristymät johtuvat siitä, että hammas-
lääkäreiden potilaat ovat saaneet koko sairausvakuutuskorvaukset hammas-
hoidoista, mutta suuhygienistien potilaat eivät ole, eivätkä vieläkään saa, * 
sairausvakuutuskorvauksia suuhygienistien oman kompetenssinsa mukaisesti 
tekemistä hoidoista. Kun hammashoidon sairausvakuutuskorvaukset laajennettiin 
vaiheittain koskemaan lopulta koko väestöä 1.12.2002 alkaen 
ei suuhygienistiyrittäjille tullut enää lainkaan potilaita, koska potilaat menivät aina 
hammaslääkäreille sv-korvauksen saadakseen. 



 

 

 

Potilaiden loppumisen vuoksi allekirjoittanut entinen suuhygienistiyrittäjä Marja Lehinsalo 
jotui lopettamaan yritystoimintansa yhdessä yrittä-jäkumppaninsa Paula Ruusisen kanssa. 
Kumpikin on nyt työsuhteessa haammaslääkäriin. 
 

Hammasläkäreille edellä kuvattu erityisoikeus on merkinnyt suurta taloudellista etua ja 
hyötyä. Koska suuhygienistien on taloudellisesti täysin mahdotonta enää harjoittaa laillista 
elinkeinoaan, suuhygienistien on toimeentulon saadakseen hakeduttava työsuhteisiin 
hammaslääkärien kanssa. Muuta vaihtoehtoa heillä ei todellakaan ole. Suuhygienistit eivät voi 
enää toimia edes ammatinharjoittajina yhteistyössä hammaslääkärien kanssa, koska 
Kansaneläkelaitos KELA on julkituonut oman ja mielestämme täysin säädöksiin 
perustumattoman tulkintansa, jonka mukaan hammaslääkärin tiimissä tehdystä suuhygienistin 
työstä potilas saa sairausvakuutuskorvauksen. Tiimiin kuuluminen edellyttää KELAn mielestä 
suuhygienistiltä työsuhdetta hammaslääkäriin. - Tässä sanottu ja mielestämme täysin 
lainvastainen tulkinta estää osaltaan suuhygienisitien vähäisetkin mahdollisuudet itsenäiseen 
ammatinharjoittamiseen. Mutta ei tässäkään ole vielä kaikki: 

 

Opetusministeriö valvoo ylimpänä viranomaisena suuhygienistien koulutusta. 
Suuhygienistien koulutus annetaan ammattikorkeakouluissa yhteistyössä 
Turun, Helsingin Oulun ja Kuopion yliopistojen. Koulutukseen sisältyy myös 
pakollinen yrittäjäkoulutus, jonka sisältö ja laajuus on liitteiden 7 ja 8 
mukainen. Erittäin yllättävää onkin se, että kun suuhygienisti on käynyt jopa 
pakollisen yrittäjäkoulutuksen ja saavuttanut kaiken muunkin ammatillisen 
osaamisen, hän ei voikaan toimia itsenäisenä yrittäjänä vaikka hän on 
opiskellut sitäkin varten. 
 

Sen sijaan hammaslääkärit saavat nyt "hoitotiimeihinsä" (hoitoalan matalilla 
TES:in mukaisilla palkoilla) jopa yrittäjäkoulutuksen saaneet avustajat. 

 
 

3. NYKYTILANNE ON PERUSTUSLAINVASTAINEN 
 

Kilpailuvirasto on Suomen oma asiantuntijaviranomainen kilpailua koskevissa 

 

asioissa. Sen lausuntojen mukaan hammashoidon alalla vallitsee jopa vakavat 
kilpailuvääristymät. Vain eduskunta voi poistaa ne säädöksiä korjaamalla. 

 

Suonien perustuslain 2 luvun 18 §:n 1 mom. kuuluu näin: 
 

18 §. Oikeus työhön ja elinkeinovapaus. Jokaisella on oikeus lain mukaan 
hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. 
Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta 
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Opetusministeriön hyväksymä ja valvoma koulutus on antanut jo vuosia 
suuhygienisteille valmiudet tehdä ryhmätyötä, mutta myös itseäinäistä työtä 
koulutuksen mukaisissa ammattitehtävissä. Aikaisempi koulutus- 

 
 
Vaikka koulutusohjelmassa kuvataan koulutuksen tarkoituksena olevan antaa 
valmiudet myös itsenäiseen työhön, eduskunta ei ole vieläkään muuttanut 
säädösten sanamuotoja vastaamaan perustuslain takaama elinkeino-oikeutta. 
 

Suuhyginisteillä on ollut koko ajan asema terveydenhuollon laillistetuista 
ammattihenkilöistä annetun lain tarkoittamina laillistettuiina ammattihenkilöinä. 
Heillä on siten oikeus olla työssä toisen palveluksessa, mutta myös oikeus 
harjoittaa itsenäistä yritystoimintaa.. Lähetepakkoa suuhygienistin hoitoon ei 
ole, kuten ei muissakaan Pohjoismaissa. Jos sellainen säädettä-siin uudessa 
sairausvakuutuslaissa, se olisi kiistatta elinkeino-oikeuden rajoittamista ja vailla 
mitään perusteita myös perustuslainvastaista. 
 

Suuhygienistit ovat jo lähes 10 vuotta kirjelmöineet, anoneet ja kannelleet 
Suomen perustuslain 18 §: 1 momentina turvaamien perusoikeuksien 
toteuttamiseksi. Vaikka he ovat saaneet eri tahoilta runsaasti myötätuntoa ja 
ymmärtämystä, säädöksiä ei ole vieläkään muutettu perustuslain mukaisiksi. 
 

Korostamme, että yksikään viranomaistaho, yhteisö, yliopiston edustajat tai 
muu hammashollon asiantuntija ei ole esittänyt kielteistä kantaa siihen, 
etteivätkö laillistetut hammashuoltajat ja suuhygienistit AMK ole täysin päteviä 
tekemään täysin isenäisisesti koulutuksensa mukaisia hammashuollon tehtäviä. - 
Työsuhteinen suuhygienisti tekee sitäpaitsi hyvin usein täysin itsenäisesti 
hoitotöitä, vaikka hammaslääkäri olisi lomalla tai muusta syystä pois 
vastaanotoltaan. Hoitotyöt kuitenkin kirjataan "maan tavan" mukaan 
hammaslääkärin tekemiksi, jotta potilas saa sairausvakuutuskorvauksen. 

Suomen perustuslain 2 luvun 15 § 1 mom. mukaan: 
 

15 §. Omaisuuden suoja. Jokaisen omaisuus on 
turvattu. 

 

Kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin 1.1.1995, julkisuudessa annettin 
tietoa siitä, että markkinat vapautuvat. Yksi EU:n tavoitteista onkin luoda 
Yhteisöön toimivat markkinat. Tämä antoi myönteisen odotuksen sille, että 
varmaankin hammashoidon kilpailuvääristymät poistetaan, jolla voidaan 
alentaa valtion maksamia hammashoidon kokonaiskustannuksia, koska 
suuhygienistit ja hammaslääkäärit pääsevät kilpailemaan keskenään 
suuhygienistien kompetenssin mukaisista hammashoidoista. 
 

Näissä olosuhteissa ja jolloin vielä suuri osa väestöstä oli hammashoidon 
sv-korvausten ulkopuolella, allekirjoittanut Marja Lehinsalo ja hänen yrittä-
jäkumppaninsa aloittivat itsenäisen yritystoimintansa. Päinvastoin kuin oli 
perustellusti odotettu, valtio sen sijaan että olisi poistanut hammashoidon 
kilpailuvääristymät, lisäsikin niitä vaiheittain, liite 10. Lopulta 
hammaslääkärien tekemien hoitojen korvausten piiriin tuli koko väestö 



 

 

1.12.2002 alkaen. Silloin suuhygienistien itsenäinen yritystoiminta oli tullut 
tiensä päähän. 
 

Tämän seurauksena kumpikin yrittäjä menetti yritysomaisuuttaan, jota tosin 
oli huvennut jo sv-korvausmonopolin vaiheittaisissa laajenemisissa. 
Yritysomaisuus, joka oli heidän oma pääomaansa, ei siten ollut turvattu. 
Syynä ei ollut halu tehdä työtä, vaan kilpailuvääristymät. Loppuvaiheessa 
he jopa joutuivat sanomaan vanhoille ja uusille asiakkaille, "että meiltä ette 
tosin saa sv-korvausta, mutta hammaslääkärin tekemästä samasta hoidosta 
saatte, koska sairausvakuutuslakia on muutettu. 

 

4. MIKÄ ESTÄÄ SUUHYGIENISTIEN PERUSOIKEUKSIEN 
TOTEUTUMISEN ? 

 

Hammaslääkäreiden erityisoikeuksia puolustaa tahallaan tai tahtomattaan 
ministeri Sinikka Mönkäre. Hänen monivuotisten ministerikausiensa aikana 
hän on antanut ministerin vastauksen neljään viidestä asiasta tehtyihin 
kirjallisiin kysymyksiin. Vastauksissaan hä ei ole kiistänyt suuhygienistien 
kykyä ja pätevyyttää tehdä heidän koulutustaan vastaavia töitä, jopa 
itsenäisinä yrittäjinä. Kansanedustajien muutoksia peräänkuuluttamiin 
kirjallisiin kysymyksiin, hänen vastauksensa perustuvat vain voimassa 
olevien säädösten lainauksiin ja sanamuotoihin. Uutta näkemystä 
kilpailuvääristyminen poistamiseksi hän ei ole esittänyt. 
Sen sijaan toisena näkökohtana hän on viitannut tekeillä oleviin tai alkaviin 
"tutkimuksiin", joissa on esim. tarkoitus selvittää hammaslääkäreiden ja 
suuhygienistien välistä "työnjakoa". - Tässä sanottu suuhygienistien oikeus 
harjoittaa perustuslakiin perustuvaa elinkeinoa ei ole sitäpaitsi lainkaan 
työnjakokysymys. Kyse on suuhygienistien oikeudesta harjoittaa perus-
tuslaissa turvattua elinkeinoa. 

 

5. HALLITUKSEN ESITYS 50/2004 v.p. 
 

Suomen Suuhygienistiliitto ry ei saanut lainkaan tietoa tai lausuntopyyntöä 
valmisteilla olleesta hallituksen esityksestä 50/2004 v.p. Marja Lehinsalo 
luki asiasta Hammaslääkärilehdestä. Sen vuoksi hän soitti maaliskuussa 
2004 sosiaali-ja terveysministeriöön ja tiedusteli asiaa. Puhelimessa hän sai 
tiedon, että kyseessä on vain EU:n haluama tekninen lainsäädännön 
harmonisointi eikä se liity suuhygienisteihin. Kun kävimme 
kansanedustajien luona neuvottelussa eduskunnassa 26.5.2004, meille 
kerrottin, että tekeillä on koko sairausvakuutuslain uudistus. Saatuamme 
esityksen, saatoimme vain todeta, että uudistus on todella suuri. Uudistus 
korvaa koko vanhan sairausvakuutuslain. 
 

Sen seurauksena otimme selvää esityksen etenemisestä ja nyt aivan viime 
hetkellä saatoimme kirjoittaa tämän lausunnon. Tavoitteemme on saada 
perustuslakivaliokunta tutkimaan ja Minnittämään huomioita lakiesityksen 
perustuslainvastaisuuteen siltä osin kun se taas uhkaa siirtää 
kilpailuväristymät uuteen sairausvakuutuslakiin. 

 

6. SUUHYGIENISTIEN ASEMA POHJOISMAISSA 
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Suuhygiesnistien koulutusaika on Euroopan pisin. Silti heidän toimival-
tuutensa ja mahdollisuudet toimia yrittäjinä on huonommat kuin esim. 
Ruotsin, Tanskan ja Norjan suuhygienistieillä. Hammaslääkärit saavat 
nykysäädösten mukaan palvelukseensa Euroopan parhaiten koulutetut 
suuhygienisit, koska Suomen suuhygienisteillä ei ole muuta vaihtoehtoa. 
Kyseessä on suhteellisuusperiaatteen vastainen pakkotila, joka estää myös 
muiden jäsenvaltioiden suuhygienistejä aloittamasta yritystoiminnan 
Suomessa. 
 

Oheisessa liitteessä 11 on vertailutietoa suuhygienistien asemasta Pohjois-
maissa. Liiteessä 12 on tietoa Suomen suuhygienistien koulutuksen 
pituudesta ja sisällöstä 

 
 

7. PERUSTUSLAINMUKAISEN TILANTEEN LUOMINEN 
 

Jotta perustuslainmukainen oikeustila saavutetaan hammashoidon kilpailu-
vääristymät tulisi poistaa uudesta sairausvakuutuslaista ja siihen liittyvistä 
säädöksistä. Mallina voi pitää lähinnä Ruotsin mallia. Uudessa 
sairausvakuutuslaissa tulisi: 
1. Suuhygienisteille antaa omat sairausvakuutuskoodit, jotta 

heidän työnsä kirjautuisi tilastoissa oikein. 

2. Koodien avulla Kela antaisi suuhygienisteille sv-numerot kuten 
lääkäreille, jotta potilaat voisivat hakea sv-korvauksen Kelasta. 
Suuhygienistien oman kompetenssinsa mukaisesti tekemistä hoidoista ja 
tutkimuksista potilas saisi sv-korvauksen samojen periaatteiden mukaan 
kuin hammaslääkärin hoidoista ja tutkimuksista. 

3. Suuhygienistille myönnettäisiin oikeus määrätä lääkkeitä potilaan 
itsehoitoa varten sen mukaan kuin valtioneuvosto tarkemmin määrää. 

4. Koska useimmilla suuhygienisteillä on myös puudutuskoulutus, heille 
säädettäisiin oikeus tehdä itsenäisesti koulutustaan vastaavia 
puudutuksia, kuten Ruotsissa. Tähän liitty myös oikeus ostaa 
puudutusaineet ja -tarvikkeet, kuten Ruotsissa. 

5. Suuhygienistien hoitoon ei tule missään tapauksessa säätää lähetepakkoa. 
 
 
 

9. LISÄTIEDOT 
 

Pahoittelemme mikäli emme saa tämän asiakirjan liiteluetteloa valmiiksi 
tänään. Liitämme kuitenkin oheen asiaan liityviä liitteitä ja toimitamme 
lausuntomme perustuslakivaliokunnalle ennen perustusvaliokunnan 
kokousta. 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 
 
 
 

ASIA:    Suuhygienistien eurooppaoikeuden ja Suomen 
perustuslainvastainen asema hammashoidon 
yksityissektorin liikekilpailussa ja suuhygie-
nistien aseman korjaaminen nykytilanteessa 
sekä sairausvakuutuslain  (HE 50/2004 v.p.) 
vireillä olevassa kokonaisuudistuksessa. 

I.  JOHDANTO 
 

Tässä asiassa on kyse suomalaisten perusoikeuksista. 
Olemme aikaisemmin lähettäneet perustusvaliokunnalle 08.06. 
2004 päivätyn tätä asiaa koskevan lausunnon.  Koska saimme 
hyvin myöhään tiedon vireillä olevasta sairausvakuutuslain 
kokonaisuudistuksesta,  kirjoitimme lausunnon kovalla kii-
reellä. Koska lainuudistuksen käsittely perustuslakivalio-
kunnassa siirtyi tulevaan lokakuuhun,  olemme ehtineet tutkia 
asiaa ja esitämme kunnioittavasti lisälausuntonamme seuraavaa: 

II EUROOPPAOIKEUS JA SUOMEN ELINKEINOVAPAUS 

2.1.  ROOMAN SOPIMUKSEN 86 ARTIKLAN 1 KOHTA 
 
EY:n perustamissopimuksen (Rooman sopimus) 8 6 artiklan 1 kohta 
määrää: 

" 1.  Jäsenvaltiot eivät toteuta eivätkä pidä voimassa 
mitään toimenpidettä ,  joka koskee julkisia yrityksiä 
taikka yrityksiä,  joille jäsenvaltiot myöntävät erityis- 



 

 

LISÄLAUSUNTO ?i l/P ̂ ŝ koo V 

 

oikeuksia tai yksinoikeuksia ja joka on ristiriidassa 
tämän sopimuksen,  etenkin sen 12 ja 81-89 artiklan 
kanssa." 

 
Yksityiset hammaslääkäriasemat ja ammatinharjoittajahammas-
lääkärit ovat jo vuosia saanet nauttia erityisoikeuksia ja 
huomattavia taloudellisia etuja edellä sanottujen 
erityisoikeuksien/yksityisoikeuksien muodossa hammashoidon 
kilpailutilanteessa,  jossa yrittäjäsuuhygienistit ovat 
vastaavasti joutuneet kärsimään suuria taloudellisia vahinkoja 
valtion toimenpiteiden vuoksi laillisessa 
elinkeinotoiminnassaan. 
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Erityisoikeutena ovat hammaslääkärien potilaiden saama oikeus 
sairausvakuutuskorvauksiin,  joita suuhygienistien (aik.  
laillistettu hammashuoltaja)  potilaat eivät ole saaneet,  
eivätkä saa vieläkään,  vaikka suuhygienistien tekemät hoidot 
ovat täysin samoja kuin hammaslääkärien tekemät. 
 
Sen lisäksi ja vastoin em artiklassa nimenomaisesti 
kiellettyä,  Suomi on rikkonut jo vuosia EY:n 
perustamissopimusta pitämällä vastoin 86 artiklassa sanottua 
voimassa hammaslääkäriasemien ja hammaslääkäreiden edellä 
sanottuja erityisoikeuksia ja kaiken lisäksi ja vastoin 
eurooppaoikeuden yleisiä oikeusperiaatteita Suomi on jopa 
lisännyt hammaslääkäreitä suuresti hyödyttäviä erityisoikeuksia 
laajentamalla niitä vaiheittain koskemaan eri väestöryhmiä,  sen 
sijaan että olisi poistanut 86 artiklan 1 kohdassa määrätyn 
mukaisesti entisetkin erityisoikeudet hammaslääkäreiltä sen 
vuoksi,  että erityisoikeudet ovat jo vuosia vääristäneet 
hammashoitoalan kilpailua. 
 
Hammaslääkäreille säädettyjä muita erityisoikeuksia, jotka ovat 
samoin ristiriidassa 86 artiklan 1 kohdassa sanotun kanssa ovat: 

 
1. Suuhygienisteiltä edelleen puuttuva oikeus ottaa 

itsenäisesti koulutuksensa mukaisia rtg-kuvia 
ja lähettää potilas tarvittaessa ortopantomogram-miin. 

 
2. Suuhygienisteiltä edelleen puuttuva oikeus tehdä 

itsenäisessä työssä heidän koulutustaan vastaavia 
puudutuksia  (Ruotsin suuhygienistit ovat saanet tehdä 
itsenäisesti infiltraatiopuudutuksia jo vuodesta 
1980 ja 10 viimevuoden aikana he ovat voineet 
tehdä itsenäisesti myös johtopuudutuksia  ! 

 
3. Suuhygienisteiltä edelleen puuttuva oikeus ostaa 

apteekista, valmistajalta tai maahantuojalta 
vastaanottotyössä tarvittavat desinfiointiaineet 
yms. 

4.  Suuhygienisteiltä edelleen puuttuva oikeus kirjoittaa 
potilaille resepti itsehoidossa tarvittavista aineista 
(esim. fluorihoitoaineet). Vrt Ruotsin Lääkelaitoksen 
ohje 1994:14 suuhygienistien oikeudesta kirjoittaa 
resepti tietyistä lääkkeistä,  liite 1 ja saman laitoksen 
uusi päätös 1997:10,  liite 2. 

 
Kaikki edellä kohdissa 1-4 sanotut erityisoikeudet vääristävät 
hammashoidon liikekilpailua. Aikaisemmin, vuosia sitten, 
nykytilanne oli jotenkin ymmärrettävä, mutta nyt kun 
suuhygienistien koulutusta on jo vuosia valtiovallan toimin ja 
ohjauksessa kehitetty voimakkaasti,  nykyiset säädökset ovat 
jääneet täysin ajastaan jälkeen.  Sen seurauksena 
suuhygienistien 
pätevyystaso on noussut huimasti,  ja samalla tietysti 
suuhygienistien työsuorituksille on asetettu yhä kasvavia 
vaatimuksia.  Näillä perusteilla on kiistatta täysin 
kohtuutonta,  että heiltä on vaihe vaiheelta estetty oikeus ja 
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mahdollisuudet harjoittaa itsenäistä elinkeinoa taloudellisesti 
tasavertaisesti hammaslääkäreiden kanssa. Tilanne on selkeästi 
Suomen perustuslain 2 luvun 18 §:n 1 momentin vastainen. 
 
Suuhygienisteillä on edelleen säädösten mukaan oikeus harjoittaa 
itsenäisesti ammattiaan kompetenssinsa mukaisissa 
hoitotehtävissä, mutta koska vain hammaslääkäreiden potilaat 
saavat sv-korvauksen,  se tekee suuhygienistien yritystoiminnan 
täysin kannattamattomaksi. Heille ei tule enää potilaita sv-
korvausten puuttumisen vuoksi. 
 
Tasa-arvoa ja demokratiaa eri valtioissa kuvaa hyvin myös muiden 
Pohjoismaiden tilanne. Ruotsissa,  Tanskassa ja Norjassa 
yrittäjäsuuhygienistien potilaat saavat samoista hoitotehtävistä 
yhtä suuret sairausvakuutuskorvaukset kuin hammaslääkärien 
potilaat. Suomi on siten pahasti jäljessä naapurimaiden 
kehityksestä eikä vastaa osaltaan sisämarkkinoiden toimivuuden 
kehittämistä (Rooman sopimus 4 artiklan 1 kohta). - Ks 
Suuhygienistien koulutus ja toimintaedellytykset yrittäjinä 
Pohjoismaissa suun terveydenhoidon Palvelujen tarjoajina, liite 
3,  sekä lisätietoa Ruotsin ja Norjan suuhygienisteistä,  liite 
4. 
 
Samoin Suomi ei toteuta Rooman sopimuksen 2 artiklassa 
mainittuja yleisiä tavoitteita eikä 3 artiklan 1.kohdassa 
sanottuja: 

 
- c-kohdan sisämarkkinoita,  joille on ominaista,  että 

tavaroiden,  henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaata 
liikkuvuutta poistetaan jäsenvaltioiden väliltä. - Tässä 
sanotussa eniten rasittaa Suomen kilpailuvääristymät,  
jotka estävät tavaroiden ja palvelujen vapaata 
liikkuvuutta. Koska enää ei ole suuhygienistiyrittäjien 
yrityskuntaa, he eivät enää 

hanki lähinnä muissa jäsenvaltioissa valmistettuja 
hoitotuoleja, -laitteita ym hoitotarvikkeita ja -aineita 
eivätkä muussa jäsenvaltioissa toimivat suuhygienis-
tiyrittäjät voi perustaa Suomeen yksiköltään. 

 
- g-kohdassa tarkoitettua järjestelmää,  jolla taataan, ettei 

kilpailu sisämarkkinoilla vääristy.-- Tässä sanotun tavoitteen 
vastaisesti Suomi on toiminut suorastaan äärimmäisen jyrkästi 
ylläpitäessään ja jopa laajentaessaan hammashoidon 
kilpailuvääristymiä. Kyseessä on samalla Kilpailuviraston 
useaan kertaan toteamat kilpailuvääristymät,  jota tämä 
valtion oma kilpailuasiantuntijaviranomainen pitää 
lausunnoissaan jopa erittäin vakavina.  Kilpailuviraston 
sosiaali- ja terveysministeriölle ja Kuntaliitolle toukokuussa 
1996 tekemästä aloitteesta huolimatta ministeriö ei ole tehnyt 
yhtään mitään kilpailuvääristymien poistamiseksi. 
 
Tässä yhteydessä voidaan todeta, että myös Anneli Jäätteenmäen 
hallituksen ohjelmaan oli kirjattu tavoitteeksi:  "Kilpailun 
vääristymiä vähennetään." (Valtioneuvoston kanslian julkaisu 
17.4.2003,  s.  47) Sama tavoite siirtyi Matti Vanhasen 
hallitusohjelmaan. 
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Johtopäätökset: 

 

Valtion kaikille hammaslääkäreille myöntämä erityisasema,  
johon perustuen hammaslääkärin tekemästä hoitotyöstä 
potilas saa sv-korvauksen, mutta samalla kun toisen 
hammashoidon alalla toimivien suuhygienistiyrittäjien 
potilaat eivät saa sv-korvauksia,  on johtanut siihen,  
että hammaslääkäreille on muodostunut määräävä ja niin 
vahva markkina-asema koko maan alueella,  että 
suuhygienistiyrittäjät ovat joutuneet lopettamaan 
yritystoimintansa,  koska se tuli taloudellisesti täysin 
kannattamattomaksi potilaiden hakeutuessa sv-korvaukset 
saadakseen ainoastaan hammaslääkäreille. 
 
Näin ollen erityisoikeuksien myöntäminen 
hammaslääkäreille on EU:n kilpailusääntöjen vastaista,  
koska hammaslääkärit eivät ole voineet olla käyttämättä 
heidän asemaansa perustuvia 
erityisoikeuksia/yksinoikeuksia. Sen seurauksena toinen 
hoitoalan hyvin koulutettu ja laillistettu ammattikunta,  
suuhygienistit,  on joutunut lopettamaan 
yritystoimintansa. Tästä on ollut seurauksena suurta 
taloudellista vahinkoa yrittäjäsuuhygienisteille 
itselleen,  kuluttajille ja valtiolle sv-korvausten 
maksajana. 

Valtiolle taloudellista vahinkoa on aiheutunut siitä, 
että vielä silloin kun osa väestöstä oli sv-korvausten 
ulkopuolella eivätkä kaikki,   syntymävuodesta 
riippuen, tuolloin    saaneet sv-korvauksia, 
hammaslääkäreiden ja suuhygienistien välillä vallitsi 
ankara liikekilpailu potilaista.  Siinä tilanteessa 
suuhygienistien tekemät hoidot olivat Uudenmaan 
lääninhallituksen tutkimuksen mukaan selvästi halvemmat 
kuin hammaslääkärien tekemät samat hoidot. Nyt kun 
suuhygienistien elinkeinonharjoittaminen on estetty,   
kilpailua ei enää ole suuhygienistien ja 
hammaslääkäreiden välillä ja niin ollen KELA:n 
maksamien sv-korvausten kokonaismäärä on varmasti 
noussut,  koska hammaslääkärit hinnoittelevat 
palveluksessaan olevien suuhygienistien veloitukset 
yrityksilleen tuottaviksi . 
 
Samoin hammaslääkärien itsensä tekemä hammaskiven 
poisto, ienhoidot jne tulivat maksamaan selvästi 
enemmän kuin suuhygienistien kilpailutilanteessa 
tekemät hoidot. Hammaslääkärithän hinnoittelevat oman 
työnsä korkean koulutustasonsa mukaisesti. Kilpailun 
loppuminen tuli merkitsemään valtiolle taloudellista 
vahinkoa. 
 
Suomen sairausvakuutuslaki ja -asetus ovat risti-
riidassa Rooman sopimuksen 86 artiklan 1 kohdan 
kanssa.  Koska sanottu artikla on primäärioikeutena 
Suomea sitova,   Suomen on muutettava kansallista 
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lainsäädäntöänsä vastaamaan eurooppaoikeuden 
perusvapauksia ja kilpailusääntöjä 
 

Kansallisen lainsäädännön kannalta Suomen valtion 
lainsäädäntötoimet, joilla se on käytännössä täysin 
estänyt itsenäisten suuhygienistiyrittäjien 
elinkeinotoiminnan on Suomen perustuslain 2 luvun 18 
§:n 1 momentissa säädetyn elinkeinovapauden vastaista. 
Tämän perusteella Suomen tulisi jo itsekin reagoida 
aiheuttamiinsa ongelmiin. Ongelmat ovat samalla 
ristiriidassa ja vastoin hallituksen omia 
yrittäjäpoliittisia tavoitteita. 

 
 

2 . 2 .  Valtion tuki 
 

2.2.1. Rooman sopimuksen 87 artikla 1 kohta 
 

Säädöksen teksti: 
 

"1)  Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, 
jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista myöntämä 
taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty 
tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua 
suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu 
yhteismarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, 

 

Ruotsissa suuhygienistien oma yritystoiminta on vapaata eikä 
hammaslääkäreiden ja suuhygienistien välisessä liikekilpailussa 
ole kilpailuvääristymiä. Siellä toimii nyt ammatinharjoittajina 
ja yritys-Muodossa n 200 suuhygienistiä.  Tämä osoittaa Ruotsin 
väestömäärään nähden suuhygienistien itsenäisellä 
yritystoiminnalla olevan selvää kysyntää.   (Vertailutietoa 
suuhygienistien asemasta Pohjoismaissa on liitteessä 3) 
 
Suomessa hammashoidon kysyntää lisäsi valtavasti 
sairausvakuutuslain muutos,  jolla koko väestö tuli sv-
korvausten ja kunnallisen hammashoidon piiriin 1.12.2002. Esim.  
pääkaupunkiseudulla on ollut tilanteita, jossa uusia hoitoaikoja 
ei ole edes voitu myöntää.  Ja sitten kun henkilö on päässyt 
hoitojonoon,  hoitoon pääsy on voinut kestää yli 6 kk. 
 

Tämänkaltainen tilanne,  jossa erityisoikeudet saaneet 
hammaslääkärit eivät ole pystyneet tyydyttämään kuluttajien 
palvelukysyntää,  on sinänsä jo peruste erityisoikeuksien 
purkamiselle,  koska yrittäjäsuuhygienistit voisivat auttaa suun 
terveydenhoidon jonojen purkamisessa . 

Ks asia C-41/90,   Höfner & Elser v.  Macrotron,   kohta 31. Tässä 
asiassa työnvälitystoimistolle oli myönnetty yksinomainen oikeus 
välittää työpaikkoja.  Yksityiset yritykset eivät saaneet tarjota 
johtavan henkilökunnan työpaikkojen välityspalvelua,  vaikka 
työnvälitystoimisto ei kyennyt täyttämään vallitsevaa kysyntää.  
Tuomioistuin katsoi yksinoikeuden rajoittavan tarjontaa 86 artiklan 
vastaisesti. 
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"Jäsenvaltio luo tilanteen, jossa palvelun tarjoamista 
rajoitetaan,  silloin kun se myöntää myös johtavan henkilöstön 
rekrytointitoimintaa koskevan yksinoikeuden yritykselle,  joka 
ei selvästikään pysty tyydyttämään markkinoilla tämänkaltaista 
toimintaa koskevaa kysyntää ja kun tällaisen toiminnan 
harjoittaminen tehdään yksityisille yrityksille mahdottomaksi 
pitämällä voimassa lakisääteinen määräys,  joka kieltää 
tällaisen toiminnan ja jonka mukaan kiellon rikkomisesta 
seuraa sopimusten mitättömyys. 

Suomessa sen sijaan suuhygienistien itsenäinen yritystoiminta on 
käytännössä täysin estetty. Kun tiedetään, että Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus on rekisteröinyt suuhygienistejä 2376 ja 
toisaalta suomalaisista max n 10 % saattaisi ryhtyä yrittäjiksi,  
saadaan tästä Suomen osalle yli 240 suuhygienistiyrittäjää. 
Oikeampi arvio lienee noin 200 yritystä.  Yksi peruste arviol-
lemme on se,   että suuhygienistiyrityksen perustamis-
kustannukset ovat suuret. Lähes  kaikki hammashoidon hoitotuolit 
ja -tarvikkeet tehdään ja tuodaan EU:n jäsenvaltioista.   Jos 
suuhygienisti aloittaisi itsenäisen vastaanoton,  siihen olisi 
sijoitettava alkuinvestointeina n.  70.000 eur.   (Kts 
Ajanmukaiset suu-hygienistin välineet & hammashoitoyksikön 
perustamiskustannukset,  hintataso 3.10.2002,  liite 5) 
Alkuinvestointien jälkeen jäsenvaltioiden välisenä kauppana 
tulisivat uusostot. 

 
Estäessään Suomessa suuhygienistien itsenäisen 
yritystoiminnan,   Suomi samalla vakavasti haittaa 
jäsenvaltioiden välistä kauppaa ja tavaroiden vapaata 
liikkuvuutta. 

 
Johtopäätökset 

 
Näin ollen on kiistatonta, että Suomi rikkoo 87 artiklan 1 
kohtaa. 
 
87 artiklan 1 kohdan kanssa on riistiriidassa Suomen 
sairausvakuutuslaki ja -asetus niiltä osin,  joilla ne 
vääristävät hammashoidon liikekilpailun ja estävät 
suuhygienistien itsenäisen yritystoiminnan.  Rooman 
sopimuksen 8 7 artikla on primäärioikeutta ja kun se on 
ristiriidassa jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
kanssa,  kansallinen lainsäädäntö on mukautettava eu-
rooppaoikeuden perusvapauksia ja kilpailusääntöjä 
vastaaviksi 
 

Koska Suomi jatkuvasti rikkoo 87 artiklan 1 kohtaa, se 
samalla rikkoo Suomen perustuslain 2 luvun 18 §:n 1 
momentissa turvattua elinkeinovapautta. 

 
2.3.  87 artiklan 1 moni.2 kohdan a-kohta 

 
Säädöksen teksti on seuraavaa: 

 
"2. Yhteismarkkinoille soveltuu: a)  yksittäisille 
kuluttajille myönnettävä sosiaalinen tuki,  joka 



50(15) 

 

myönnetään harjoittamatta syrjintää tuotteen alkuperän 
perusteella;" ... 

 

Tässä on kyseessä suoraan kuluttajille maksettava so-
siaalinen tuki. Siitä on kuitenkin erittäin suuri hyöty 
myös yksityissektorin hammashoidon yritystoiminnalle. 

Yritysten saama hyöty perustuu siihen,  että kun sairaus-
vakuutuskorvaukset ulotettiin kattamaan koko väestö, 1.12.2002 
jokainen suomalainen sai samalla oikeuden päästä kunnalliseen 
hammashoitoon.  Kunnallisessa hammashoidossa maksutariffit ovat 
erittäin paljon halvemmat kuin yksityissektorilla perittävät 
maksut. Väestölle tuli uudistuksen myötä suuri halu mennä 
uudessa tilanteessa kunnalliseen hoitoon,   (kts Hammashoidon 
kustannusvertailu 2004,liite 6 ) 
 
Sairausvakuutuslain nojalla maksettava sv-korvaus on huomattavan 
hyvä verrattuna esim. yksityissektorin laboratoriokokeiden sv-
korvauksiin,   fysioterapeutin hoidon sv-korvauksiin jne.  
Sanottu hyvä korvaustaso edistää toimialakohtaisesti yksi tyisen 
hammashoidon yritystoimintaa.  Tämä johtaa käytännössä siihen,  että 
kustannuserot kunnallisen hammashoidon ja yksityissektorin 
hammashoidon/netto välillä jäävät kuluttajille paljon 
pienemmiksi kuin mitä ne jäisivät ilman sv-korvauksia. 
 
Tämä on johtanut siihen,  että Suomen yksityinen hammas-
lääkärikunta on voinut nykytilanteessa säilyttää entisiä 
potilaitaan ja saanut uusia vaikka paineet kunnalliseen hoitoon 
nousivat selvästi sen jälkeen kun koko väestö tuli kunnallisen 
hammashoidon piriin ja samalla oikeutetuiksi yksityisten 
hammaslääkärien palkkioista sosiaalisena tukena maksettavaan sv-
korvaukseen. 
 
Koska tässä 87 artiklan 1 kohdassa säädetään valtion tuesta,   
joka myönnetään    "muodossa tai toisessa", tässä on syytä ottaa 
huomioon myös muita hammaslääkäreille tulevia valtion tukia: 
 
1. Kansaneläkelaitos julkaisi keväällä 2004 mielestämme täysin 

lakiin perustumattoman oman tulkintansa,   jonka mukaan 
suuhygienistin on oltava "palkkasuhteessa" hammaslääkäriin,   
jotta suuhygienistien hoidosta potilas saisi sv-korvauksen.   
- Tämä väärä tulkinta loukkaa syvästi suuhygienistien 
elinkeinovapautta!  KELAN tulkinnan julkitulon jälkeen 
hammaslääkärit alkoivat vaatia suuhygienistejä työsuhteisiin. 
Siihen suuhygienistit alistuivat toimeentulon saadakseen. 
Tässäkin tapahtui vahinkoa ammatinharjoittajasuu-
hygienisteille,  koska joillakin oli ollut vuokra-tuoli 
hammaslääkärin vastaanotolla ja siellä he olivat sopimuksen 
nojalla voineet hoitaa myös omia potilaitaan. 
- On vaikea edes uskoa KELAN edellä sanottua tulkintaa 
valtiota sitovaksi niin vailla perusteita se on, mutta jos 
valtio kuitenkin pitäisi sitä lainmukaisena ja voimassa,  
silloin sekin on yksi 

valtion tuen muoto.-    KS KELAN ohjeistus,  "Hammas-
huoltajan tekemän työn korvaaminen sairausvakuutuksesta,   
liite   7. 
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2. Koska suuhygienistien koulutusohjelmaan kuuluu myös 

pakollinen yrittäjäkoulutus, mutta heillä ei olekaan 
valmistumisen jälkeen pienintäkään mahdollisuutta toimia 
itsenäisinä yrittäjinä, voi vain kysyä; Ketä palvelemaan 
yrittäjäkoulutus on sisällytetty koulutusohjelmaan? Suu-
hygienisteille siitä ei ole hyötyä,  joten hyödyn saaja 
voi olla vain työnantaja eli hammaslääkäri. Tämä 
koulutusjakso on selvääkin selvemmin valtion 
hammaslääkäreille järjestämä tuen muoto. Tuen luonnetta 
korostaa vielä se, että suuhygienisteistä yrittäjiksi 
haluavia voi olla vain pieni osa valmistuneista,  ehkä 5-
10 %. muiden yrittäjäkoulutus menee, vaikka itsenäinen 
yrittäjätoiminta taas vapautuisi kil-pailuvääristymistä,  
kuitenkin hammaslääkärien hyödyksi. 

 
Johtopäätökset 

 

87 artiklan 2 a-kohdan vastaista Suomen järjestelmässä on 
kuitenkin se,  että hammashoito,  joka on (palvelu)tuote 
sisältää Suomessa kiistatta syrjintää tuotteen alkuperän 
perusteella.   Suuhygienistien tekemistä täysin samoista 
hoidoista,  joista hammaslääkärien potilaat saavat sv-
korvauksen,  suuhygienistien potilaat eivät saa.  Tämä on jo 
johtanut puolestaan siihen,  että hyvässä kasvussa ollut 
suuhygienistiyritysten kanta ei päässyt kasvamaan vaan 
käytännössä kaikki suuhygienistien yritykset joutuivat 
lopettamaan toimintansa sanotun syrjinnän vuoksi. 
 
Samalla heidän osaltaan päättyi jäsenvaltioiden välinen 
kauppa. Hoitotuoleja, niiden osia ja hoitolaitteita sekä 
aineita ja tarvikkeita myös jatkuvina uushankintoina tuotiin 
etupäässä jäsenvaltiosta ja erityisesti Saksasta. 
 

Olemme kuulleet väitettävän,  että valtion tuen kuuluisi 
kulkea jonkun yrityksen kautta.  Tämä väite ei pidä 
paikkaansa. Tässä artiklan kohdassa tarkoitettu sosiaalinen 
tuki nimenomaisesti maksetaan suoraan yksityisille 
kuluttajille. 

 

Liitän oheen prof.  Kari Joutsamon ym teoksen 
Eurooppaoikeus,Lakimiesliiton Kustannus Oy, Hki 1996,  
Sivut 711 ja 712,  joilla asia on 

ilmaistu yksiselitteisesti. Liite 8. 
 
Kun tutkin edellä sanottua kysymystä, miksi ei tukea 
voitaisi maksaa suoraan kuluttajille,  sain Komission 
edustajalta joitakin päätöksiä.  Oheistan niitä muutaman,   
liitteet 9-11.   Päätökset lähettänyt Lauri Railas, 
OTL,VT,LL.M.(Lond)  sanoi lisäksi,  että 

näistä päätöksistä ei ilmene mitään miksi tukea ei 
voisi maksaa suoraan kuluttajille. 
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Rooman sopimuksen 87 artiklan 1)  kohdan kieltämällä 
tavalla syrjinnän vaikutukset tulivat vaikuttamaan 
vakavasti jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 
 
Rooman sopimuksen 87artikla on primäärioikeutta. 
koska Suomen sairausvakuutuslaki ja sen nojalla annettu 
sairausvakuutusasetus ovat johtaneet siihen, että 
suuhygienistiyrittäjien tarjoamat tuotteet eli 
hoitopalvelut on jouduttu lopettamaan tuotteiden alkuperään 
kohdistuneen syrjinnän vuoksi,  Suomen säädöksiä on 
muutettava vastaamaan eurooppaoikeuden perusvapauksia,   
kilpailusääntöjä ja valtion tukia koskevia säädöksiä. 
 
Koko kysymyksen taustalla on samalla kaikkien suomalaisten 
oikeus harjoittaa Suomen perustuslain 2 luvun 18 §:n 1 
momentissa turvattua elinkeinoa. 

 
 

JOHTOPÄÄTÖKSET: 
Edellä esitetyn perusteella Suomen valtio julkisen vallan 
käyttäjänä on säädöksillään johtanut Suomen 
yrittäjäsuuhygienistit tilanteeseen,  jossa heidän on 
mahdotonta harjoittaa heille Suomen perustuslain 2. luvun 
18 §:n 1 momentin takaamaa elinkeino-oikeutta. Samalla 
kaikille kansalaisille taattu omaisuuden suoja perustuslain 
15 §:n 1 momentin mukaan ei toteutunut, vaan he menettivät 
yksityistä ja  (yritys)omaisuuttaan valtion toimenpiteiden 
seurauksina. 
 
Erityisen moitittavaa valtion toimissa on ollut se,  että 
valtio on vain lisännyt hammaslääkäreiden erityisoikeuksia 
vaiheittain, vaikka entisetkin erityisoikeudet olisi tullut 
poistaa,  koska ne vääristävät kilpailua ja jäsenvaltioiden 
välistä kauppaa. 

 
 

III ELINKEINOTOIMINNAN MONOPOLISOINTI 
 

Oikeus elinkeinon harjoittamiseen on Suomen perustuslain 2 
luvun 18 §:n 1 mom.  säädetty perusoikeus. 
Elinkeinoa ei saa monopolisoida muuta kuin 
perustuslainsäätämisjärjestyksessä. 
 
Nyt voimassa oleva hammaslääkärien vaiheittain saama 
täydellisen määräävä markkina-asema on tehty säädöksiä 
muuttamalla,  vaiheittain. Lopputuloksena on kuitenkin 
perustuslain suojaaman perusoikeuden mitätöinti. Se on 
tehty käytännössä mahdottomaksi toteuttaa. 
 
Tämä monopolisoinnin muoto on kuitenkin kiistatta 
vakiintuneessa valtiosääntökäytännössä mono-polisointia.  
Koska se on kuitenkin tehty tavallista 
lainsäätämisjärjestystä käyttäen, monopolisointi on 
tapahtunut perustuslain vastaisesti. 
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Omaisuuden suojaan    liittyy myös se oikeusperiaate, että 
jos omaisuus käy monopolisoinnin vuoksi omistajal 
hyödyttömäksi,  se täytyy lunastaa täyttä korvausta 
vastaan.  Tietääksemme ei vielä ainakaan keiltään 
elinkeinotoimintansa lopettamaan joutuneilta 
suuhygienisteiltä valtio ole lunastanut heidän hyödyt-
tömäksi jäänyttä hoitokalustoaan,  -välineitä ja tar-
vikkeita . 

 
 

IV    SAIRAUSVAKUUTUSLAKIESITYKSEN HE 50/2004 v.p. 
KRITIIKKIÄ ^ 

 

Hallituksen esityksessä 50/2004 on hyvää se,  että 
sairausvakuutuskorvauksiin liittyviä säädöksiä,   joita on 
runsaasti muualla eri säädöksissä,  pyritään kokoamaan yhteen 
lakiin. Uudistusehdotuksen esitetty rakenne tulee selventämään 
hallinto- ja lainkäyttöä. 
 

Sen sijaan kaikkien edellä esitettyjen ongelmien jääminen 
ennalleen on eurooppaoikeuden vastaista. Samalla uudessa 
sairausvakuutuslaissa säädettäisiin jälleen tavallisena lakina 
vaikeutetun lainsäätämisjärjestyksen sijasta elinkeinotoiminnan 
monopolisointi. 
 
Sanotuista epäkohdista toistamme tässä seuraavat: 
 
1.  - Kilpailuvääristymien säilyminen sv-korvauksiin 

sidottuna erityisoikeutena hammaslääkärin tekemiin 
hoitotöihin,  sekä 

- hammaslääkäriin työsuhteessa olevan suuhygienistin, 
hoitotyöhön,  sekä 

- hammaslääkärin lähetteellä tehtyihin hoitoihin ja 
tutkimuksiin 
(Tämä hammaslääkärien saama erityisasema maksaa vaitiolle 
paljon vaikka alalle on jo vuosia koulutettu 
yksinkertaisempiin hoitotehtäviin i tsenäisesti  kykenevä ammatti kunta; 
suuhygienisti t)  

 
2. - Suuhygienistien työmarkkinoilla erittäin heikoksi 

säädetty asema on aikomus säilyttää. Heidän on KELA:n 
mihinkään säädökseen perustumattoman ja siksi väärän 
tulkinnan vuoksi mahdotonta saada toimeentuloa 
yksityissektorilla,  paitsi työsuhteessa.  Eurooppalaiselle 
yrityskulttuurille ja EU:n tavoitteelle terveen markkina-
talouden kehittämiseksi ja kuluttajien aseman paran-
tamiseksi tämä on aivan vieras piirre.  Toisaalta me emme 
tiedä missään muualla Euroopan Yhteisössä toista 
ammattikuntaa,  joilla on toimeentulon saadakseen 
työsuhdepakko, vaikka heillä on pätevyys ja oikeudet tehdä 
itsenäisesti hoitotehtäviä ja sen tukena vielä 
yrittäjäkoulutus. 

 
3. - Suuhygienistien elinkeino-oikeus on jäänyt heille 
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perustuslaissa kuolleeksi oikeudeksi,  koska he eivät voi 
HE 50/2004:n mukaisesti uusitunkaan sairausvakuutuslain 
nojalla harjoittaa itsenäisesti laillista elinkeinoaan 
terveydenhuollon ammattihenkilöinä ja tehden halutessaan 
myös itsenäisesti kompetenssinsa mukaisia hoitotöitä. 

 
4. - Se,  että suuhygienistien hoitoja ei ole vielä saatu 

sv-korvausten piiriin hyödyttää vain hammaslääkäreitä. 
 
Suorastaan ihmeellistä on, että suuhygienistiä ei ole 
vieläkään merkitty nykyisen sairausvakuutuksen 5 §:ään 
asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneena henkilönä. 
 

Kuitenkin heidät on merkitty lakiin Terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä ja heidät on rekisteröity Ter-
veydenhuollon oikeusturvakeskuksen keskusrekisteriin, 
samoin kuin esim.  sairaanhoitajat,  kätilöt ja fysio-
terapeutit.  Suuhygienistien jättäminen pois sairaus-
vakuutusasetuksen 5 §:stä on ilmeisen tahallinen toimi,  
jolla on haluttu säilyttää ja lisätä hammaslääkäreiden 
erityisoikeuksia. Muuta selitystä sille ei voine olla. Tätä 
käsitystämme tukee myös se,  että suuhygienisteillä on koko 
ajan oikeus tehdä itsenäisenä yrittäjänä samoja hoitotöitä, 
joista hammaslääkärien potilaat saavat sv-korvauksen, mutta 
sv-korvausta ei makseta suuhygienistien potilaille. Tämä on 
syrjintää. 
 

Suuhygienistien ammattinimikkeen jättäminen pois 
sairausvakuutusasetuksen 5 §:stä asianmukaisen ammatti-
koulutuksen saaneiden henkilöiden kohdalta on erittäin 

epätarkoituksenmukaista ja valtiolle se on tullut kalliiksi 
ja tulee edelleen,  koska: 

1. Suuhygienistien koulutusta ohjaa ja valvoo ylimpänä 
viranomaisena opetusministeriö, 

2. Koulutuksen toimeenpanossa on mukana opetushallitus, 
3. Koulutus annetaan Turun,   Helsingin,  Kuopion ja Oulun 

ammattikorkeakouluissa yhteistyössä paikallisten 
yliopistojen hammaslääketieteen laitosten kanssa. 

 

Kun koulutus annetaan ammattikorkeakouluissa, voi vain kysyä, 
eikö ammattikorkeakouluista valmistukaan asianmukaisen 
ammattikoulutuksen saaneita henkilöitä? 
 

Edellä sanottu vielä sen lisäksi, että Suomen suuhygie-
nisteillä on jo nyt Euroopan pisin koulutusaika. 
 

Painotamme myös sitä,  että yksikään viranomainen tai muu 
alaa tunteva taho ei ole väittänytkään,   ainakaan 
julkisuudessa,  että suuhygienisteillä ei olisi heidän 
koulutuksensa tuomaa kompetenssia suoriutua itsenäisesti 
hoitotyössä.  Koulutuksen yksi virallinen tavoitekin on oppia 
tekemään työt yksin tai ryhmässä.   Suuhygienistien 
kompetenssi ilmenee myös siinä,   että hammaslääkärit ympäri 
maata luottavat suuhygienistien ammattitaitoon antaessaan 
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suuhygienistien hoitaa tehtäviään täysin itsenäisesti 
ollessaan itse poissa vastaanotoltaan loman, sairauden,  
kokousten tms syyn vuoksi. 
 
Vakiintunut ja hammaslääkärien monopolia ylläpitävä tapa on 
myös se,  että suuhygienistit joutuvat kirjaamaan 
vastaanotoilla tekemänsä työt hammaslääkärien tekemiksi. Se 
tosin vääristää hoitotilastoja,  koska suuhygienis-teille ei 
ole annettu omia koodeja vaikka niitäkin on pyydetty jo 
vuosia. 

 
5)  Hammaslääkärien erityisoikeuksia ja -asemaa vahvistavat 

suuhygienistien toimivallan muita puutteita ovat: 
 
- Suuhygienistien puuttuvat oikeudet tehdä itsenäisesti 

heidän koulutuksensa mukaisia puudutuksia, ottaa itse-
näisesti rtg-kuvia tai kirjoittaa niihin lähete, kirjoittaa 
reseptejä potilaan omahoitoa varten,  ostaa apteekeista 
vastaanotoilla tarvittavat desinfiointiaineet, 
puudutusaineet,   (vrt Ruotsin malli) 

 

Suuhygienistien elinkeino-oikeuksien puolesta tehdyn moni-
vuotisen työn aikana on mieleen tullut usein epäilys siitä, että 
tuntevatko kansanedustajat riittävästi suuhygienistien 

pätevyyksiä. Jos siitä on vähintäkään epäilystä,  toivomme 
perustuslakivaliokunnan kuulevan joidenkin ammattikorkea-
koulujen suuhygienistien koulutuksesta vastaavia.- He eivät 
välttämättä ole rehtoreita. 

 
 

V SUUHYGIENISTIEN JA HAMMASLÄÄKÄREIDEN VÄLISEN 
LIIKEKILPAILUN JA HOITOTYÖN LUONNE 
 

Jos hammaslääkärin vastaanotolla ei työskentele suu-
hygienisti, hammaslääkäri tekee itse kaikki suuhygienis-tin 
kompetenssiinkin kuuluvat moninaiset työt. Niitä on 
selostettu laajasti opetusministeriön tekstissä 
"Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon",  liite 12. 
 
Muitakin tehtäviä,   jotka kumpikin,  suuhygienisti ja 
hammaslääkäri voivat tehdä on edellä ja liitteissä kerrottu.  
Suuhygienistien kompetenssi kattaa huomattavan osan suun ja 
hampaiston perusterveydenhuollosta, kuntouttavasta ja 
ehkäisevästä hoidosta. 
 

Kun esim. olkapääkipuinen potilas menee lääkärille tai 
ortopedille, nämä eivät itse anna lämpöhoitoja, liike-
ratahoitoja, hierontaa tms vaan kirjoittavat lähetteen 
fysioterapeutille. Lääkärien ja fysioteraupeuttien välillä ei 
siten ole kilpailutilannetta. 
 
Kätilöt eivät harjoita itsenäistä ammattia. He ovat yleensä 
sairaalayksiköiden palveluksessa.  Kilpailua muiden 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden välillä ei ole. Vain 



56(15) 

 

erittäin harvat sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat 
harjoittavat itsenäistä ammattitoimintaa ja silloinkin he 
tekevät pääasiassa muita tehtäviä kuin lääkärit. Heilläkään 
ei siten ole kilpailuvääristymiä lääkäreiden kanssa. 
 
Yrittäjäsuuhygienistien ja hammaslääkäreiden välillä tilanne 
oli aivan toinen.  Nämä tekivät paljon samoja hoitoja vaikka 
hoitotieteellisesti ja kansantaloudellisesti olisi järkevää,  
että korkeammin koulutetut hammaslääkärit keskittyisivät 
korkeamman koulutustasonsa mukaisiin hoitotehtäviin. 

 
 

Kunnioittavasti  
 
 

Helsingissä lokakuun 6. päivänä 2004 



57 (15) 

 

 

Marja Lehinsalo Tapio Kauppi 
ent.  suuhygienistiyrittäjä lakimies 
Käsöörinkatu 4  F 94 Adecon 
00520 Helsinki 00440 Helsinki 
puh.  040-758 3159 puh.   (09)     562 
4812 
marja.lehinsalo@luukku.com fax    (09)     562 
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Läkemedelsverkets författningssamling 

ISSN 1101-5225 
Ansvarig utgi vare: Generaldirektör Kjell Strandberg 

 

Läkemedelsverkets föreskrifter om rätten for legitimerade 
tandhygienister att förskriva vissa läkemedel; 
 
beslutadedcn 16maj 1994 
 
Med stöd av 14 § läkemedeisförordningen (1992:1752) meddelar Läke-

medclsvcrkct efter samrad mcd Socialstyrelsen följande föreskrifter om rätten 
för legitimerade tandhygienister att förskriva vissa läkemedel. 

Förskrivningsrätten omfattar de läkemedel som Läkemedelsverket be-
stämmer. 

Förskrivningsrätten är begränsad tili de Iäkemedei som är förtecknade i 
bilagan tili dessa föreskrifter. Lokalanestetika fâr ej förskrivas tili patient 
utan endast beställas tili praktiken/egen praktik. Förteckningen skall upp-
dateras fortlöpande. 

Teknisk sprit, injektionssprutor och kanyler fâr endast beställas för egen 
praktik. 

Vid utövande av förskrivningsrätten skall i tillämpliga delar iakttas vad 
Läkemedelsverket föreskrivit om fbrordnande och utlämnande av läkemedel 
frân apotek. 

Misstänkta läkcmedelsbiverkningar skall rapporteras till Läkeme-
delsverket i enlighet med vad verket föreskrivit härom för läkare. distrikts-
sköterskor och tandläkare. 

LVFS 
1994:14 
Ulkom frân 
tryckct dcn 8juni 
1994 

Dema författning trader i kraft den 15 juni 1994 

Läkemedelsverket 

KJELL STRANDBERG 
 
Ture Sjöblom 



 

 

Norstedts Tryciteri AB. Stockholm 1994 

ATC-kod Hurudgrupp Preparat 
 Medel vid mun- och tandsjukdomar  
 Medel mot karies  
AO 1A AO 
1 

Natriumfluorid Samtliga 

 Aiuiinfektiva och amiseptiska medel  
 för lokal behandling i munhälan  
A01ABO3 Klorhexidin Samtliga 
AO 1 AB i 
1 

Övriga medel Samtüga reeeptfria 

 Icke-steroida anti Inflam ma-  
 toriska/aniireumatiska medel.  
 NSAJD  
 Proplonsyraderivat  
M0IAEO1 Ibuprofen Samtliga reeeptfria 
 Lana analgetika och antipyretika  
 Salicylsyraderivai. inkl  
 kombinationer  
N02BA01 Aeetylsalicylsyra Samtliga reeeptfria 
N02BA51 Acetylsalicyisyra. kombinationer Samtliga reeeptfria 
 Pyrazolonderixai  
N02BB01 Fenazon Samtliga reeeptfria 
N02BB51 Fenazon. kombinationer Samtliga reeeptfria 
 Anilidcr. inkl kombinationer  
N02BEOI Paracetamol Samtliga reeeptfria 
 Lokalanestetika (lär endast beställas  
 tili praktiken/egen praktik)  
 Amider  
N01BB02 Lidokain Xylocain adrenalin inj. 
  20 mg/ml + 12,5ug/ml. 

  Xylocain   lösning   40 

  mg/ml. 

  Xylocain spraylösning 

  10 mg/dos. 
N01BB03 Mepivakain Carbocain dental inj. 30 
  mg/ml. 
N01BB04 Prilokain Citanest    Octapressin 

inj. 30 mg/ml + 0,54 
ug/ml. 

Bilaga 



 

 

Andring i. Läkemedelsverkets 
föreskrifter (LVFS 1997:10) 

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) 
om förordnande och utlämnande av läkemedel m m (receptföreskrifter). 

Som tidigare har 
meddelats har 
Läkemedelsverket 
beslutat om ändring av 
Läkemedelsverkets 
föreskrifter (LVFS 
1997:10) om 
förordnande och 
utlämnande av 
läkemedel m.m. 
(receptföreskrifter). 

Följande 
förskrivarkategorier 
berörs av ändringar i 
LVFS 2003:9 som trädde 
i kraft den 

1 januari 2004: 
tandläkare, tand-
hygienister och 
barnmorskor. 
Tandhygienister har 

fätt viss utökning av 
sin förskrivningsrätt 
somgör detmöjligtatt 
blaför-skriva 
Xerodent® frän och med 
1 januari 2004. 

Läkemedelsverket 
föreskriver med stöd 
av 14 § läkemedelsför-
ordningen (1992: 
1752), 11 § 

förordningen 
(1992:1554) om 
kontroll av narkotika 
samt 3 § punkten 3 
förordningen (1990: 
561) med vissa 
bemyndiganden för 
Läkemedelsverket att 
med-dela föreskrifter 
i fräga om ver-kets 
föreskrifter (LVFS 
1997:10) om 
förordnande och 
utlämnande av 
läkemedel m m 
(receptföreskrifter). 

Bilaga 3, Tandhygienisters förskrivningsrätt 
Förskrivning tili patient 
 

Huvudgrupp Godkända läkemedel/läkemedel som 
beviljats riksiieens 

ATCkod Anmärkning 

Medel vid mun och 
tandsjukdornar 

Natriumfluorid A0IAA0I Exklusive 
Duraphat lack 

 Natriumfluorid, kombinationer A0IAA30 Exklusive 
Bifluorid 12 

lack tili tänder 
 Klorhexidin A0IAB03 Exklusive Cervitec lack 

tili tänder l%och 
PerioChip dentalinlägg 

 Ovriga medel, tex. Ascoxal A 0 I A B I 1   
 Andra medel för lokal behandling i 

munhälan, tex. Andolex 
A 0 I A D   

Icke-steroida 
antiinflamatoriska/ 
antireumatiska 
medel, NSAID 

Ibuprofen M 0 I A E 0 I  Endast reeeptfria 

Lätta analgetika och Acetyisalicylsyra N02BA0I Endast reeeptfria 
antipyretika Acetylsalicylsyra, kombinationer N02BA5I Endast reeeptfria 
Anilider, inkl. kombi-
nationer 

Paracetamol N02BE0I Endast reeeptfria 

Medel vid nikotin-
beroende 

Nikotin N07BA0I  

Suuhygienistien koulutus ia toimintaedellytykset yrittäjinä Pohjoismaissa suun 
terveydenhoidon palvelujen tarjoajina 
 
 

Kaikissa pohjoismaissa; Ruotsi, Norja, Tanska, Färsaaret, Islanti ja Suomi, 
TA N D H Y G I F . N I S TTI D N I N G H N  AR G  2.4 NR  r 2.004 17 

fr  



 

 

suuhygienistin ammatti on laillistettu ja suuhygienistillä on oikeus toimia itsenäisenä 
ammatinharjoittajana, paitsi Islannissa. 
 
Suuhygienistin hoitoihin ei missään pohjoismaassa tarvita lähetettä. 
 
Infiltraatiopuudutusoikeus suuhygienisteillä on Tanskassa ollut vuodesta 1996, 
Färsaarilla ja Islannissa vuodesta 1999 lähtien sekä Norjassa vuodesta 2O02 alkaen. 
Ruotsissa suuhygienisti on voinut vuodesta 1980 lähtien itsenäisesti suorittaa 
infiltraatiopuudutuksia, sekä vuodesta 1994 lähtien voinut, antaa myös 
johtopuudutuksia. 
Suomessa suuhygienisti voi puuduttaa ainoastaan hammaslääkärin valvonnan 
alaisena potilaskohtaisella puudutusluvalla, vaikka suuhygienistillä on perusteellinen 
koulutus puudutuksen antoon. 
 
Rajoitettu reseptinkirjoitusoikeus vastaanotolla käytettäviin suuhygienistin 
ammati^arjoittomisessa tarvittaviin aineisiin on Ruotsissa ollut vuodesta 1994, 
Tanskassa vuodesta 1996 sekä Norjassa keväästä 2003 alkaen. Suomessa 
suuhygienistillä ei ole rajoitettua reseptinkirjoitus-oikeutta, vaikka se olisi 
välttämätöntä itsenäisenä yrittäjinä toimiville. 
 
Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa suuhygienistin hoidoista potilaat saavat 
sairausvakuutuskorvausta, myös yrittäjinä toimivien suuhvgienistien tekemistä töistä. 
Islannissa ja Färsaarilla ei ole yhtään yrittäjäsuuhygienistiä. Suomessa 
sairausvakuutuslain sanamuodon mukaan suuhygienistin hoidoista potilaiden ei 
kuuluisi saada sairausvakuutuskorvausta. Lain mukaan vain hammaslääkärin 
suorittamat toimenpiteet korvataan koko väestölle, mutta Kansaneläkelaitoksen 
omaperäisen lamtulkinnan mukaan palkkasuhteessa työskentelevän suuhygienistin työ 
korvataan, mutta ei yrittäjinä toimivien suuhygienistien työtä. 
 

Maa LailL Koulutuksen Suuhygie- Ammatin- 
 vuosi pituus nistien harjoittajia 
   lukumäärä  
Ruotsi 1991 3v 3000 200 
Norja 1971 3v 800 45 
Tanska 1996 2%v 1300 3 

Färsaaret 1999 2%v 20 0 

Islanti 1988  25 0 
Suomi 1994 3-4v (140ov} 1600 70 
 
 

Tiedot on koottu 12.3.2003 Kööpenhaminassa pidetyssä pohjoismaisessa 
suuhygienistien tapaamisessa kerätyistä tiedoista. 

 

Marja Lehinsalo 3/2003 
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Sweden < 
 
Information to work in this country is available from: 
Swedish Dental Hygienists' Association Box 
38401, 10064 Stockholm, Sweden Tel: +46-8-
7200200 • Fax: +46-8-7200090 
 

Procedures and/or documents that are necessary to be able to work in this 
country: 
Hygienists must send a copy of their diploma or certificate with a copy of their 
curriculumto the licensing body. If training is considered equivalent to that in 
Sweden, permission is given to practice. Some applicants may need to take a 
course to meet the requirements. 
 

Official licensing body in the country: 
National Board of Health and Welfare BU 
enheten, 10630 Stockholm, Sweden Tel: +46-8-
7833425 • Fax: +46-8-7833162 
 

Special conditions that may apply for hygienists that obtain employment: 
Hygienists that are accepted and licensed, may work without supervision. 
Hygienists accepted and not licensed, may work with supervision. 
 

Contact for Work Permit and/or Visa: 
The Swedish Embassy/Consulate in the country of residence. 
 

Is a job offer required before a Work Permit/Visa is issued? 
Not if the applicant is from the EU or the Nordic countries. Not if the applicant 
has a close relative living in Sweden and requires a resident permit. Not when 
the applicant requires a resident permit for studies. Yes, if the applicant is not 
from the EU or Nordic countries and requires a work permit. 
 

Main local and/or official language(s): 
Swedish and Finnish. It is necessary to be fluent in Swedish. Hygienists may be 
asked to sit a national test in Swedish. 
 

Are hygienists qualified overseas required to sit the country's national 
examination? No. 
 
Information on the local working environment: 
Full time work consists of 40 hours per week. 55% of hygienists work in the public 
sector, 42% work in the private sector. 3% are independent practitioners. 
 

Standard tasks that hygienists are allowed to undertake in the country: 
•  Examination of patient 
•  Recording and interpretation of oral health status 
•  Treatment planning regarding dental hygiene 

HO
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•  Preventive oral health information and motivation 
•  Preventive and therapeutic measures including fluoride and antimicrobial 

agents, fissure sealants 
•  Sub and supra gingival scaling, polishing 
•  Local anaesthesia 
•  Development and application of health programmes for all ages 

 

Further information: 
Job opportunities are few and a number of dental hygienists are unemployed. The 
Swedish Dental Hygienists' Association does not recommend applying for 
Sweden unless you have a special reason. 
 

Country Statistics 
Total Population            ______  9,000,000 
Number of DentalHygienists, Female / Male _____  2,700 / 44 
Number of Dentists^ 7,600 
Number of Dental Hygiene Schools / Students per year 9 / 160 
Practicing Dental Hygienists: Full-time / Part-time 2,090 / 230 
Denta| Hygienjstsinj)ri _     843 / 1,624 
Number of Dental Hygienists in independent practice 193 
Number of Dental Hygieniste^            as Clinicians 2,651 
Number of Dental Hygienists practicing as Educators J219 
 
 

Links to related web sites: 

• WHO Oral Health: Country/Area Profile Programme 
 

Information based on data received by IFDH in: 
2002 
 

NOTE: The information provided above is for general guidance only.      < Search the database: The International 
Federation of Denta! Hygienists advises all hygienists ; to contact the country's relevant licensing bodies and 
agencies for current information and regulations. 
 
 
 
 

^ Rg.tu.rn. to. cou ntryJist ^ 
 

HOME      NEWS & EVENTS        ABOUT IFDH      MEMBERS     OFFICERS      MEMBERSHIP      FORUMS      RESQ 
© 2000-2003 IFDH | All rights reserved | Disclaimer | webmastor@ifdh.org | Site map | Contact us 

Site managed by Si.teWala..net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifdh/
http://rg.tu.rn/
mailto:webmastor@ifdh.org


^Working in Sweden: Data for the professional dental hygienist 

 

Sivu 2/2 
 
 
 
 
 

htto://www.ifdli.org/wnrkahrnad/swRr1p.ri <?htm1 
International Fede rati ora öf ©enta! 
Hyg 

HOME 

NEWS & 
EVENTS 

ABOUT IFDH 

MEMBERS 

OFFICERS 

MEMBERSHIP 

FORUMS 

RESOURCES 

CONTACT US 
 

International 
Journal of 

Dental Hygiene 

Norway 
 
Information to work in this country is available from: 
Norsk Tannpleierforening Box 9202 Gr0nland, 
0134 Oslo, Norway Tel: +47 22 053664  
Fax: +47 22 053660 www.tannpleier.no  
ntpf@kfo.no 
 

Procedures and/or documents that are necessary to be able to work in this country: 

Applications should be sent to the licensing body. 
 

Official licensing body in the country: 

Ministry of Social Affairs 
PO Box 8128 Oslo Dip., 0032 Oslo, Norway 
 

Special conditions that may apply for hygienists that obtain employment: 

Recognition may be limited to a 2 year period. 
 

Feedback 
Do you live or 
work in 
Norway? Do 
you have 
updated 
information for 
this page? Your 
feedback is 
welcome! 

Contact for Work Permit and/or Visa: 

The Norwegian Embassy/Consulate in the country of residence. 
 

Is a job offer required before a Work Permit/Visa is issued? 

Yes 
 

Main local and/or official language(s): 

Norwegian. It is necessary to be fluent in this language. 
 

Are hygienists qualified overseas required to sit the country's national examination? 
This depends on whether the applicant's training and qualification are 
considered equivalent to those in Norway. A short course is available 
should further training be required. 
 

Information on the local working environment: 
Average working week is 37.5 hours per week with 4 weeks holiday per year. 80% 
of the dental hygienists work within community dentistry, the rest work in private 
practice, mostly in the big cities. 
 

Standard tasks that hygienists are allowed to undertake in the country: 

•  Preventive dentistry 
•  Examination of the patient 
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•  Making temporary diagnosis of oral disease 
•  Radiography 
•  Removal of calculus, plaque and stains from the teeth 
•  teach oral health issues to "key personnel" in institutions and hospitals to 

maintain patients' oral health 
 

Links to related web sites: 

http ://www. ifdh.ore/workahrnadInnnwv 
ihtm 1 

• irt n O A A A 

•  Norsk Tann pleierforening 

•  WHO Oral Health: Country/Area Profile Programme 
 

Information based on data received by IFOH in: 
2002 
 

NOTE: The information provided above is for general guidance only. The 
International Federation of Dental Hygienists advises all hygienists to contact the 
country's relevant licensing bodies and agencies for current information and 
regulations. 
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Ajanmukaiset suuhygienistin välineet & Hammashoitoyksikön 
perustamiskustannukset 
I Laiteinvestoinnit EUROA 
Unit, tuoli ja valo Kompressori, 
imumoottori 

Uudet / käytetyt 43 000 
E / 8500 E 

Autoklaavi 2500 Euroa 
Soodapuhallin, hk-poistolaite, kulmakappaleet,teroituskone, 
valokovettaja, vakuumiprässi 

7000 Euroa 

Instrumentit 2500 Euroa 
Tarveaineet 2000 Euroa 
Toimitilan remontointi 2600 Euroa 
Putki- ja sähkötyöt 2500 Euroa 
Koneiden ja laitteiden asennus 850 Euroa 

Yhteensä  uudet 62 950 Euroa 
Käytetyt 28 450 Euroa 

II Muut aloitus kustannukset 
Sisustus ( odotustilan kalusteet, matot, lamput, radio, taulut, 
työpöydät ja -tuolit ym.) 

3500 Euroa 

Yleismenot ( puhelin, vastaaja, paperit, kansiot, leimasimet, 
laskimet, fax, atk, printteri, ym.) 

4000 Euroa 

Perusmarkkinointi 2000 Euroa 
Vuokra ennakko 3kk, min. 40 n2 , a' 15 euroa 1800 Euroa 
Teippaukset, ulkomainokset ym. 1600 Euroa 
Tilojen, laitteiden sekä potilasvakuutukset 500 Euroa 

Yhteensä 13 400 Euroa 

http://www.ifhh.nro/wnrkariro5irl/nr


 

 

 
 
 
 
 

Hammashoidon kustannusvertailu 2004 

l/l 

 Terveyskeskus i Yksityinen — > 
sv-korvaus 

| Yksityinen 
! Ì 

Tutkimus 5 27 I      43 
Ehkäisy 5 

ät 
18 26 

i 
i 

Pieni paikka  --- —————^ ---       1  
11 

31 47 
i 

Iso paikka 32 !       73 [       113 
Käyntimaksut 

______ 
 i 

Yhteensä  

74 euroa 149 euroa 
1 

j   229 euroa 

Yksityisen hoidon hinta: Tilastokeskuksen hintaseuranta 4/2004 



 

 

Hammashuoltajan tekemän työn korvaaminen sairausvakuutuksesta 
 

Kelaan on tullut useita yhteydenottoja hammashuoltajan (suuhygienistin) antaman hoidon 
korvaamisesta. Epäselvyyttä on ollut siitä, milloin hammaslääkärin hammashuoltajalla 
teettämän työn kustannuksista on mahdollista saada Kelasta korvauksta. Seuraava ohje on 
annettu tiedoksi Kelan toimistoille. 
 
 

Sairausvakuutuslain mukaan sairausvakuutuskorvaus myönnetään vain hammaslääkärin antaman 
hoidon kustannuksista. Hammaslääkärin hoitotiimissä voi olla hammashuoltaja (suuhygienisti), joka 
suorittaa hammaslääkärin antaman ohjeen mukaan esim. iensairauden hoitoa, ehkäisevää hoitoa tai 
hammaskuvien ottoa. Tällöinkin palkkiot hammashoidosta peritään hammaslääkärille. 
 

Lähtökohtana on hammaslääkärin työ ja sen tekeminen tiimissä. Hammaslääkärin todettua potilaan 
hoidon tarpeen sellaiseksi, että hammashuoltaja voi toteuttaa osan siitä hammaslääkärin vastaanotolla 
ja valvonnassa, hammaslääkäri ohjeistaa hammashuoltajan antamaan hoidon. Hammaslääkäri on 
vastuussa annetusta hoidosta. Hammashuoltajan kuulumisen samaan hoitotiimiin katsotaan 
edellyttävän palkkasuhdetta. 
 

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan hammashuoltajan hoito ei ole korvattavaa. Myöskään 
hoito, jonka tarpeen hammashuoltaja on itsenäisesti todennut ja toteuttanut vaikkakin hammaslääkärin 
nimissä, ei ole sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa. 
 

Sairausvakuutuskorvausten saamiseksi ei ole olemassa lähetekäytäntöä hammaslääkärin ja 
hammashuoltajan välillä. SV126 -lomakkeella tulee aina näkyä hoidon tarpeen todenneen ja 
hammashuoltajan ohjeistaneen hammaslääkärin nimi, mahdollinen erikoisala ja SV-numero. 
 
 

Pirkko Sihvonen 
etuuspäällikkö 
Kela 
Terveys- ja toimeentuloturvaosasto 

12.10 Valtion tukitoimet ja yhteisön sisäinen polkumyynti 

- maatalous- ja kalastustuotteet, joita varten on omat sääntönsä 
(EY:n perustamissopimuksen 39 ja 40 artiklat), 

- rautatie-, maantie- ja sisävesikuljetukset, joita varten on omat 
määräyksensä (EY:n perustamissopimuksen 80 artikla), 

- aseiden, ammusten ja sotatarvikkeiden tuotanto ja kauppa (EY:n 

perustamissopimuksen 223 artikla). 
- hiili- ja terästeollisuus, joita varten on olemassa omat sääntönsä 

(hHTYm perustamissopimuksen 4(c), 54(5) ja 67(1 )&(2) artiklat) 
 

Näiden erityissektoreiden kysymyksiä käsitellään jäljempänä lyhesti 
ktitakin omana alajaksonaan. 

Valtion tukitoimet voivat muodoltaan olla hyvinkin moninaisia. 
Lienee melko vaikeata edes laatia tyhjentävää luetteloa tällaisista 
toimista. Niinpä esim. GATT:n tukipalkkiosopimuksissa on tyydytty 
mahdollisimman kattavan esimerkkiluettelon laatimiseen.381 

Tyyppillisimpiä valtion tukitoimia ovat mm. erilaiset 
verohelpotukset tai 
vapautukset, korkotuki, valtion takaukset, kuljetustuet tai -
alennukset, ali- 
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hintainen teollisuuskiinteistöjen tarjonta, vientiluotto- ja 
vientitakuujärjes- 
telmät, jotka eivät perustu omakustannusperiaatteelle, julkisten 
yritysten 
osakepääomien perusteettomat korotukset ja julkisen vallan 
summittaiset 
pääomasijoitukset yksityisiin yrityksiin, julkisten 
hanki,nwjeiT_diskrtminoi- 
v-a ja ylihinnoiteltu myöntäminen valikoiduille yrityksille, jne. ,s2 - 
 

12.10.3 Automaattisesti sallitut tukitoimet 

EY:n perustamissopimuksen 92(2) artikla tekee nimenomaisen 
poikkeuksen seuraavien tukitoimimtiotojen osalta, joiden todetaan 
soveltuvan yhteis-markkinoille: 

tuki, joka on luonteeltaan sosiaalista ja myönnetään yksityisille 
kuluttajille ilman syrjintää tuotteiden alkuperän perusteella, 

- tuki, jonka tarkoituksena on korvata luonnonmullistuksen tai 
jonkun muun poikkeuksellisen tapahtuman aiheuttamat vahingot. 

- Saksan Liittotasavallan tukitoimet, jotka aikanaan johtuivat Saksan 
jaosta (mm. Länsi-Berliinin tukitoimet). 

Nämä tukitoimet, 
joista kuitenkin on 
tehtävä ilmoitus komissiolle 93 artiklan mukaisesti, ovat siten 
automaattisesti sallittuja. Komission ei näissä tapauksissa tarvitse 
tehdä nimenomaista myönteistä päätöstä tuen sallittavuudesta, mikä 
92(3) artiklan tapauksissa on tukitoimien sallittavuuden 
ehdottomana edellytyksenä. 

Ensimmäisen kategorian tukitoimien tulee kohdistua 
nimenomaan suoraan kuluttajille eikä yriryksille.,S3 Termiä 
"sosiaalinen" tuomioistuin on toisaalta tulkinnut melko väljästi 
siten, että siihen on katsottu kuuluvaksi laajemminkin 
"yhteiskuntapoliittisen" kehityksen edistämiseen tähtääviä 
toimenpiteitä/'"' 

Toisen kategorian osalta komissio on pyrkinvt tekemään eron 
varsinaisen katastrofiavun ("ensiavun") ja myöhemmän 
jälleenrakennusavun välillä. Jälkimmäisen tyypin apua pidetään jo 
harkinnanvaraisena valtion tukitoimena, jota on käsiteltävä 92(3)(c) 
artiklan mukaisesti/8"4 

Kolmas kategoria automaattisista poikkeuksista kävi 
tarpeettomaksi Saksan yhdistymisen jälkeen. Komissio teki jo 
vuonna 1990 periaatepäätöksen siitä, että Länsi-Berliinin tukitoimet 
tulee lakkauttaa kokonaisuudessaan.*5' Muilta osin Saksan 

                     
458-1 59 ja jäljempänä jakso 14.2.3.7. 
Ks. joidenkin erityistapausten analysointia Hancher - Ottervanger- 
Slot, s. 33-39. 
 
558-1 59 ja jäljempänä jakso 14.2.3.7. 
Ks. joidenkin erityistapausten analysointia Hancher - Ottervanger- 
Slot, s. 33-39. 
 

L

Wl  Ks. GATTin "tukipalkkio-käsitteen määrittelystä esim. Joutstimo 
GA n", s. 145-14') ja 
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yhdistymisprosessi aikaansai tarpeen tietyn tukitoimipa-ketin 
hyväksymiseen, jonka Saksa esitti ja komissio hyväksyi 
joulukuussa 1991 kuitenkin 92(3)(c) artiklan mukaisena 
harkinnanvaraisena tukitoimenpiteiden kokonaisuutena.'s 

 

12.10.4 Harkinnanvaraisesti sallitut tukitoimet 

EY:n perustamissopimuksen 92(3) artikla luettelee a)-e) kohdissa 
puolestaan ne tapaukset, joissa tukitoimet voidaan katsoa 
yhteismarkkinoihin soveltuviksi (ts. harkintavalta on jätetty 
komissiolle): 

- alueellinen tuki taloudellisesti jälkeenjääneille alueille, 
- tärkeän yleiseurooppalaisen hankkeen toteuttamiseen 
liittyvät tu- 

kitoimet, 
 

Ks. asia 52/"6. Benedetti v. Atti nari. ECR 19", s. 163. 
Ks. komission kannanottoa autojen katalysaattoreista kuluttajille 
myönnettävien verohelpotusten hyväksysmisestä autojen 
ostajille Saksassa, jota on selostettu Ivhvesti teoksessa hhtncher   
Otternniger - Slot, s. 5^. 
Ks. komission päätöstä 91/1 "VETY. Mezzogiorno nuutr.d 
disasters. F.YYL N':o L 86. 6.4.1991, s. 23.' 
Ks. komission tiedonantoa CO N f (90! 499 final. 
Ks. XXtst Report on Competition Policy for 1991. kohta 181. 
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YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 8 päivänä 
kesäkuuta 2000 * 

 
 

LUXEMBOURG 



 

 

Määräävä markkina-asema — Julkiset yritykset — Työvoiman välittäminen — 
Lakiin perustuva monopoli 

 
 

Asiassa C-258/98, 
 
 

jonka Pretore di Firenze (Italia) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan (josta on 
tullut EY 234 artikla) nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen ensin 
mainitussa tuomioistuimessa vireillä olevassa rikosasiassa, jossa vastaajina ovat 
 

Giovanni Carra ym., 
 

ennakkoratkaisun EY:n perustamissopimuksen 86 ja 90 artiklan (joista on tullut EY 82 ja EY 86 
artikla) tulkinnasta, 

 
 

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto), 
 
 

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja D. A. O. Edward sekä tuomarit P. J. G. Kapteyn 
(esittelevä tuomari) ja H. Ragnemalm, 
 

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer, kirjaaja: 
hallintovirkamies L. Hewlett, 
 
 
 
 
* Oikeudenká'yntikieü: italia. 

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet 

— Italian hallitus, asiamiehenään ulkoasiainministeriön diplomaattisten riita-asioiden osaston 
osastopäällikkö, professori U. Leanza, jota avustaa valtionasiamies D. Del Gaizo 

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään Assistant Treasury Solicitor J. E. 
Collins, jota avustaa barrister S. Moore 

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään oikeudellisen yksikön virkamies L. 
Pignataro, 

 

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen, 
 

kuultuaan Italian hallituksen ja komission 27.10.1999 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset 
huomautukset, 
 

kuultuaan julkisasiamiehen 25.11.1999 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen, 
 

on antanut seuraavan 
 
 



 

 

tuomion 

1 Pretore di Firenze on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 20.6.1998 tekemällään päätöksellä, 
joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 15.7.1998, EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan 
(josta on tullut EY 234 artikla) nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymystä EY:n 
perustamissopimuksen 86 ja 90 artiklan (joista on tullut EY 82 ja EY 86 artikla) tulkinnasta. 

2 Nämä kysymykset on esitetty rikosasiassa, jossa vastaajina ovat Carra, Colombo ja Gianassi ja 
jossa heitä syytetään siitä, että he ovat harjoittaneet työvoiman ja työpaikkojen välittämistä 
työmarkkinoilla. 

3 Italiassa työmarkkinoihin sovellettiin 8.1.1998 asti pakollisen työnvälityksen järjestelmää, jota 
hallinnoivat julkiset työnvälitystoimistot. Tästä järjestelmästä säädetään 29.4.1949 annetussa laissa 
nro 264 (GURIn täydennysosa nro 125, 1.6.1949), jota on sittemmin muutettu (jäljempänä laki nro 
264/49). Tämän lain 11 §:n 1 momentissa kielletään kaikenlainen työpaikkojen ja työvoiman 
välittäminen, vaikka tämä välitystoiminta olisi maksutonta. Lain nro 264/49 mukaan sille, joka 
harjoittaa työnvälitystoimintaa tämän säännöksen vastaisesti tai joka ottaa työntekijöitä 
palvelukseen muuten kuin julkisten työnvälitystoimistojen kautta, voidaan määrätä 
rikosoikeudellisia ja hallinto-oikeudellisia seuraamuksia. Lisäksi tuomioistuimet voivat 
työnvälitystoimiston ilmoituksesta, joka on tehtävä vuoden kuluessa työntekijän palvelukseen 
ottamisesta, ja syyttäjäviranomaisen vaatimuksesta julistaa kyseisten säännösten vastaisesti tehdyt 
työsopimukset pätemättömiksi. 

 

4 Lisäksi 23.10.1960 annetun lain nro 1369 (GURI nro 289, 25.11.1960; jäljempänä laki nro 
1369/60) 1 §:n 1 momentissa kielletään työsuhteessa olevan työvoiman välittäminen ja 
tarjoaminen kolmansille. Näiden säännösten rikkomisesta säädetään saman lain 2 §:ssä 
rikosoikeudellisia seuraamuksia. Lain nro 1369/60 1 §:n viimeisessä momentissa säädetään, että 
työntekijöiden, jotka on otettu palvelukseen 
1 §:n 1 momentin vastaisesti, katsotaan olevan oikeudellisesti kaikilta osin sen 
elinkeinonharjoittajan palveluksessa, joka on todellisuudessa käyttänyt näitä työntekijöitä. 

5 Toimenpiteistä työllisyyden edistämiseksi 24.6.1997 annetun lain nro 196 (GURIn täydennysosa 
nro 154, 4.7.1997; jäljempänä laki nro 196/97) 2 §:ssä säädetään, että oikeus tilapäisen työvoiman 
välittämiseen on vain työ- ja sosiaaliturvaministeriön pitämään rekisteriin merkityillä yrityksillä, 
joilla on saman ministeriön myöntämä lupa. Lain nro 196/97 10 §:n mukaan sille, joka harjoittaa 
tätä toimintaa, vaikkei häntä ole merkitty tähän rekisteriin, voidaan määrätä laissa nro 1369/60 
säädettyjä seuraamuksia. 

6 Työmarkkinoita koskevien toimenpiteiden ja tehtävien uskomisesta alueille ja 
paikallisviranomaisille 23.12.1997 annettu asetus nro 469 (GURI nro 5, 8.1.1998, jäljempänä 
asetus nro 469/97) tuli voimaan 9.1.1998. Tämän asetuksen 10 §:n 
2 momentissa säädetään, että työvoiman ja työpaikkojen välittämistä saavat työ- ja 
sosiaaliturvaministeriön myöntämällä luvalla harjoittaa yritykset ja konsernit, vähintään 200 
miljoonan Italian liiran (ITL) maksetun osuuspääoman omaavat osuuskunnat sekä muuta kuin 
kaupallista toimintaa harjoittavat yksiköt, joiden varallisuuden arvo on vähintään 200 miljoonaa 
ITL. Asetuksen nro 469/97 10 §:n 13 momentin mukaan lain nro 264/49 säännöksiä myöhempine 
muutoksineen ja täydennyksineen ei sovelleta niihin, joilla on lupa harjoittaa työvoiman ja 
työpaikkojen välittämistä. 



 

 

7 Carraa, Colomboa ja Gianassia syytetään Pretore di Firenzessä siitä, että he ovat "yksissä tuumin ja 
taloudellista hyötyä hankkiakseen harjoittaneet Gruppografica-ja Balex-nimisissä yrityksissä 
työvoiman ja työpaikkojen välittämistä, Balex-yrityksen osalta Gianassi kuitenkin vasta 
huhtikuusta 1994, tekopaikka ja tekoaika ovat Firenze ainakin joulukuusta 1993 lähtien ja Prato 
huhtikuusta 1994 lähtien, ja Carran osalta kysymyksessä on rikoksen uusiminen viimeisten viiden 
vuoden aikana"; tästä rikoksesta ja siitä tuomittavasta rangaistuksesta säädetään rikoslain 110 §:ssä 
sekä lain nro 264/49 1, 11 ja 27 §:ssä. 

8 Vastaajat ovat oikeudenkäynnin aikana vaatineet heitä vastaan ajettujen syytteiden hylkäämistä 
sillä perusteella, ettei edellä mainittujen säännösten mukaisia rikosoikeudellisia seuraamuksia 
voida enää soveltaa yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-55/96, Job Centre, 11.12.1997 antaman 
tuomion (Kok. 1997, s. 1-7119; jäljempänä Job Centre II -tapaus) jälkeen. 

 

9 Pretori di Firenze katsoi, että siinä vireillä olevan oikeudenkäynnin ratkaisu edellyttää 
perustamissopimuksen 86 ja 90 artiklan tulkintaa, minkä vuoksi se päätti lykätä asian ratkaisemista 
ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat kysymykset: 
 

"1) Onko perustamissopimuksen 86 ja 90 artiklalla, sellaisina kuin niitä on tulkittu yhteisöjen 
tuomioistuimen 11.12.1997 antamassa tuomiossa, välitön oikeusvaikutus siten, että niillä 
kielletään jäsenvaltiota asettamasta työnvälitystoiminnan harjoittamista koskevia yleisiä ja 
ehdottomia kieltoja ja näin ollen velvoitetaan tuomioistuin pitämään rikosoikeudelliselta 
kannalta lainmukaisena kaikkea yksityistä työnvälitystoimintaa sekä jättämään 
soveltamatta kansallisessa oikeudessa säädettyjä tähän liittyviä rangaistussäännöksiä? 

 

2) Onko perustamissopimuksen 86 ja 90 artiklaa tulkittava siten, että 24.6.1997 annetulla lailla nro 
196 ja 23.12.1997 annetulla asetuksella nro 469 säädetyillä muutoksilla käyttöön otettu 
järjestelmä merkitsee määräävän markkina-aseman väärinkäyttämistä?" 

 
 

Ensimmäinen kysymys 

10 Kansallinen tuomioistuin tiedustelee ensimmäisellä kysymyksellään aluksi sitä, onko 
perustamissopimuksen 90 artiklan 1 kohdalla luettuna yhdessä saman sopimuksen 96 artiklan 
kanssa välitön oikeusvaikutus. 

11 Tältä osin on riittävää muistuttaa, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä johtuu, että 
perustamissopimuksen 86 artiklan määräyksillä on myös 90 artiklan osalta välitön oikeusvaikutus 
ja että niillä perustetaan yksityisille oikeuksia, joita kansallisten tuomioistuinten on suojeltava (ks. 
mm. asia C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova, tuomio 10.12.1991, Kok. 1991, s. 1-
5889, 23 kohta; asia C-242/95, GT-Link, tuomio 17.7.1997, Kok. 1997, s. 1-4449, 57 kohta ja asia 
C-22/98, Becu ym., tuomio 16.9.1999, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa, 21 kohta). 

12 Kansallinen tuomioistuin kysyy sen jälkeen, ovatko perustamissopimuksen 86 ja 90 artikla yhdessä 
luettuina esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa kielletään kaikki työvoiman ja työpaikkojen 
välittäminen muutoin kuin julkisten työnvälitystoimistojen harjoittamana. 

13 Tältä osin on riittävää viitata Job Centre II -tapauksessa annetun tuomion 38 kohtaan, jossa 
yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että julkisiin työnvälitystoimistoihin sovelletaan 
perustamissopimuksen 86 artiklaan sisältyvää kieltoa, jos tämän määräyksen soveltaminen ei estä 
niitä hoitamasta niille uskottua erityistehtävää. Jäsenvaltio, joka on kieltänyt muita kuin näitä 



 

 

toimistoja välittämästä millään tavalla työpaikkoja tai työvoimaa, rikkoo perustamissopimuksen 90 
artiklan 1 kohtaa, kun se luo sellaisen tilanteen, jossa julkiset työnvälitystoimistot väistämättä 
rikkovat perustamissopimuksen 86 artiklan määräyksiä. Näin on erityisesti silloin, kun seuraavat 
edellytykset täyttyvät: 

— julkiset työnvälitystoimistot eivät selvästikään kykene tyydyttämään kysyntää 
työmarkkinoilla kaikkien toimialojen osalta 

— yksityisten yhteisöjen on todellisuudessa mahdotonta harjoittaa työnvälitystoimintaa, 
koska jäsenvaltio on pitänyt voimassa sellaisen lainsäädännön, jossa kielletään tällainen 
toiminta rikos- ja hallinto-oikeudellisten seuraamusten uhalla 

— kyseinen työnvälitystoiminta voi ulottua myös muiden jäsenvaltioiden kansalaisiin tai 
muiden jäsenvaltioiden alueelle. 

 

14 On syytä korostaa, että näiden edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti. 

15 Kansallinen tuomioistuin kysyy lopuksi, merkitseekö perustamissopimuksen 86 ja 90 artiklan 
välitön oikeusvaikutus yhdessä luettuna sitä, että kansallisen tuomioistuimen on katsottava kaiken 
yksityisen työnvälitystoiminnan olevan laillista siten, että sisäisen rikosoikeuden säännökset, joissa 
tästä toiminnasta säädetään seuraamuksia, on jätettävä huomiotta. 

16 Tältä osin on muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kansallisella 
tuomioistuimella, jonka tehtävä on soveltaa yhteisön oikeutta toimivaltansa rajoissa, on 
velvollisuus turvata näiden normien tehokas vaikutus ja tarvittaessa jättää viran puolesta 
noudattamatta kaikkia niiden vastaisia ja jopa myöhemmin säädettyjä kansallisia säännöksiä ilman, 
että sen tarvitsisi ensin esittää tai odottaa näiden korvaamista uudella lainsäädännöllä tai muussa 
perustuslain mukaisessa menettelyssä (ks. asia 106/77, Simmenthal, tuomio 9.3.1978, Kok. 1978, 
s. 629, 24 kohta). 

17 Ensimmäiseen kysymykseen on kaiken edellä esitetyn perusteella vastattava seuraavasti: 
 

— Perustamissopimuksen 86 artiklan määräyksillä on myös 90 artiklan osalta välitön 
oikeusvaikutus ja niillä perustetaan yksityisille oikeuksia, joita kansallisten 
tuomioistuinten on suojeltava. 

— Julkisiin työnvälitystoimistoihin sovelletaan perustamissopimuksen 86 artiklaan sisältyvää 
kieltoa, jos tämän määräyksen soveltaminen ei estä niitä hoitamasta niille uskottua 
erityistehtävää. Jäsenvaltio, joka on kieltänyt muita kuin näitä toimistoja välittämästä 
millään tavalla työpaikkoja tai työvoimaa, rikkoo perustamissopimuksen 90 artiklan 1 
kohtaa, kun se luo sellaisen tilanteen, jossa julkiset työnvälitystoimistot väistämättä 
rikkovat perustamissopimuksen 86 artiklan määräyksiä. Näin on erityisesti silloin, kun 
seuraavat edellytykset täyttyvät: 

— julkiset työnvälitystoimistot eivät selvästikään kykene tyydyttämään kysyntää 
työmarkkinoilla kaikkien toimialojen osalta 

— yksityisten yhteisöjen on todellisuudessa mahdotonta harjoittaa 
työnvälitystoimintaa, koska jäsenvaltio on pitänyt voimassa sellaisen 



 

 

lainsäädännön, jossa kielletään tällainen toiminta rikos- ja hallinto-oikeudellisten 
seuraamusten uhalla 

— kyseinen työnvälitystoiminta voi ulottua myös muiden jäsenvaltioiden kansalaisiin 
tai muiden jäsenvaltioiden alueelle. 

 

Kansallisella tuomioistuimella, jonka tehtävä on soveltaa yhteisön oikeutta toimivaltansa 
rajoissa, on velvollisuus turvata näiden normien tehokas vaikutus ja tarvittaessa jättää 
viran puolesta noudattamatta kaikkia niiden vastaisia ja jopa myöhemmin säädettyjä 
kansallisia säännöksiä ilman, että sen tarvitsisi ensin esittää tai odottaa näiden 
korvaamista uudella lainsäädännöllä tai muussa perustuslain mukaisessa menettelyssä. 

 
 

Toinen kysymys 

18 Kansallinen tuomioistuin pyrkii selvittämään toisella kysymyksellään pääasiallisesti sitä, ovatko 
perustamissopimuksen 86 ja 90 artikla esteenä sellaisille säännöksille, jotka on toteutettu lailla nro 
196/97 ja asetuksella nro 469/97. 

19 On todettava, ettei kansallinen tuomioistuin ole millään tavoin täsmentänyt oikeudellista 
asiayhteyttä, johon sen pyytämä tulkinta liittyy, eikä syytä, jonka vuoksi se katsoo, että sen 
toisessa kysymyksessä mainitun kaltaisten kansallisten säännösten yhteensopivuuden tutkimisella 
yhteisön oikeuden kanssa olisi merkitystä pääasian oikeudenkäynnin ratkaisulle, kun siihen 
liittyvät tosiseikat ovat tapahtuneet ennen sen antamista. 

20 Toinen kysymys on sen vuoksi jätettävä tutkimatta (asia 244/80, Foglia, tuomio 16.12.1981, Kok. 
1981, s. 3045, 17 kohta; yhdistetyt asiat 98/85, 162/85 ja 258/85, Bertini ym., tuomio 12.6.1986, 
Kok. 1986, s. 1885, 6 kohta ja asia C-18/93, Corsica Ferries, tuomio 17.5.1994, Kok. 1994, s. 1-
1783, 14 kohta). 
 
 

Oikeudenkäyntikulut 
21 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Italian ja Yhdistyneen kuningaskunnan 

hallituksille ja komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. 
Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe 
kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen 
tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. 
 

Näillä perusteilla 
 
 

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto) 
 

on ratkaissut Pretore di Firenzen 20.6.1998 esittämät kysymykset seuraavasti: 
 

Perustamissopimuksen 86 artiklan määräyksillä on myös 90 artiklan osalta välitön 
oikeusvaikutus ja niillä perustetaan yksityisille oikeuksia, joita kansallisten tuomioistuinten 
on suojeltava. 



 

 

 

Julkisiin työnvälitystoimistoihin sovelletaan perustamissopimuksen 86 artiklaan sisältyvää 
kieltoa, jos tämän määräyksen soveltaminen ei estä niitä hoitamasta niille uskottua 
erityistehtävää. Jäsenvaltio, joka on kieltänyt muita kuin näitä toimistoja välittämästä 
millään tavalla työpaikkoja tai työvoimaa, rikkoo perustamissopimuksen 90 artiklan 1 
kohtaa, kun se luo sellaisen tilanteen, jossa julkiset työnvälitystoimistot väistämättä rikkovat 
perustamissopimuksen 86 artiklan määräyksiä. Näin on erityisesti silloin, kun seuraavat 
edellytykset täyttyvät: 

— julkiset työnvälitystoimistot eivät selvästikään kykene tyydyttämään kysyntää 
työmarkkinoilla kaikkien toimialojen osalta 

— yksityisten yhteisöjen on todellisuudessa mahdotonta harjoittaa työnvälitystoimintaa, 
koska jäsenvaltio on pitänyt voimassa sellaisen lainsäädännön, jossa kielletään 
tällainen toiminta rikos- ja hallinto-oikeudellisten seuraamusten uhalla 

— kyseinen työnvälitystoiminta voi ulottua myös muiden jäsenvaltioiden kansalaisiin tai 
muiden jäsenvaltioiden alueelle. 

 

Kansallisella tuomioistuimella, jonka tehtävä on soveltaa yhteisön oikeutta toimivaltansa 
rajoissa, on velvollisuus turvata näiden normien tehokas vaikutus ja tarvittaessa jättää viran 
puolesta noudattamatta kaikkia niiden vastaisia ja jopa myöhemmin säädettyjä kansallisia 
säännöksiä ilman, että sen tarvitsisi ensin esittää tai odottaa näiden korvaamista uudella 
lainsäädännöllä tai muussa perustuslain mukaisessa menettelyssä. 

Edward Kapteyn Ragnemalm 

Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä kesäkuuta 2000. 
 
 

R. Grass D. A. O. Edward 
kirjaaja neljännen jaoston puheenjohtaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I - 8 
 

Perustamissopimuksen uudelleennumerointi ja 
artiklaviittaukset yhteisöjen tuomioistuimen 

julkaisuissa 
 
Euroopan unionista tehty sopimus ja EY:n perustamissopimus on Amsterdamin sopimuksen johdosta numeroitu 
uudelleen. Tämän johdosta yhteisöjen tuomioistuin on 1.5.1999 alkaen ottanut käyttöön uuden merkintätavan 
viitattaessa näihin samoin kuin EHTY:n ja Euratomin perustamissopimuksen artikloihin. 
 
Uuden viittaustavan tarkoituksena on välttää sekaannukset eri artiklojen sisällöstä sellaisina kuin ne ovat olleet 
voimassa ennen 1.5.1999 ja sellaisena kuin ne ovat voimassa tämän päivän jälkeen. Uuden viittaustavan 
perusperiaatteet ovat seuraavat: 
 
— Viitattaessa artiklaan sellaisena kuin se on voimassa 1.5.1999 jälkeen, kunkin arabialaisen numeron 

eteen lisätään kyseessä olevaa (perustamis)sopimusta merkitsevät kaksi kirjainta: 
sopimus Euroopan unionista     = EU 
EY:n perustamissopimus = EY 
EHTY:n perustamissopimus      = EHTY 
Euratomin perustamissopimus   = Euratom. Siten merkintä 'EY 234 artikla' merkitsee artiklaa 

sen sisältöisenä kuin se on voimassa 1.5.1999 jälkeen. 
 
— Sitävastoin viitattaessa artiklaan sellaisena kuin se oli voimassa ennen 1.5.1999, kunkin arabialaisen 

numeron eteen lisätään tapauksen mukaan maininta 'Euroopan unionista tehdyn sopimuksen', 'EY:n (tai 
ETY:n) perustamissopimuksen', 'EHTY:n perustamissopimuksen' tai 'Euratomin 
perustamissopimuksen'. 



 

 

Siten merkintä 'EY:n perustamissopimuksen 85 artikla' merkitsee artiklaa sen sisältöisenä kuin se oli 
voimassa ennen 1.5.1999. 

 
— Viitattaessa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja EY:n perustamissopimusten artikloihin 

sellaisina kuin ne olivat voimassa ennen 1.5.1999, ensimmäistä tekstissä olevaa viittausta seuraa 
r   suluissa oleva viittaus vastaavaan artiklaan sellaisena kuin se on voimassa 1.5.1999 jälkeen seuraavasti: 

— Kun artiklan sanamuoto ei ole muuttunut, vaan artikla on pelkästään numeroitu uudelleen, 
siihen viitataan seuraavasti: 'EY:n perustamissopimuksen 85 artikla (josta on tullut EY 81 artikla)'; 

— Kun artiklan sanamuotoa on muutettu ja artikla on numeroitu uudelleen, siihen viitataan 
seuraavasti: 'EY:n perustamissopimuksen 51 artikla (josta on muutettuna tullut EY 42 artikla)'; 

— Kun artikla on kumottu Amsterdamin sopimuksella, siihen viitataan seuraavasti: 'EY.n 
perustamissopimuksen 53 artikla (kumottu Amsterdamin sopimuksella)'. 

 
— Edellä mainitusta poiketen, viitattaessa EY:n perustamissopimuksen (vanhoihin) 117—120 artiklaan, 

jotka on Amsterdamin sopimuksella kokonaisuudessaan kumottu, ensimmäistä tekstissä olevaa 
viittausta seuraa suluissa oleva merkintä seuraavasti: '(EY:n perustamissopimuksen 117-120 artikla on 
korvattu EY 136-143 artiklalla)'. 
 
Esimerkki: 
 
— 'EY:n perustamissopimuksen 119 artikla (EY:n perustamissopimuksen 117—120 artikla on 

korvattu EY 136-143 artiklalla)'. 
 
Sama koskee Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J—J 11 ja K—K 9 artiklaa. 

— 'Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J 2 artikla (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
J—J 11 artikla on korvattu EU 11—28 artiklalla)'. 

— 'Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K 2 artikla (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
K—K 9 artikla on korvattu EU 29-42 artiklalla)'. 

Tribunal de Primera Instancia de ìas Comunidades Europeas 
De Europaàske Faeilesskabers Ret i Ferste Ins tans 
Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften 
npxirro8iK£LO Ttov Er>p<i)wa¿K<í>v Koivottjtiov 
Court of First Instance of the European Communities 
Tribunal de première instance des Communautés européennes 
Cúirt Chéadchéime na gCórrthphobal Eorpach 
Tribunale di primo grado delle Comunità europee 
Gerecht van eerste aanJeg van de Europese Gemeenschappen 
Tribunal de Primeira Instancia das Comunidades Europeias 
Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin 
Europeiska gemenskapemas förstairsstansrätt 
 
 
 
 
 
 
 

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 
(laajennettu kolmas jaosto) 29 päivänä syyskuuta 2000 * 

 
 

Valtiontuki — EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdassa (josta on muutettuna tullut EY 87 
artiklan 1 kohta) tarkoitetun tuen käsite — Perustelut — Tukien takaisinperimistä koskeva velvollisuus 
— Tuensaajien perusteltu luottamus 

LUXEMBOURG 



 

 

— Suhteellisuusperiaate 
 
 

Asiassa T-55/99, 
 
 

Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), kotipaikka Madrid (Espanja), 
edustajanaan asianajaja J. Pérez Villar, Madrid, Calle López de Hoyos 322, Madrid, 

 

kantajana, 
 

vastaan 
 

Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään oikeudellisen yksikön virkamiehet J. Guerra Fernandez 
ja D. Triantafyllou, prosessiosoite Luxemburgissa c/o oikeudellisen yksikön virkamies C. Gómez de la 
Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, 

 

vastaajana, 
 

jossa kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan Espanjan hyötyajoneuvojen 
ostojen tukijärjestelmästä Plan Renové Industrialista (elokuu 1994—joulukuu 1996) 1 päivänä 
heinäkuuta 1998 tehdyn komission päätöksen 
 
 
 
* Oikeudenkäyntikieli: espanja. 

98/693/EY (EYVL L 329, s. 23) siltä osin kuin sen 3 ja 4 artiklassa katsotaan tietyt tuet 
lainvastaisiksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomiksi ja vaaditaan niiden takaisinperimistä, 

 
 

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN 
(laajennettu kolmas jaosto), 

 
 

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja K. Lenaerts sekä tuomarit J. Azizi, R. M. Moura 
Ramos, M. Jaeger ja P. Mengozzi, 
 

kirjaaja: hallintovirkamies J. Palacio Gonzalez, 
 

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn, asianosaisten luovuttua 11.4.2000 pidettäväksi 
määrätystä suullisesta käsittelystä, 
 

on antanut seuraavan 
 
 

tuomion 
 
 

Asiaa koskevat oikeussäännöt ja tosiseikat 



 

 

1 Esillä oleva asia koskee Espanjan hyötyajoneuvojen ostojen tukijärjestelmästä Pian Renové 
Industrialista (elokuu 1994—joulukuu 1996) 1 päivänä heinäkuuta 1998 tehtyä komission päätöstä 
98/693/EY (EYVL L 329, s. 23; jäljempänä riidanalainen päätös). 

2 Espanjan hallitus otti 28.7,1994 käyttöön "Plan Renové Industrial" -tukijärjestelmän (jäljempänä 
PRI), joka oli suunnattu luonnollisille henkilöille, pk-yrityksille, alueellisille julkisyhteisöille ja 
paikallisille julkisia palveluja tarjoaville yhteisöille, ilmoittamatta siitä etukäteen komissiolle. Tätä 
järjestelmää, jonka alkuperäinen kestoaika oli elokuusta 1994 joulukuuhun 1995, jatkettiin vuoden 
1996 loppuun. 

3 PRI perustui virallisen luottolaitoksen Instituto de Crédito Oficialin (jäljempänä ICO) ja Espanjan 
teollisuus- ja energiaministeriön 27.9.1994 tekemään sopimukseen. Sopimuksen mukaan ICO:n oli 
tehtävä rahoituslaitosten kanssa välityssopimuksia, joiden nojalla nämä sovelsivat PRI:tä ja ICO 
suoritti niille korvauksen jälkikäteen. 

4 Riidanalainen toimenpide muodostui hyötyajoneuvojen ostoa tai ostotarkoituksessa tehtyä leasing-
sopimusta varten otettujen luottojen korkotuesta. Luotot voivat olla enintään 70 prosenttia uuden 
ajoneuvon kokonaisarvosta (ilman arvonlisäveroa), luottoaika oli neljä vuotta ilman vapaavuosia ja 
vakuuksista neuvoteltiin tuen saajan ja rahoituslaitoksen kesken. 

5 PRI:n alustava talousarvio oli noin 9 000 miljoonaa Espanjan pesetaa (ESP). ICO:n avaama 
lainajärjestelmä oli 100 000 miljoonaa ESP. Enimmäistuki oli 93 196 ESP miljoonaa lainattua 
pesetaa kohti. 

6 Korkotuki oli tarkoitettu viiden hyötyajoneuvoluokan rahoittamiseen. Luokat olivat seuraavat: 
 

— yli 30 tonnin painoiset puoliperävaunut ja kuorma-autot 

— 12—30 tonnin painoiset hyötyajoneuvot 

— 3,5—12 tonnin painoiset hyötyajoneuvot 

— enintään  3,5   tonnin painoiset  henkilöautoon  perustuvat ajoneuvot, pakettiautot ja 
hyötyajoneuvot 
 

linja-autot. 

7 Korkotuen saaminen edellytti, että markkinoilta poistetaan lopullisesti ajoneuvo, joka on ollut 
rekisteröitynä yli kymmenen vuotta (seitsemän vuotta vetoautojen osalta). Dirección General de 
Tráfícon (liikenteen pääosasto) oli toimitettava todistus liikenteestä poistamisesta. 

8 Komissio pyysi 9.2.1995 ja 20.2.1996 välisenä aikana Espanjan kuningaskunnalta tietoja PRLstä, 
josta se oli saanut tietää epävirallisesta lähteestä. Espanjan kuningaskunta vastasi näihin pyyntöihin 
6.3. ja 26.7.1995 sekä 14.3.1996 päivätyillä kirjeillään. 

9 Komissio antoi 26.6.1996 päivätyllä kirjeellään Espanjan kuningaskunnalle tiedoksi päätöksensä 
aloittaa EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdassa (josta on tullut EY 88 artiklan 2 kohta) 
tarkoitetun menettelyn. Se kehotti Espanjan kuningaskuntaa esittämään huomautuksensa. Muille 
jäsenvaltioille ja muille, joita asia koski, ilmoitettiin menettelyn aloittamisesta, ja niitä kehotettiin 



 

 

esittämään mahdolliset huomautuksensa julkaisemalla edellä mainittu kirje 13.9.1996 päivätyssä 
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (EYVL C 266, s. 10). Kyseisessä tiedonannossa komissio 
ilmoitti katsovansa, että PRI on lainvastainen, ja pitävänsä sen soveltuvuutta yhteismarkkinoille 
kyseenalaisena. 

10 Espanjan kuningaskunta esitti huomautuksensa 26.7.1996 päivätyllä kirjeellään, joka kirjattiin 
saapuneeksi komissioon 1.8.1996. Julkaiseminen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ei 
johtanut kolmansien osapuolten reaktioihin. Komission pyydettyä 19.12.1996 lisätietoja Espanjan 
kuningaskunta esitti täsmennyksiä 
14.1.1997 komission kanssa pidetyssä kokouksessa sekä 12.2.1997 päivätyssä kirjeessään. 

11 Komissio pyysi Espanjan kuningaskuntaa ensin telekopiolla ja sen jälkeen 19.11.1997 päivätyllä 
kirjeellä antamaan lisätietoja tuensaajayrityksistä, jotka eivät harjoittaneet liikennettä pääasiallisena 
toimialanaan ja jotka eivät toimineet paikallisilla markkinoilla. Espanjan kuningaskunta vastasi 
tähän pyyntöön 27.11.1997 ja 20.2.1998 päivätyillä kirjeillään. 

12 Komissio teki 1.7.1998 riidanalaisen päätöksen. 

13 Kyseinen päätös sisältää seuraavat määräykset: "1 artikla 
 

Tuki, joka vuoden 1994 elokuun ja vuoden 1996 joulukuun välisenä aikana myönnettiin 
korkotukena hyötyajoneuvojen hankintaa varten [PRI:n] mukaan sekä teollisuus- ja 
energiaministeriön ja [ICO:n] välisen, 27 päivänä syyskuuta 1994 tehdyn sopimuksen perusteella ja 
joka osoitettiin alueellisille julkisyhteisöille ja paikallisille julkisten palvelujen tarjoajille, ei ole 
perustamissopimuksen 92 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. 

2 artikla 
 

Tuki, joka myönnettiin tyypin D hyötyajoneuvojen ostoon luonnollisille henkilöille ja pk-yrityksille, 
jotka harjoittavat muuta kuin kuljetukseen liittyvää hiketoimintaa yksinomaan paikallisella tai 
alueellisella tasolla, ei ole perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. 
 

3 artikla 
 

Kaikki muu luonnollisille henkilöille ja pk-yrityksille myönnetty tuki on perustamissopimuksen 92 
artiklan 1 kohdan mukaisesti valtiontukea, joka on laitonta ja yhteismarkkinoille soveltumatonta. 
 

4 artikla 
 

Espanjan on lakkautettava 3 artiklassa tarkoitettu tukija perittävä se takaisin. Tuen kokonaismäärä 
on maksettava takaisin kansallisen oikeuden säännösten mukaisesti ja siihen on lisättävä korot, 
joiden laskentaan on sovellettava alueellisten tukijärjestelmien arvioinnissa käytettyjä viitekorkoja 
ja jotka on laskettava tuen maksamispäivästä tuen todelliseen takaisinmaksupäivään asti. 
 

5 artikla 



 

 

 

Espanjan on ilmoitettava komissiolle kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen 
tiedoksiantopäivästä päätöksen noudattamiseksi toteuttamansa toimenpiteet. 
 

6 artikla 
 

Tämä päätös on osoitettu Espanjan kuningaskunnalle." 
 
 

Oikeudenkäynti ja asianosaisten vaatimukset 

14 Tässä yhteydessä kantaja nosti 25.2.1999 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nyt esillä 
olevan kanteen. 

15 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin 
 

— kumoaa Espanjan hyötyajoneuvojen ostojen tukijärjestelmästä (PRI) tehdyn komission 
päätöksen 3 ja 4 artiklan 

— velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut. 

16 Komissio vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin 

— hylkää kanteen perusteettomana 

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. 
 

17 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätti esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella 
aloittaa suullisen käsittelyn toteutettuaan useita prosessinjohtotoimenpiteitä pyytämällä 
vastaajaa vastaamaan tiettyihin kirjallisiin kysymyksiin. Vastaaja vastasi näihin kysymyksiin 
10.3.2000 päivätyllä kirjeellään. Näitä vastauksia täydennettiin 21.3.2000 päivätyllä kirjeellä. 

18 Kantajan asiamies ilmoitti 4.4.2000 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 
toimittamallaan kirjeellä, että hän ei osallistuisi 11.4.2000 pidettävään istuntoon kantajan 
sisäiseen strategiaan liittyvistä syistä. 

19 Vastaaja ilmoitti 10.4.2000 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle osoitetulla kirjeellä, että 
näissä olosuhteissa sekään ei osallistuisi tähän istuntoon. 

20 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi 11.4.2000 asianosaisten jääneen pois istunnosta. 
 
 

Tutkittavaksi ottaminen 
 
 
 



 

 

II- 5 
21 Koska EY:n perustamissopimuksen 173 artiklan (josta on muutettuna tullut EY 230 artikla) 

nojalla nostetun kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset kuuluvat ehdottomiin 
prosessinedellytyksiin, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi tutkia ne viran puolesta. Sen 
tutkintavalta ei ole rajattu asianosaisten esiin tuomiin prosessinedellytyksiin (ks. asia 294/83, 
Les Verts v. parlamentti, tuomio 23.4.1986, Kok. 1986, s. 1339, 19 kohta). 

22 Esillä olevassa asiassa on huomattava, että riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, että kantajan 
riitauttamissa 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut tuet ovat koskeneet luonnollisia henkilöitä ja pk-
yrityksiä, jotka ovat toimineet hyvin erilaisilla toimialoilla ja jotka kaikki harjoittavat 
hyötyajoneuvojen käyttöä edellyttävää tavara- tai matkustajaliikennettä päätoimena tai 
sivutoimena (ks. mm. johdanto-osan IV kohdan kahdeksas perustelukappale). 

23 Kantaja on espanjalainen tavarankuljetusalan järjestö ja Espanjan oikeuden mukaan perustettu 
ammattiyhdistys. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yritysten kollektiivisia etuja ajava 
yhdistys voi pääsääntöisesti nostaa kumoamiskanteen valtiontukea koskevasta komission 
lopullisesta päätöksestä ainoastaan, jos myös kyseiset yritykset voivat nostaa erikseen tällaisen 
kanteen (ks. mm. asia 282/85, DEFI v. komissio, tuomio 10.7.1986, Kok. 1986, s. 2469, 16 
kohta ja asia C-6/92, Federmineraria ym. v. komissio, tuomio 7.12.1993, Kok. 1993, s. I-
6357,17 kohta) tai jos se voi vedota omaan itsenäiseen asiavaltuuteensa, erityisesti koska 
kumoamiskanteen kohteena oleva päätös vaikuttaa sen asemaan neuvottelijana (asia C-313/90, 
CIRFS ym. v. komissio, tuomio 24.3.1993, Kok. 1993, s. 1-1125, 29 ja 30 kohta ja asia T-
380/94, AIUFFASS ja AKT v. komissio, tuomio 12.12.1996, Kok. 1996, s. 11-2169, 50 kohta). 

24 Esillä olevassa asiassa asianosaisten kesken on riidatonta,  että kantaja pyrkii  kyseessä olevalla 
kanteella ajamaan tiettyjen jäsentensä yrityskohtaisia etuja. Kannekirjelmästä ja tähän 
kannekirjelmään liitetyistä kantajan säännöistä ilmenee, että se ajaa tässä asiassa niiden 
jäsentensä etuja, jotka ovat tavanomaisesti tavaroiden maantiekuljetuksia suorittavina pk-
yrityksinä saaneet kyseessä olevaa tukea ja jotka on velvoitettu tuen palauttamiseen 
riidanalaisen päätöksen 4 artiklan nojalla. 

25 Tästä seuraa, että kantajalla on oikeus vaatia riidanalaisen päätöksen 3 ja 4 artiklan kumoamista 
ainoastaan siltä osin kuin niissä todetaan espanjalaisille pk-yrityksille, jotka ovat kantajan 
jäseniä ja joiden pääasiallisena toimialana on tavaroiden maantiekuljetus, PRI:n yhteydessä 
myönnetyt tuet lainvastaisiksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomiksi ja vaaditaan niiden 
takaisinperimistä. 
 
 

Pääasia 
 

26  Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen. 
27 Ensimmäisellä kanneperusteella, joka koskee luottamuksensuojan periaatteen loukkaamista, 

pyritään riidanalaisen päätöksen 4 artiklan kumoamiseen. Toisella kanneperusteella, joka koskee 
EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan (josta on muutettuna tullut EY 87 artiklan 1 
kohta) ja EY:n perustamissopimuksen 190 artiklan (josta on tullut EY 253 artikla) rikkomista 
sekä toissijaisesti perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan rikkomista, pyritään 
kyseisen päätöksen 3 artiklan kumoamiseen. Kolmannella kanneperusteella, joka koskee 
suhteellisuusperiaatteen, luottamuksensuojan periaatteen, yhdenvertaisen kohtelun ja 



 

 

mielivaltaisen kohtelun kiellon periaatteen loukkaamista sekä perusteluvelvollisuuden 
laiminlyöntiä, tähdätään ensimmäisen kanneperusteen tavoin 4 artiklassa asetetun 
takaisinperimisvelvollisuuden kumoamiseen. 

28 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutkii ensin toisen kanneperusteen riidanalaisen 
päätöksen päätösosan rakenteen mukaisesti ja sen vuoksi, että 4 artiklan kumoamiseen 
tähtäävillä kanneperusteilla on merkitystä ainoastaan, jos 3 artiklan kumoamista koskeva 
kanneperuste ei osoittaudu perusteettomaksi. Tämän jälkeen ensimmäinen ja kolmas 
kanneperuste tutkitaan yhdessä, koska niillä molemmilla pyritään 4 artiklan kumoamiseen ja 
koska ne ovat osittain päällekkäisiä. 
 

1. Toinen kanneperuste, joka koskee perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan ja 190 artiklan 
rikkomista ja toissijaisesti perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohdan c alakohdan rikkomista ja jolla 
pyritään riidanalaisen päätöksen 3 artiklan kumoamiseen 

29 Tämä kanneperuste jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa kantaja arvostelee 
komissiota siitä, että se on pitänyt PRIrtä valikoivana toimenpiteenä. Toisessa osassa se kiistää 
PRI:n vääristäneen kilpailua ja vaikuttaneen jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kolmannessa 
osassa se väittää, että PRI:n olisi joka tapauksessa pitänyt todeta soveltuvan yhteismarkkinoille 
perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla. 

30 Ennen kuin tutkitaan tämän kanneperusteen eri osia, on korostettava, ettei kantaja kiistä sitä, että 
PRI:n sisältämä toimenpide merkitsi tukea, koska tuensaajat saattoivat sen avulla hankkia 
hyötyajoneuvon alennettuun hintaan. Kantaja itse toteaa, että "ilman tätä tukea [niiden] olisi 
ollut vaikea selviytyä tällaisesta kustannuksesta". Kantaja ei myöskään kiistä sitä, että 
toimenpide rahoitettiin Espanjan teollisuus- ja energiaministeriön talousarviosta ja että se on 
siten lähtöisin valtiolta. 

31 Kantajan kanneperusteensa tueksi ensisijaisesti esittämät perustelut liittyvät 
perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan muihin soveltamisedellytyksiin eli tuen 
erityisyyteen sekä kilpailun vääristymiseen ja vaikutukseen jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 
Kanneperusteen ensimmäinen osa 

 

32 Kantaja väittää, että komissio on virheellisesti katsonut, ettei PRI:n sisältämä 
toimenpide ollut yleinen toimenpide. Kantajan mielestä riidanalaista päätöstä ei ole 
myöskään perusteltu tältä osin. 
 

Komission suorittaman arvioinnin hyväksyttävyys 
 

— Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut 

33 Kantaja väittää ensinnäkin, että PRI:n sisältämä toimenpide ei koskenut tiettyä ryhmää vaan 
kaikkia mahdollisia tuensaajia, joita ei ollut etukäteen määritelty. Se vetoaa kolmeen seikkaan 
tämän väitteensä tueksi. 

34 Ensinnäkin PRI oli avoin kaikille uuden hyötyajoneuvon Espanjassa ostaville luonnollisille 
henkilöille tai pk-yrityksille, jotka poistivat samalla markkinoilta lopullisesti yli kymmenen 
vuotta rekisteröitynä olleen hyötyajoneuvon (seitsemän vuotta vetoautojen osalta). Toiseksi 



 

 

hankkijan kansalaisuuden perusteella ei tehty minkäänlaista erottelua. Se, että markkinoilta 
poistetun ajoneuvon piti olla rekisteröity Espanjassa, ei estänyt muuhun kuin kyseiseen valtioon 
sijoittautuneita liikenteenharjoittajia osallistumasta PRI:hin. Liikenteestä poistetun ajoneuvon ei 
edellytetty olevan tuensaajan omistuksessa. Näin ollen olisi riittänyt, että jos ulkomainen 
liikenteenharjoittaja olisi halunnut saada tukea, se olisi sopinut paikallisen liikenteenharjoittajan 
kanssa siitä, että viimeksi mainittu poistaa käytetyn ajoneuvon markkinoilta. Kolmanneksi 
muista jäsenvaltioista tuodut ajoneuvot olisi voitu ottaa huomioon arvioitaessa liikenteestä 
poistamista koskevaa edellytystä, kunhan ne oli rekisteröity Espanjassa. 

35 Kantaja korostaa tämän jälkeen, että Maailman kauppajärjestön (WTO) tukia ja tasoitustulleja 
koskevan sopimuksen mukaan tukea ei pidetä erityisenä, jos se perustuu "neutraaleihin 
kriteereihin tai edellytyksiin, joilla eivät suosita joitakin yrityksiä muihin yrityksiin nähden ja 
jotka ovat luonteeltaan taloudellisia ja horisontaalisesti sovellettavia". Esillä olevassa asiassa 
tuen myöntämiseen ei kuitenkaan ole liittynyt harkintavaltaa, kuten komissio myöntää 
riidanalaisessa päätöksessä (johdanto-osan IV kohdan 11. perustelukappale). 

36 Kantaja vetoaa vielä saksalaisille lentoyhtiöille poistoina myönnettävästä verotustuesta 13 
päivänä maaliskuuta 1996 tehtyyn komission päätökseen 96/369/EY (EYVL L 146, s. 42) sekä 
yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 173/73, Italia vastaan komissio, 2.7.1974 antamaan tuomioon 
(Kok. 1974, s. 709), johon kyseisessä päätöksessä viitataan, ja väittää, että PRI:tä ei voida 
määritellä perustamissopimuksen 92 artiklassa tarkoitetuksi valtiontueksi, koska se oli avoin 
kaikille yrityksille, joiden oli perusteltua saada kyseistä tukea Espanjan järjestelmän luonteen ja 
rakenteen vuoksi. Järjestelmällä pyritään edistämään ympäristönsuojelua, tieturvallisuutta ja 
ajoneuvokannan uusimista. Toisaalta suuria yrityksiä koskevan poikkeuksen taloudellinen 
rationaalisuus teki siitä tarpeellisen ja hyödyllisen kyseisen järjestelmän asianmukaiselle 
toiminnalle ja tehokkuudelle. 

37 Kantaja kiistää vastauskirjelmässään komission vastineessaan esiin tuoman valikoivuuden ja 
katsoo, että kyseisen tuen voidaan päätellä olevan erityinen ainoastaan, jos tiettyjä talouden 
aloja ei ole otettu tuen piiriin (asia C-75/97, Belgia v. komissio, tuomio 17.6.1999, Kok. 1999, s. 
1-3671, 28 ja 30 kohta). Nyt esillä olevassa asiassa PRLn soveltamisalan ulkopuolelle ei 
kuitenkaan ole jätetty yhtään talouden alaa. 

38 Komissio viittaa edellä 3 kohdassa mainitun, 27.9.1994 tehdyn sopimuksen ehtoihin ja kiistää, 
että PRLn mukainen toimenpide olisi ollut yleinen toimenpide. Sen mukaan 
perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan soveltamisedellytysten täyttymistä arvioitaessa ei 
voida viitata WTO:n tukia ja tasoitustulleja koskevaan sopimukseen sisältyvään käsitteeseen 
"erityinen tuki". Se kiistää selitykset, joita kantaja on esittänyt perustellakseen riidanalaista 
järjestelmää sen tehokkuuteen liittyvillä taloudellista rationaalisuutta koskevilla syillä. 
 

— Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta 

39 On huomattava, että valtion toimenpiteen erityisyys eli sen valikoivuus on yksi 
perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun valtiontuen käsitteen tunnusomaisista 
piirteistä. Tältä osin on tutkittava, hyödyttääkö kyseessä oleva toimenpide ainoastaan tiettyjä 
yrityksiä tai tiettyjä toimialoja (ks. asia C-241/94, Ranska v. komissio, tuomio 26.9.1996, Kok. 
1996, s. 1-4551,24 kohta; asia C-200/97, Ecotrade, tuomio 1.12.1998, Kok. 1998, s. 1-7907, 40 
ja 41 kohta ja edellä 37 kohdassa mainittu asia Belgia v. komissio, tuomion 26 kohta). 



 

 

40 Kantajan väite, jonka mukaan PRIrssä ei ole etukäteen yksilöity sen sisältämän toimenpiteen 
kohteena olevia yksittäisiä tuensaajia, on heti alkuun hylättävä. Se, ettei tuki koske yhtä tai 
useaa etukäteen määriteltyä yksittäistä tuensaajaa vaan että sen saamiselle on asetettu useita 
objektiivisia edellytyksiä, joiden täyttyessä se voidaan myöntää edeltä määritellyn 
kokonaistalousarvion rajoissa määrittelemättömälle määrälle tuensaajia, joita ei ole alun perin 
yksilöity, ei riitä kyseenalaistamaan tuen valikoivuutta ja siten sen katsomista 
perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi valtiontueksi. Tällainen seikka 
merkitsee korkeintaan sitä, ettei kyseinen tuki ole yksittäinen tuki. Se ei sitä vastoin sulje pois 
mahdollisuutta, että tätä julkista toimenpidettä olisi tutkittava valikoivaa toimenpidettä 
merkitsevänä tukijärjestelmänä ja siten erityisenä järjestelmänä, jos se soveltamisedellytystensä 
vuoksi hyödyttää tiettyjä yrityksiä tai toimialoja muiden kustannuksella. 

41 Komissio väittää esillä olevassa asiassa, että "kyseisten ostajien näkökulmasta toimenpide on 
tarkoitettu luonnollisille henkilöille, pk-yrityksille, paikallisille tai alueellisille viranomaisille tai 
paikallisille julkisia palveluja tarjoaville yhteisöille. 
Tuki alentaa niiden tavanomaisia yritystoimintakustannuksia, jotka niiden kilpailijat joutuvat 
edelleen maksamaan" (riidanalaisen päätöksen IV kohdan neljäs perustelukappale). Se katsoo 
(sama perustelukappale), että "tuki vahvistaa sitä saavien yritysten rahoitusasemaa ja 
toimintamahdollisuuksia suhteessa kilpailijoihin". 

42 Näiden riidanalaisen päätöksen otteiden mukaan PRI:n sisältämän toimenpiteen valikoivuus 
perustuu siihen, että tämä toimenpide koski ainoastaan luonnollisia henkilöitä, pk-yrityksiä, 
paikallisia tai alueellisia viranomaisia ja paikallisia julkisia palveluja tarjoavia yhteisöjä, ja sen 
ulkopuolelle jätettiin siis muut hyötyajoneuvojen hankkijat. 

43 Vastauksena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen komissio 
toimitti 10.3.2000 päivätyn kirjeensä (mainittu edellä 17 kohdassa) liitteenä jäljennöksen 
27.9.1994 tehdystä sopimuksesta, jolla vahvistettiin PRI:n mukaisen korkotuen 
myöntämisedellytykset. 

44 Kyseisessä sopimuksessa määritellään PRI:n tuensaajat seuraavasti: 
 

"Luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin, jotka ostavat hyötyajoneuvon, voidaan soveltaa 
tätä järjestelmää. Oikeushenkilöiden on oltava pieniä tai keskisuuria yrityksiä, jolloin 
tarkoitetaan seuraavanlaisia yrityksiä: 

— niiden palveluksessa on alle 250 henkilöä 

— niiden vuotuinen liikevaihto ei ole yli 20 miljoonaa ecua niiden taseen 

loppusumma ei ole yli 10 miljoonaa ecua ja 

— korkeintaan 25 prosenttia pääomasta omistaa suuri yritys, paitsi jos kyseessä on 
julkinen yritys tai riskipääomayritys. 

 

Jos oikeushenkilö on kunta, itsehallintoalue tai elin, joka hallinnoi julkisia palveluja, pienen tai 
keskisuuren yrityksen edellytystä ei sovelleta. 
 



 

 

ICO voi teollisuus- ja energiaministeriötä kuultuaan antaa poikkeuksellisesti luvan sellaisten 
henkilöiden hankkeiden rahoittamiseen, jotka eivät täytä yhtään edellä mainituista 
edellytyksistä." 

 

45 Espanjan kuningaskunta selitti hallinnollisen menettelyn aikana, että "kertaakaan 
ei ole käytetty mahdollisuutta myöntää poikkeustapauksissa lainoja, jotka eivät täytä 
vaadittuja edellytyksiä, koska tämän poikkeuksen tarkoituksena on, että PRI:stä 
voisivat hyötyä sellaiset yritykset, jotka muutoin täyttävät pk-yrityksen edellytykset, 
mutta jotka poikkeussyistä eivät jollakin tilikaudella onnistu täyttämään jotain näistä 
edellytyksistä jonkin vähäisen poikkeaman vuoksi" (riidanalaisen päätöksen 
johdanto-osan III kohdan 14. perustelukappale). 

46 Espanjan kuningaskunnan hallinnollisen menettelyn aikana antamat tiedot — joita kantaja ei ole 
kiistänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa — vahvistavat sen, että PRLstä ovat 
hyötyneet yksinomaan ensinnäkin oikeushenkilöt, jotka kuuluvat "ryhmään 'alueelliset 
julkisyhteisöt ja paikalliset julkisia palveluja tarjoavat yhteisöt'" (riidanalaisen päätöksen III 
kohdan kolmas perustelukappale), ja toiseksi "luonnolliset henkilöt tai pk-yritykset, jotka 
täyttävät pk-yritysten valtion tukia koskevien yhteisön suuntaviivojen sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 3 päivänä huhtikuuta 1996 annetun komission suosituksen 
määritelmät. Yritykset harjoittavat liikennettä toisten tai omaan lukuun" (III kohdan neljäs 
perustelukappale). 

47 Kaikista  näistä  seikoista  ilmenee,  että  PRI:n  tarkoituksena  oli  hyödyttää  ja  se  myös  
todellisuudessa hyödytti hyötyajoneuvojen käyttäjistä ainoastaan luonnollisia henkilöitä, pk-
yrityksiä, alueellisia julkisyhteisöjä ja paikallisia julkisia palveluja tarjoavia yhteisöjä. Muut 
tämänkaltaisten ajoneuvojen käyttäjät eli suuret yritykset eivät ole saaneet PRI:n mukaista 
tukea, vaikka ne olisivat tuensaajien tavoin hankkineet PRLn soveltamisäikana uuden 
hyötyajoneuvon käytetyn ajoneuvon tilalle kuljetustoimintaansa varten. 

48 Edellä esitetyn perusteella, ilman että olisi tarpeen tutkia komission kirjelmissään esittämien 
muiden seikkojen merkityksellisyyttä, on katsottava, että komissio saattoi perustellusti pitää 
PRLn sisältämää toimenpidettä valikoivana ja siten erityisenä perustamissopimuksen 92 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. 

49 Edellisessä kohdassa tehtyä johtopäätöstä ei muuta ensinnäkään se, ettei hyötyajoneuvon 
hankkijan kansalaisuuden perusteella ole tehty eroa, eikä se, että tukea on mahdollista saada, 
vaikka markkinoilta poistettaisiin toisesta yhteisön jäsenvaltiosta tuotu ajoneuvo. 

50 Viittauksella WTO:n tukia ja tasoitustulleja koskevan sopimuksen tuen käsitteeseen ei ole 
missään tapauksessa merkitystä arvioitaessa, onko tuki yhteisön oikeudessa tarkoitettu 
valtiontuki, kuten komissio toteaa. 

51 Väitettä, joka koskee ympäristönsuojelun, tieturvallisuuden ja ajoneuvokannan uusimiseen 
tähtäävän espanjalaisen järjestelmän luonnetta ja rakennetta, ei voida hyväksyä. 

52 Toimenpiteet, jotka johtavat eri yritysten ryhmien tai toimialojen erilaiseen kohteluun, voidaan 
toki perustella kyseisen järjestelmän luonteella tai rakenteella (ks. edellä 36 kohdassa mainittu 
asia Italia v. komissio, tuomion 33 kohta ja edellä 37 kohdassa mainittu asia Belgia v. komissio, 
tuomion 33 ja 34 kohta; ks. myös asia T-67/94, Ladbroke Racing v. komissio, tuomio 
27.1.1998, Kok. 1998, s. II-l, 76 kohta). 



 

 

53 Esillä olevassa asiassa pelkästään sillä kantajan esiin tuomalla perusteella, että PRLllä pyrittiin 
uudistamaan Espanjan hyötyajoneuvokantaa ympäristön suojelemiseksi ja tieturvallisuuden 
parantamiseksi, ei voida katsoa, että kyseinen PRI olisi itsessään ollut yleinen järjestelmä tai 
toimenpide tai osa jotakin "espanjalaista järjestelmää", jota kantaja ei sitä paitsi edes yksilöi. 
Tämän väitteen mukaan riittäisi, että viranomaiset vetoaisivat tukitoimenpiteen toteuttamisella 
tavoiteltujen päämäärien oikeutukseen, jotta tukea voitaisiin pitää perustamissopimuksen 92 
artiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle jäävänä yleisenä toimenpiteenä. Tässä 
määräyksessä ei kuitenkaan tehdä eroa valtioiden toimenpiteiden syiden tai tavoitteiden 
perusteella vaan niiden vaikutusten perusteella (asia C-56/93, Belgia v. komissio, tuomio 
29.2.1996, Kok. 1996, s. 1-723, 79 kohta; edellä 39 kohdassa mainittu asia Ranska v. komissio, 
tuomion 20 kohta ja edellä 37 kohdassa mainittu asia Belgia v. komissio, tuomio 17.6.1999,25 
kohta). 

54 Kuten komissio korostaa kirjelmissään, kantaja ei myöskään selitä, miten suuria yrityksiä 
koskeva poikkeus olisi perusteltu PRI:tä vastaavan tai PRI:n sisältävän järjestelmän luonteen tai 
rakenteen vuoksi. Päämäärillä, joihin Espanjan viranomaiset pyrkivät kantajan mukaan PRI:n 
kautta, ei voida perustella tällaista poikkeusta, koska myös suurten yritysten käyttämien 
hyötyajoneuvojen vanhentuneisuus on riski ympäristönsuojelun ja tieturvallisuuden kannalta. 

55 Johtopäätöksenä on hylättävä kantajan väitteet, joilla se pyrkii kiistämään komission PRI:n 
valikoivuudesta tekemän arvioinnin. 
 

Päätöksen perustelut 
 

— Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut 

56 Kantaja väittää, että komissio kuvaa riidanalaisen päätöksen IV kohdassa tuen käsitettä kolmen 
seikan avulla eli valtion varojen käytön, kilpailun vääristymisen ja kauppaan kohdistuvan 
vaikutuksen avulla viittamatta millään tavoin erityisyyttä koskevaan edellytykseen. Tällainen 
laiminlyönti merkitsee sen mielestä perustelujen puuttumista. 

57 Komissio ei kommentoi asiaa tältä osin. 
 

— Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta 
 

58 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan perustamissopimuksen 190 artiklassa 
edellytettyjen perustelujen on oltava kyseessä olevan toimenpiteen luonteen 
mukaisia ja niistä on selkeästi ja yksiselitteisesti ilmettävä riidanalaisen 
toimenpiteen tehneen yhteisön toimielimen päättely siten, että niille, joita 
toimenpide koskee, selviävät sen syyt, jotta he voivat puolustaa oikeuksiansa, ja että 
yhteisöjen tuomioistuin voi tutkia toimenpiteen laillisuuden. Tästä 
oikeuskäytännöstä seuraa lisäksi, että perusteluissa ei tarvitse esittää kaikkia asiaan 
liittyviä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevia yksityiskohtia, koska 
tutkittaessa sitä, täyttävätkö päätöksen perustelut perustamissopimuksen 190 artiklassa asetetut 
vaatimukset, on otettava huomioon päätöksen sanamuodon lisäksi myös asiayhteys ja kaikki 
asiaa koskevat oikeussäännöt (edellä 53 kohdassa mainittu asia Belgia v. komissio, tuomio 
29.2.1996, 86 kohta). 



 

 

59 Sovellettuna tukitoimen oikeudelliseen arviointiin tämä perusteluvelvollisuus edellyttää, että 
selvitetään ne syyt, joiden perusteella komissio on katsonut, että kyseinen tukitoimi kuuluu 
perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan (asia T-214/95, Vlaams Gewest v. 
komissio, tuomio 30.4.1998, Kok. 1998, s. 11-717, 64 kohta ja asia T-16/96, Cityflyer Express 
v. komissio, tuomio 30.4.1998, Kok. 1998, s. 11-775, 66 kohta). 

60 Nyt esillä olevassa asiassa on todettava, että komissio tuo riidanalaisen päätöksen johdanto-osan 
IV kohdan ensimmäisessä perustelukappaleessa esiin perustamissopimuksen 92 artiklan 1 
kohdan sanamuodon. Sillä, että se esittää tämän jälkeen yhteenvedon kyseisessä määräyksessä 
tarkoitetun tuen käsitteestä viittamatta nimenomaisesti erityisyyttä koskevaan edellytykseen, ei 
voida sivuuttaa edellä 41 kohdassa esitettyjä, riidanalaisen päätöksen kyseisen kohdan 
kappaleita, joista ilmenee selvästi ja yksiselitteisesti, että komissio on ottanut kyseisen 
edellytyksen huomioon tutkiessaan PRI:n yhteensopivuutta perustamissopimuksen 92 artiklan 1 
kohdan kanssa. 

61 Kantaja on myös hyvin ymmärtänyt, että riidanalaisessa päätöksessä on päädytty. pitämään 
PRI:tä valikoivana siitä syystä, että suuret yritykset on jätetty sen ulkopuolelle. 
Kannekirjelmässään kantaja pyrkiikin perustelemaan tätä ulkopuolelle jättämistä Espanjan 
järjestelmän luonteeseen ja rakenteeseen liittyvillä syillä (ks. edellä 36 kohta). 

62 Kantajan väitteet, jotka koskevat perustelujen puuttumista riidanalaisen tukijärjestelmän 
erityisyyttä koskevan edellytyksen osalta, on siten hylättävä. 

63 Tutkittavana olevan kanneperusteen ensimmäinen osa on näin ollen hylättävä 
kokonaisuudessaan. 
 

Kanneperusteen toinen osa 
 

64 Kantaja väittää, että komissio virheellisesti katsonut PRI:n vääristäneen kilpailua 
ja vaikuttaneen jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Lisäksi kantaja katsoo, että 
riidanalaista päätöstä ei ole perusteltu tältä osin. 
 

Komission suorittaman arvioinnin hyväksyttävyys 
 

— Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut 
65 Kantaja väittää ensinnäkin, että PRI koski ennen kaikkea ajoneuvoja, jotka eivät kilpailleet 

yhteisön muiden jäsenvaltioiden ajoneuvojen kanssa. Tällaista kilpailua käyvät ajoneuvot 
uusitaan hyvissä ajoin ennen kymmenen vuoden rekisteröintiaikaa, jota PRI:n tuen saaminen 
edellytti. Kantaja lisää, että ainoa ajoneuvoluokka, jonka osalta voisi olla yhteisön sisäistä 
kilpailua, on tavaroiden kuljetukseen käytettyjen sellaisten kuorma-autojen luokka, joille on 
annettu lupa sisäisiin julkisiin kuljetuksiin. Kuitenkin ainoastaan kymmenen prosenttia tähän 
luokkaan kuuluvista ajoneuvoista saavuttaa edellä mainitun kymmenen vuoden rekisteröintiajan. 

66 Kantaja väittää lisäksi, että se, että PRI ei ole selvästikään houkutellut muita kuin Espanjassa 
toimivia kuljetusyrityksiä, johtuu yksinomaan niille aiheutuvista lisäkustannuksista. Tätä 
haittapuolta on kuitenkin kompensoinut näitä ulkomaisia liikenteenharjoittajia hyödyttänyt 
alhainen korkotaso kotimaassa. Joka tapauksessa koska PRI ei sulkenut pois muissa 
jäsenvaltioissa toimivia yrityksiä, se, että se on käytännössä osoittautunut vähemmän edulliseksi 
viimeksi mainituille kuin espanjalaisille yrityksille, ei merkitse kantajan mukaan sitä, että 



 

 

PRhhin olisi sovellettava perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohtaa (komission tiedonanto 
valtiontukien valvonnasta ja työkustannusten alentamisesta; EYVL 1997, C 1, s. 10, 12 ja 13 
kohta). 

67 Kaikista näistä syistä kantaja katsoo, että PRI:n vaikutus kuljetusalan kilpailuun on ollut täysin 
merkityksetöntä. Oikeuskäytännön mukaan perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan 
soveltaminen edellyttää, että vaikutus kilpailuun ja valtioiden väliseen kauppaan on tuntuvaa tai 
olennaista (asia 47/69, Ranska v. komissio, tuomio 25.6.1970, Kok. 1970, s. 487, 16 kohta; asia 
248/84, Saksa v. komissio, tuomio 14.10.1987, Kok. 1987, s. 4013, 18 kohta ja asia 67/85, Van 
der Kooy ym. v. komissio, tuomio 2.2.1988, Kok. 1988, s. 219, 58 kohta). 

68 Kantaja väittää vielä, että riidanalaisen tuen vähäinen määrä (3 341 ecua ajoneuvoa kohti 
absoluuttisena arvona; 6,5 prosenttia ajoneuvon ostohinnasta ilman arvonlisäveroa suhteellisena 
arvona) ei ole voinut vääristää kilpailua kansainvälisillä markkinoilla, joille on ominaista esillä 
olevan tapauksen tavoin huomattavat rahoitusehtoja koskevat kansalliset erot. Joka tapauksessa 
tuki on sen mukaan vaikuttanut ainoastaan ostopäätökseen eikä tuensaajan kuljetuspalveluissaan 
soveltamiin hintoihin, koska näin toteutettu säästö jakautuu tällä tavoin hankitun ajoneuvon 
koko käyttöajalle. Kantaja lisää, että pääasiallisesti muut perusteet, jotka liittyvät PRI:n 
mahdollistamaan helppoon luotonsaantiin ja hyötyajoneuvokannan uusimisesta saataviin etuihin 
(parempi turvallisuus, mukavuus ja kuljettajien elämänlaatu; saasteiden väheneminen), ovat 
houkutelleet riidanalaisen tuen saajia turvautumaan siihen. 

69 Kantaja korostaa vielä joitakin kuljetusalan erityispiirteitä ja ottaa kantaa alan ylikapasiteettia 
koskevaan kysymykseen, johon komissio on viitannut riidanalaisessa päätöksessä. 

70 Ensinnäkin kantaja väittää, että PRI ei ole lisännyt hyötyajoneuvojen määrää, koska tuen 
saaminen edellytti käytetyn ajoneuvon poistamista markkinoilta. Kuten komissio toteaa 
riidanalaisen päätöksen III kohdan yhdeksännessä perustelukappaleessa, subventoitu uusi 
ajoneuvo olisi kuulunut ylempään luokkaan kuin markkinoilta poistettu ajoneuvo ainoastaan 
12,3 prosentissa tapauksia (1 758 ajoneuvoa), mikä on ilmennyt kantajan mukaan 
hyötyajoneuvokannan kapasiteetin 0,05 prosentin nousulla Espanjassa. 

71 Toiseksi Eurostatin tietojen mukaan 91,4 prosenttia Espanjassa toimivista kuljetusyrityksistä 
suorittaa kotimaan kuljetuksia, mikä osoittaa riidanalaisen tuen vähäisen vaikutuksen 
kansainvälisillä kuljetusmarkkinoilla. 

72 Kolmanneksi kantajan mukaan ei voida väittää, että pk-yrityksen saama säästö sen päättäessä 
PRLn vuoksi aikaistaa ajoneuvonsa korvaamista olisi automaattisesti johtanut etuihin tai 
hinnanalennuksiin, jotka voivat vääristää kilpailua, kun otetaan huomioon kuljetuksiin liittyvät 
monet kustannukset sekä merkittävä taloudellinen investointi ja hyötyajoneuvon ostamisesta pk-
yritykselle aiheutuvat lainanlyhennyskulut. 

73 Komissio väittää, että perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdassa ei edellytä, että 
riidanalaisen tuen myöntäminen vääristäisi kilpailua. Tässä määräyksessä edellytetään 
ainoastaan, että tuki uhkaa vääristää kilpailua (ks. edellä 59 kohdassa mainittu asia Vlaams 
Gevvest, tuomion 46 kohta). Komissio korostaa, että maantiekuljetusalalla on vakavia 
rakenteellisia ylikapasiteettiongelmia. Tämän vuoksi mitä tahansa vaatimatontakin tukea, joka 
voi pahentaa tätä tilannetta, on arvioitava erityisen tiukkojen kriteerien perusteella. Lisäksi tällä 
alalla on voimakasta tarjonnan hajontaa, erityisesti Espanjassa, minkä vuoksi tuki, joka voi 



 

 

absoluuttisesti vaikuttaa vaatimattomalta, voi todellisuudessa vaikuttaa merkittävästi kilpailuun 
ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (yhdistetyt asiat C-278/92—C-280/92, Espanja v. 
komissio, tuomio 14.9.1994, Kok. 1994, s. 1-4103, 42 kohta). Esillä olevassa asiassa tämä 
vaikutus on ollut merkittävä kahdellakin tapaa. Tuensaajat ovat paitsi uusineet 
toimintaresurssejaan, myös joissakin tapauksissa lisänneet niitä, koska ostettu ajoneuvo voi olla 
ylempää luokkaa kuin markkinoilta poistettu ajoneuvo. 

74 Komissio katsoo, että näissä olosuhteissa se ei voinut muuta kuin todeta, että riidanalaisen 
päätöksen 3 artiklassa tarkoitettu tuki on vaikuttanut yhteisön sisäiseen kauppaan (edellä 59 
kohdassa mainittu asia Vlaams Gevvest, tuomio 49 kohta). Se väittää viimeksi mainittuun 
tuomioon vedoten, että esillä olevassa asiassa tuen yhteisön sisäiseen kauppaan kohdistuvien 
konkreettisten vaikutusten tutkiminen ei ole ollut tarpeen. Se hylkää myös kantajan väitteen, 
joka koskee PRLn kohteena olleiden ajoneuvojen vähäistä kilpailua (ks. edellä 65 kohta). 
 

— Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta 
75 Aluksi on todettava edellä 24 ja 25 kohdassa täsmennetyn osalta, että ensimmäisen oikeusasteen 

tuomioistuimen on arvioitava tässä asiassa kilpailun vääristymisen edellytyksiä ja vaikutusta 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan pelkästään tavaroiden ammattimaisen maantiekuljetuksen 
alalla. 

76 Komissio esittää riidanalaisen päätöksen johdanto-osan II kohdassa neuvoston antamat eri 
asetukset, joiden seurauksena kyseinen ala on asteittain avattu yhteisön kilpailulle sekä 
kansainvälisten kuljetusten että kotimaisten kuljetusten osalta (kabotaasi). 

77 Komissio korostaa riidanalaisen päätöksen johdanto-osan IV kohdassa, että PRI:n nojalla 
myönnetty tuki alensi tuensaajien tavanomaisia yritystoimintakustannuksia, jotka niiden 
kilpailijat joutuivat edelleen maksamaan (neljännen perustelukappaleen toinen virke). Se katsoo, 
että tällä tavoin riidanalainen tuki vahvisti sitä saavien yritysten rahoitusasemaa ja 
toimintamahdollisuuksia suhteessa kilpailijoihin (saman perustelukappaleen kolmas virke). Se 
väittää (kahdeksas perustelukappale), että 
"liikennöintiä päätoimena ------------ harjoittavat tuensaajat kilpailevat Espanjasta ja 
muista jäsenvaltioista olevien muiden liikenteenharjoittajien kanssa, jotka eivät voi saada tukea 
[PRI]:stä, koska tieliikenteen vapauttaminen vuonna 1990 johti kilpailuun muista jäsenvaltioista 
olevien yritysten kanssa sekä kansainvälisen liikenteen että kabotaasiliikenteen alalla". 

78 Se selittää tämän jälkeen, miksi se, että tuen saaminen edellytti Espanjassa rekisteröidyn 
ajoneuvon liikenteestä poistamista, merkitsi muuhun kuin kyseiseen valtioon sijoittautuneiden 
kuljetusyritysten välillistä syrjintää ja johti tästä syystä kilpailun vääristymiseen viimeksi 
mainittujen ja Espanjaan sijoittautuneiden yritysten välillä (yhdeksäs ja kymmenes 
perustelukappale). 

79 Komissio päättelee seuraavaa (12. perustelukappale): 
 

"Jos tuki vahvistaa sellaisten tietyllä alalla toimivien yritysten asemaa, jotka osallistuvat 
yhteisön sisäiseen kauppaan, sen katsotaan vaikuttavan perustamissopimuksen 92 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetulla tavalla. Kun otetaan huomioon, että [PRI:n] yhteydessä myönnetty tuki 
vahvistaa tukea saavien yritysten rahoitusasemaa ja toimintamahdollisuuksia suhteessa 
kilpailijoihin ja että tämä vaikutus syntyy yhteisön sisäisessä kaupassa, komissio katsoo, että 
tällainen tuen myöntäminen saattaa vaikuttaa yhteisön sisäiseen kauppaan." 



 

 

80 Komission suorittaman arvioinnin hyväksyttävyyttä on tutkittava kantajan esittämien väitteiden 
valossa. 

81 On kiistatonta, että tavaroiden maantiekuljetusten alalla pk-yritykset, jotka ovat saaneet 
riidanalaista tukea, kilpailevat niiden suurten yritysten kanssa, jotka eivät ole hyötyneet PRI:stä 
(ks. edellä 47 kohta). On niin ikään selvää, että kansainvälisten tavaroiden maantiekuljetusten 
alalla, jolla kantaja ei kiistä, että ainakin osa sen esillä olevassa asiassa edustamista pk-
yrityksistä toimii, on vilkasta kilpailua juuri tämän toiminnan rajanylittävän luonteen vuoksi ja 
että komission riidanalaisen päätöksen johdanto-osan II kohdassa esiin tuomien kilpailun 
vapauttamista koskevien säännösten seurauksena tavaroiden kotimaan maantiekuljetusten 
kilpailulla on joitakin vuosia ollut ainakin potentiaalisesti yhteisön ulottuvuus. 

82 Kantaja ei myöskään kiistä sitä, että riidanalainen tuki on vähentänyt tuensaajien juoksevaan 
liiketoimintaan liittyviä kuluja "alenta[malla] niiden tavanomaisia yritystoimintakustannuksia" 
(riidanalaisen päätöksen johdanto-osan IV kohdan neljäs perustelukappale). Sitä vastoin, kuten 
edellä 30 kohdassa on jo todettu, se korostaa, että ilman tätä tukea kyseiset tuensaajat eivät olisi 
selviytyneet uuden hyötyajoneuvon ostamiseen liittyvistä kustannuksista. 

83 Oikeuskäytännön mukaan esillä olevan kaltainen tuki, jolla katetaan osa kausittain suoritettaviin 
uudistuksiin kohdistuvista investointikuluista, ovat toimintatukea (ks. yhdistetyt asiat 62/87 ja 
72/87, Exécutif régional wallon ja Glaverbel v. komissio, tuomio 8.3.1988, Kok. 1988, s. 1573, 
31-34 kohta). Tällaiset tuet, joiden tarkoituksena on vapauttaa tuensaajayritykset kokonaan tai 
osittain sellaisista menoista, joista niiden olisi normaalisti pitänyt vastata juoksevassa 
hallinnossaan tai tavanomaisessa toiminnassaan, lähtökohtaisesti vääristävät kilpailua (ks. asia 
T-459/93, Siemens v. komissio, tuomio 8.6.1995, Kok. 1995, s. 11-1675, 48 ja 77 kohta ja 
edellä 59 kohdassa mainittu asia Vlaams Gewest v. komissio, tuomion 43 kohta). Esillä olevassa 
asiassa tuensaajayrityksille julkisella toimenpiteellä annettu etu on tosiasiallisesti vahvistanut 
niiden rahoitusasemaa ja toimintamahdollisuuksia, kuten komissio toteaa riidanalaisessa 
päätöksessä, ja suosinut niitä siten niiden Espanjasta tai muista jäsenvaltioista oleviin 
kilpailijoihin nähden, jotka eivät ole voineet saada riidanalaista tukea kokonsa vuoksi (ks. 
vastaavasti asia 259/85, Ranska v. komissio, tuomio 11.11.1987, Kok. 1987, s. 4394, 24 kohta). 

84 Lisäksi, kuten komissio toteaa (riidanalaisen päätöksen johdanto-osan IV kohdan yhdeksäs 
perustelukappale), vaikka edellä 3 kohdassa mainitussa, 27.9.1994 tehdyssä sopimuksessa 
asetetut edellytykset eivät muodollisesti estä muualle kuin Espanjaan sijoittautuneita pk-
yrityksiä saamasta PRLstä myönnettävää tukea, viimeksi mainituille aiheutuisi kuitenkin 
todellisuudessa lisäkustannuksia, kuten kantaja itsekin myöntää. Kun PRLn tuen saaminen 
edellyttää Espanjassa rekisteröidyn ajoneuvon poistamista liikenteestä, siinä itse asiassa 
velvoitetaan muut kuin tähän valtioon sijoittautuneet liikenteenharjoittajat, jos ne haluavat saada 
tukea, sopimaan etukäteen paikallisen yrittäjän kanssa siitä, että tämä poistaa markkinoilta 
tällaisen ajoneuvon, kun taas paikalliset kuljetusyritykset voivat saada tukea suoraan ilman 
tällaisia järjestelyjä. Komissio on siis perustellusti katsonut (riidanalaisen päätöksen johdanto-
osan IV kohdan kymmenes perustelukappale), että tuen myöntäminen PRLn mukaisesti 
"väärist[i] Espanjaan sijoittautuneiden liikenteenharjoittajien ja Espanjassa toimintaansa 
harjoittavien mutta muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden liikenteenharjoittajien välistä 
kilpailua". 

85 Kantajan väitettä siitä, että tätä epäedullista seikkaa kompensoisi muissa jäsenvaltioissa 
sovellettu alhainen korkotaso, ei ole vahvistettu millään konkreettisella näytöllä, eikä se voisi 



 

 

myöskään muuttaa johtopäätöstä siitä, että Espanjan viranomaisten toimenpiteet PRI:n 
yhteydessä ovat muuttaneet keinotekoisesti markkinoiden lakien tavanomaisesta soveltamisesta 
seuraavia kilpailuolosuhteita.. Julkista toimenpidettä ei voida olla määrittelemättä 
perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi tueksi sillä perusteella, että 
tuensaajat eivät saamastaan edusta huolimatta olisi kuitenkaan päässeet yhtä edulliseen asemaan 
kuin niiden muista jäsenvaltioista olevat kilpailijat. 

86 Kuten komissio korostaa perustellusti riidanalaisessa päätöksessä, silloin kun esillä olevan asian 
tavoin valtion myöntämä tai valtion varoista myönnetty taloudellinen tuki vahvistaa yrityksen 
asemaa jäsenvaltioiden välisessä kaupassa muihin, kilpaileviin yrityksiin verrattuna, tuen on 
katsottava vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (ks. asia 730/79, Philip Morris v. 
komissio, tuomio 17.9.1980, Kok. 1980, s. 2671, 11 kohta; edellä 37 kohdassa mainittu asia 
Belgia v. komissio, tuomio 17.6.1999, 47 kohta ja edellä 59 kohdassa mainittu asia Vlaams 
Gevvest, tuomion 50 kohta). Lisäksi tuki voi vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja 
vääristää kilpailua, vaikka muiden jäsenvaltioiden yritysten kanssa kilpaileva tuensaajayritys ei 
itse harjoittaisi rajanylittävää toimintaa. Kun jäsenvaltio myöntää tukea yritykselle, tarjonta 
tässä jäsenvaltiossa voi pysyä ennallaan tai kasvaa, minkä seurauksena muissa jäsenvaltioissa 
toimivien yritysten mahdollisuudet tarjota palvelujaan tämän jäsenvaltion markkinoille 
huononevat (ks. vastaavasti asia C-303/88, Italia v. komissio, tuomio 21.3.1991, Kok. 1991, s.I-
1433, 27 kohta). 

87 Kantaja ei kiistä komission suorittamaa arviointia, jonka mukaan maantiekuljetussektorilla on 
ylikapasiteettia (riidanalaisen päätöksen johdanto-osan V kohdan 15. perustelukappale). Lisäksi 
on selvää, että PRI:n mukaan B, C tai D -luokan käytetty ajoneuvo voitiin korvata uudella 
ylempään luokkaan kuuluvalla ajoneuvolla (riidanalaisen päätöksen I kohdan viimeinen 
perustelukappale), kuten myös tapahtui 12,3 prosentissa tapauksista, mitä kantaja ei kiistä 
(riidanalaisen päätöksen johdanto-osan III kohdan yhdeksäs perustelukappale). Tällainen seikka 
on siten korostanut alan ylikapasiteettia. 

88 Komissio on näin ollen perustellusti katsonut (riidanalaisen päätöksen johdanto-osan IV kohdan 
viimeinen perustelukappale), että riidanalaisen tuen myöntäminen on saattanut vaikuttaa 
yhteisön sisäiseen kauppaan (ks. vastaavasti edellä 37 kohdassa mainittu asia Belgia v. 
komissio, tuomio 17.6.1999, 51 kohta). 

89 Riippumatta siitä, mikä prosenttiosuus hyötyajoneuvoista on saanut tukea koko 
hyötyajoneuvokannasta kyseisellä alalla ja mikä on tuensaajina olevien pk-yritysten 
markkinaosuus, joka tapauksessa yhteisön kilpailu on vääristynyt ja tämä toimenpide 
vaikuttanut jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 

90 PRI:n kattamien ajoneuvojen vähäistä kilpailua koskevasta väitteestä on todettava, että tuki 
edellytti nimenomaan yli kymmenen vuotta rekisteröidyn ajoneuvon korvaamista uudella 
ajoneuvolla. Tällä tavoin PRLllä on vahvistettu tuensaajayritysten kilpailuasemaa, kuten 
komissio perustellusti toteaa kirjelmissään, kun sillä on vähitellen poistettu korvatun ajoneuvon 
vanhentuneisuuteen liittyvä haitta. 

91 Lopuksi on hylättävä kantajan väitteet, jotka koskevat tuen vähäisyyttä, sen rajallista vaikutusta 
yritysten päätökseen turvautua PRLhin ja sen vaikutuksettomuuteen yritysten soveltamiin 
hintoihin. 



 

 

92 Oikeuskäytännössä on katsottu, että jos julkisen elimen yritykselle myöntämä etu on pieni, 
kilpailu vääristyy vähemmän, mutta yhtä kaikki vääristyy. Perustamissopimuksen 92 artiklan 1 
kohdan kieltoa sovelletaan suuruudestaan riippumatta jokaiseen tukeen, joka vääristää tai uhkaa 
vääristää kilpailua, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (ks. edellä 59 
kohdassa mainittu asia Vlaams Gewest, tuomion 46 kohta). Tuen suhteellisen vähäinen suuruus 
tai edunsaajayrityksen suhteellisen pieni koko eivät sulje ennalta pois mahdollisuutta, että tuki 
vaikuttaisi jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (ks. asia C-142/87, Belgia v. komissio, tuomio 
21.3.1990, Kok. 1990, s. 1-959, 43 kohta; edellä 73 kohdassa mainittu asia Espanja v. komissio, 
tuomion 40—42 kohta ja edellä 59 kohdassa mainittu asia Vlaams Gewest, tuomion 48 kohta). 
Suhteellisen vähäinenkin tuki voi vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, jos kyseisellä 
alalla on kova kilpailu (edellä 86 kohdassa mainittu asia Italia v. komissio, tuomion 27 kohta), 
kuten tavaroiden maatiekuljetusalalla, jolla toimii useita pienikokoisia yrityksiä. 

93 Kantaja itsekin myöntää, että ilman riidanalaista tukea tuensaajat eivät olisi selviytyneet 
hyötyajoneuvokantansa uusimiseen liittyvistä kustannuksista (ks. edellä 30 kohta). Riippumatta 
siitä, mistä muista syistä nämä tuensaajat ovat turvautuneet PRLhin ja siitä, miten saatu etu on 
vaikuttanut hintoihin, on siis kiistatonta, että kyseinen tuki on auttanut niitä parantamaan 
toimintamahdollisuuksiaan vahvistamalla siten niiden kilpailuasemaa paikallisiin ja ulkomaisiin, 
todellisiin tai mahdollisiin kilpailijoihin nähden. 

94 Kaiken edellä esitetyn perusteella on katsottava, että komissio on perustellusti päätellyt, että 
riidanalaisen päätöksen 3 artiklassa tarkoitetun tuen myöntäminen on vaikuttanut 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja vääristänyt tai uhannut vääristää kilpailua. Toisin kuin 
kantaja väittää, oikeuskäytännössä ei edellytetä, että tällainen johtopäätös voitaisiin tehdä vain, 
jos kilpailun vääristyminen tai tällaisen vääristymisen uhka ja vaikutus jäsenvaltioiden väliseen 
kauppaan ovat tuntuvia tai olennaisia (ks. edellä 92 kohdassa mainittu asia Belgia v. komissio, 
tuomio 21.3.1990, 42 ja 43 kohta ja edellä 59 kohdassa mainittu asia Vlaams Gevvest, tuomion 
46 kohta). 

95 Tämän vuoksi on hylättävä kantajan väite, jonka mukaan komission tältä osin suorittama 
arviointi ei olisi hyväksyttävä. 
Päätöksen perustelut 
 

— Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut 

96 Kantaja arvostelee komissiota siitä, että se on riidanalaisessa päätöksessä tyytynyt teoreettisesti 
viittaamaan maantiekuljetussektorin muodolliseen vapauttamiseen tutkimatta todellista 
markkinatilannetta, tuensaajayritysten markkinaosuutta, kilpailijayritysten tilannetta ja kyseisten 
palvelujen tarjoamista jäsenvaltioiden välillä, toisin kuin oikeuskäytännössä edellytetään 
(yhdistetyt asiat 296/82 ja 318/82, Alankomaat ja Leeuwarder Papienvarenfabriek v. komissio, 
tuomio 13.3.1985, Kok. 1985, s. 809, 24 kohta ja yhdistetyt asiat C-329/93, C-62/95 ja C-63/95, 
Saksa ym. v. komissio, tuomio 24.10.1996, Kok. 1996, s. 1-5151, 54 kohta). 

97 Komissio ei kantajan mukaan myöskään perustele sitä, että se on konkludenttisesti hylännyt 
hallinnollisessa menettelyssä esitetyt väitteet siitä, ettei tuki ole merkittävästi vääristänyt 
kilpailua ja ettei tuki ole vaikuttanut jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, toisin kuin 
oikeuskäytännössä edellytetään (asia C-301/87, Ranska v. komissio, tuomio 14.2.1990, Kok. 
1990, s. 1-307, 43 kohta). 



 

 

98 Kantaja vetoaa edellä 96 kohdassa mainittuun oikeuskäytäntöön ja väittää vielä, että komissiolla 
on paljon pidemmälle ulottuva perusteluvelvollisuus lainvastaisesti myönnetyn tuen kilpailua 
vääristävän vaikutuksen ja yhteisön sisäiseen kauppaan kohdistuvan vaikutuksen osalta. 

99 Komissio selittää ne syyt, joiden vuoksi se katsoo, ettei edellä 96 kohdassa mainittua 
oikeuskäytäntöä voida soveltaa nyt esillä olevassa asiassa. Se katsoo täyttäneensä 
oikeuskäytännössä asetetut perusteluja koskevat vaatimukset esittämällä riidanalaisessa 
päätöksessä olosuhteet, joiden vuoksi PRI on saattanut vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen 
kauppaan. Se lisää vielä, että kun tukia ei ole ilmoitettu sille, kuten käsiteltävänä olevassa 
tapauksessa, oikeuskäytännössä ei velvoiteta sitä osoittamaan näiden tukien todellisia 
vaikutuksia kilpailuun ja yhteisön sisäiseen kauppaan (edellä 97 kohdassa mainittu asia Ranska 
v. komissio, tuomio 14.2.1990, 33 kohta). 
 

— Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta 

100 Vaikka tietyissä tapauksissa jo tuen myöntämiseen liittyvien seikkojen vuoksi tuki voi vaikuttaa 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja vääristää tai uhata vääristää kilpailua, komission on joka 
tapauksessa mainittava nämä seikat päätöksen perusteluissa (asia 323/82, Intermills v. komissio, 
tuomio 14.11.1984, Kok. 1984, s. 3809, 38 kohta ja edellä 96 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat 
Alankomaat ja Leeuwarder Papienvarenfabriek v. komissio, tuomion 24 kohta). 

101 Edellä 76—79 kohdassa tarkoitetut riidanalaisen päätöksen kohdat sisältävät riittävän esityksen 
niistä tosiseikoista ja oikeudellisista perusteista, jotka on otettu huomioon arvioitaessa kilpailun 
vääristymisen edellytyksiä ja yhteisön sisäiseen kauppaan 

 

kohdistuvia vaikutuksia. Kantaja ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin saavat näiden 
seikkojen avulla tietää ne syyt, joiden vuoksi komissio on katsonut riidanalaisen tuen täyttävän 
nämä edellytykset. 

102 Toisin kuin kantaja väittää, komissiolla ei ollut velvollisuutta tehdä taloudellista erittelyä 
todellisesta markkinatilanteesta, tuensaajayritysten markkinaosuudesta, kilpailijayritysten 
tilanteesta ja kyseisten palvelujen tarjoamisesta jäsenvaltioiden välillä, koska se oli esittänyt, 
miten riidanalainen tuki vääristi kilpailua ja vaikutti jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (ks. 
vastaavasti edellä 86 kohdassa mainittu asia Philip Morris v. komissio, tuomion 9—12 kohta ja 
edellä 59 kohdassa mainittu asia Vlaams Gewest v. komissio, tuomion 67 kohta). 

103 Lisäksi kun kyse on lainvastaisesti myönnetystä tuesta, komission ei tarvitse osoittaa tuen 
todellisia vaikutuksia kilpailuun ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tällainen velvollisuus 
johtaisi niiden jäsenvaltioiden suosimiseen, jotka maksavat tukia noudattamatta 
perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohdassa määrättyä ilmoitusvelvollisuutta, niiden 
kustannuksella, jotka ilmoittavat tuesta suunnitteluvaiheessa (ks. edellä 97 kohdassa mainittu 
asia Ranska v. komissio, tuomio 14.2.1990, 33 kohta ja edellä 59 kohdassa mainittu asia 
Vlaams Gevvest v. komissio, tuomion 67 kohta). 

104 Edellä 58 kohdassa mainitun oikeuskäytännön lisäksi on korostettava, että komissio ei ole 
kilpailusääntöjen noudattamisen turvaamiseksi tekemiensä päätösten perusteluissa velvollinen 
ottamaan kantaa kaikkiin asianomaisten sille esittämiin väitteisiin. Sen on mainittava ainoastaan 



 

 

ne tosiseikat ja oikeudelliset seikat, joilla on olennainen merkitys päätöksen kannalta (asia T-
44/90, La Cinq v. komissio, tuomio 24.1.1992, Kok. 1992, s. II-1, 41 kohta 
oikeuskäytäntöviittauksineen; edellä 83 kohdassa mainittu asia Siemens v. komissio, tuomion 
31 kohta ja edellä 59 kohdassa mainittu asia Vlaams Gevvest v. komissio, tuomion 63 kohta), 
kuten se on tehnyt esillä olevassa asiassa. 

105 Näin ollen on hylättävä kantajan väitteet, joiden mukaan kilpailun vääristymisen ja 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan kohdistuvan vaikutuksen kriteereitä ei olisi perusteltu. 

106 Tämän vuoksi tutkittavana olevan kanneperusteen toinen osa on hylättävä kokonaisuudessaan. 
 

Kanneperusteen kolmas osa 
 

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut 
 

107 Kantaja väittää, että vaikka PRLn myönnettäisiinkin vaikuttaneen kilpailuun ja 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, sen olisi todettava soveltuvan yhteismarkkinoille 
perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla. 

 
 

11-21 
108 Komissio ei kommentoi väitettä. 

 

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta 

109 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan komissiolla on perustamissopimuksen 92 artiklan 3 
kohtaa soveltaessaan laaja harkintavalta, jonka käyttäminen edellyttää koko yhteisöä silmällä 
pitäen tehtävää taloudellisten ja yhteiskunnallisten kysymysten arviointia (edellä 86 kohdassa 
mainittu asia Philip Morris v. komissio, tuomion 24 kohta ja edellä 37 kohdassa mainittu asia 
Belgia v. komissio, tuomion 55 kohta). Määritettäessä valtiontuen soveltuvuutta tai 
soveltumattomuutta yhteismarkkinoille syntyy ongelmia, jotka edellyttävät nopeasti muuttuvien 
monimutkaisten taloudellisten ja yhteiskunnallisten olosuhteiden ja tosiseikkojen huomioon 
ottamista ja arviointia (edellä 97 kohdassa mainittu asia Ranska v. komissio, tuomio 14.2.1990, 
15 kohta; asia C-39/94, SFEI ym., tuomio 11.7.1996, Kok. 1996. s. 1-3547, 36 kohta ja asia C-
169/95, Espanja v. komissio, tuomio 14.1.1997, Kok. 1997, s. 1-135, 18 kohta). 

110 Näissä olosuhteissa on yksinomaan yhteisöjen tuomioistuinten asiana kumoamiskannetta 
käsitellessään tarkistaa, onko komission päätös olla soveltamatta riidanalaiseen tukeen 
perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettua poikkeusta lainvastainen 
jollakin perustamissopimuksen 173 artiklasta ilmenevällä perusteella, eivätkä ne voi korvata 
omalla tosiseikkoja koskevalla arvioinnillaan päätöksentekijän arviointia varsinkaan 
taloudellisista seikoista (ks. asia C-225/91, Matra v. komissio, tuomio 15.6.1993, Kok. 1993, s. 
1-3203, 23 kohta ja edellä 52 kohdassa mainittu asia Ladbroke Racing v. komissio, tuomion 147 
kohta). Laillisuusvalvontaa tällaisessa tilanteessa harjoitettaessa on ainoastaan tarkistettava, että 
menettelyä ja perustelemista koskevia sääntöjä on noudatettu, että riidanalaisen päätöksen 
perustana olevat tosiseikat pitävät aineellisesti paikkansa ja ettei näitä tosiseikkoja arvioitaessa 
ole tehty ilmeistä virhettä tai harkintavaltaa käytetty väärin (ks. edellä mainittu asia Matra v. 
komissio, tuomion 25 kohta; edellä 53 kohdassa mainittu asia Belgia v. komissio, tuomio 
29.2.1996, 11 kohta; asia T-106/95, FFSA ym. v. komissio, tuomio 27.2.1997, Kok. 1997, s. II-



 

 

229, 101 kohta; edellä 52 kohdassa mainittu asia Ladbroke Racing v. komissio, tuomion 148 
kohta ja yhdistetyt asiat T-371/94 ja T-394/94, British Airways ym. ja British Midland Airways 
v. komissio, tuomio 25.6.1998, Kok. 1998, s. 11-2405, 79 kohta). 

111 Kantaja ei ole esillä olevassa asiassa esittänyt pienintäkään näyttöä, jonka perusteella voitaisiin 
katsoa, että riidanalainen päätös, jossa komissio kieltäytyy soveltamasta johdanto-osan V 
kohdassa esitetyn yksityiskohtaisen analyysin päätteeksi perustamissopimuksen 92 artiklan 3 
kohdan c alakohdassa määrättyä poikkeusta kyseisen päätöksen 3 artiklassa tarkoitettuun 
tukeen, olisi jollain tavoin lainvastainen. 

112 Näin ollen toinen kanneperuste on hylättävä kokonaisuudessaan. 
2. Ensimmäinen ja kolmas kanneperuste, jotka koskevat luottamuksensuojan periaatteen, 
suhteellisuusperiaatteen, yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja mielivaltaisen kohtelun kiellon 
periaatteen loukkaamista sekä perustamissopimuksen 190 artiklan rikkomista ja joilla pyritään 
riidanalaisen päätöksen 4 artiklan kumoamiseen 

 

113 Ensimmäisellä ja kolmannella kanneperusteellaan kantaja pyrkii siihen, että 
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumoaisi riidanalaisen päätöksen 4 artiklan, 
jossa Espanjan kuningaskunta velvoitetaan lakkauttamaan 3 artiklassa tarkoitettu 
tuki ja perimään se takaisin tuensaajilta. Näiden kahden kanneperusteensa tueksi 
kantaja vetoaa luottamuksensuojan periaatteen ja suhteellisuusperiaatteen 
loukkaamiseen sekä perusteluvelvollisuuden rikkomiseen ja esittää väitteilleen 
perustelut. Lisäksi kantaja viittaa yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja 
mielivaltaisen kohtelun kiellon periaatteen loukkaamiseen. Koska kantajan 
kirjelmissä ei ole nimenomaisesti täsmennetty viimeksi mainittuja perusteita, niiden 
on katsottava olevan päällekkäisiä kolmen aikaisemmin mainitun perusteen kanssa. 
 

Luottamuksensuojan periaatteen loukkaaminen 
 

114 Kantaja väittää tämän kanneperusteensa tueksi ensinnäkin, että tuensaajat ovat 
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi uskoneet tuen lainmukaisuuteen. Toiseksi se 
väittää, että myös hallinnollisen menettelyn kesto on antanut aihetta tuensaajien 
perusteltuun luottamukseen. 
 

Poikkeuksellisia olosuhteita koskeva väite 
 

— Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut 

115 Korostettuaan PRhllä tavoiteltuja ympäristönsuojelun ja tieturvallisuuden päämääriä kantaja 
väittää, että oikeuskäytännössä hyväksytään se, että lainvastaiseksi oletetun tuen saaja on 
poikkeuksellisissa olosuhteissa voinut perustellusti uskoa kyseisen tuen lainmukaisuuteen (asia 
C-5/89, komissio v. Saksa, tuomio 20.9.1990, Kok. 1990, s. 1-3437, 16 kohta ja asia C-183/91, 
komissio v. Kreikka, tuomio 10.6.1993, Kok. 1993, s. 1-3131, 18 kohta). 

116 Esillä olevassa asiassa on kantajan mukaan kysymys juuri tällaisista poikkeuksellisista 
olosuhteista. Ensinnäkin kantajat ovat pääasiallisesti sopineet luotosta yksityisten pankkien 
kanssa ilman viranomaisten toimenpiteitä. Pienistä yrityksistä puuttuvan "eurooppalaisen 
kulttuurin" vuoksi ne eivät ole ottaneet huomioon, että tällaiset luotot voivat kätkeä sisäänsä 
valtiontuen piirteitä. Toiseksi Espanjan viranomaiset eivät ole missään vaiheessa ilmoittaneet 



 

 

PRI:tä koskevan menettelyn kulusta yhteisön viranomaisissa. Kolmanneksi ne ovat perustellusti 
epäilleet, että PRI:n sisältämä toimenpide voisi merkitä perustamissopimuksen 92 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua valtiontukea. Neljänneksi kun otetaan huomioon, että PRI esitettiin 
yleisenä toimenpiteenä, jolla pyritään kaikkien pkyritysten hyötyajoneuvokannan uusimiseen, 
ne ovat kohtuudella voineet katsoa, että kyseinen järjestelmä kuuluu vähämerkityksistä tuista 
annetussa komission tiedonannossa (EYVL 1996, C 68, s. 9) tarkoitetun de minimis -säännön 
soveltamisalaan. 

117 Kantaja vetoaa yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 223/85, RSV vastaan komissio, 24.11.1987 
antamaan tuomioon (Kok. 1987, s. 4617), julkisasiamies Tesauron edellä 109 kohdassa 
mainitussa asiassa Espanja vastaan komissio antamaan ratkaisuehdotukseen (tuomio 14.1.1997, 
Kok. 1997, s. 1-138, 1-146 ja 1-147) sekä perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) Nro 659/1999 (EYVL L 83, s. 1) 14 artiklaan ja väittää, että tuensaajayrityksillä 
on oikeus vedota perusteltuun luottamukseensa yhteisöjen tuomioistuimissa vastustaakseen 
kyseisen tuen takaisinperimistä. Kantaja väittää vielä, että kun otetaan huomioon, että PRI 
otettiin aikoinaan käyttöön yleisenä toimenpiteenä, ja tuen käsitteen monitahoisuus yhteisön 
oikeudessa, Espanjassa rekisteröidyn ajoneuvon liikenteestä poistamiseen liittyvä tuki ei ole 
voinut saada tuensaajia epäilemään, että PRI voisi merkitä perustamissopimuksen 92 artiklan 1 
kohdan vastaista valtiontukea. 

118 Komissio toteaa, että luottamuksensuojan periaatteeseen ei voida tehokkaasti vedota yhteisöjen 
tuomioistuimissa (edellä 83 kohdassa mainittu asia Siemens v. komissio ja edellä 52 kohdassa 
mainittu asia Ladbroke Racing v. komissio). Se katsoo, että kantajan esiin tuomia olosuhteita ei 
missään tapauksessa voida pitää poikkeuksellisina. 
 

— Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta 

119 Aluksi on todettava, ettei kantaja väitä, että sen esillä olevassa asiassa edustamat pk-yritykset 
eivät olisi aikoinaan tienneet siitä, että ne saivat PRI:n yhteydessä uuden hyötyajoneuvon 
ostamiseen myönnetyn luoton edullisella korolla. Näin ollen on katsottava, että nämä yritykset 
ovat olleet täysin tietoisia etuudesta ja siten tuesta, joka perustuu näille luotoille myönnetyn 
koron alentamiseen. 

120 Lisäksi  on  selvää,  että  PRI:tä  ei  ole  pantu  täytäntöön  perustamissopimuksen  93  artiklan  3  
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 

121 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tuensaajayrityksille voi periaatteessa, komission 
perustamissopimuksen 93 artiklan perusteella harjoittaman valtiontukia koskevan valvonnan 
pakottava luonne huomioon ottaen, syntyä saadun tuen lainmukaisuutta koskeva perusteltu 
luottamus vain siinä tapauksessa, että tuki on myönnetty mainitussa artiklassa määrättyä 
menettelyä noudattaen. Huolellisen taloudellisen toimijan on nimittäin tavallisesti kyettävä 
varmistautumaan siitä, että tätä menettelyä on noudatettu (ks. edellä 115 kohdassa mainittu asia 
komissio v. Saksa, tuomion 14 kohta; edellä 109 kohdassa mainittu asia Espanja v. komissio, 
tuomio 14.1.1997, 51 kohta ja asia C-24/95, Alcan Deutschland, tuomio 20.3.1997, Kok. 1997, 
s. 1-1591, 25 kohta). 

122 Oikeuskäytännössä ei tosin suljeta pois lainvastaisen tuen saajien mahdollisuutta vedota 
poikkeuksellisiin olosuhteisiin sen palauttamista vastustaakseen, jos niille on syntynyt 



 

 

perusteltu luottamus tuen lainmukaisuuteen (edellä 115 kohdassa mainitut asiat komissio v. 
Saksa, tuomion 16 kohta, ja komissio v. Kreikka, tuomion 18 kohta; ks. myös yhdistetyt asiat T-
126/96 ja T-127/96, BFM ja EFIM v. komissio, tuomio 15.9.1998, Kok. 1998, s. 11-3437, 69 
kohta). 

123 Riippumatta siitä, voivatko lainvastaista tukea saaneet vedota tällaisiin olosuhteisiin yhteisöjen 
tuomioistuimissa, on joka tapauksessa todettava, ettei yhtäkään kantajan tässä asiassa esittämää 
olosuhdetta voida hyväksyä. 

124 Siten sillä perusteella, että pääasiallisesti yksityiset pankit ovat myöntäneet luotot ilman 
viranomaisten suoria toimenpiteitä, ei voida päätellä, että kyseisiä luottoja saaneet eivät olisi 
voineet epäillä näihin toimenpiteisiin myönnetyn korkotuen olevan valtiolta peräisin. 

125 Ensinnäkin komission ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjallisiin kysymyksiin 
10.3.2000 antaman vastauksen liitteenä B oheistamista lehtiartikkeleista ilmenee, että Espanjan 
viranomaiset ovat aikoinaan järjestäneet mittavan tiedotuskampanjan PRF.stä ("una intensa 
campaña del ministerio [de Industria] a partir de septiembre u octubre", El Pais 9.8.1994) ja että 
sitä koskevissa sanomalehtiartikkeleissa on selvästi todettu tällä tavoin myönnettyjen tukien 
olevan valtiolta peräisin ("El Gobierno abonará 93.193 pesetas por cada millón invertido en 
comprar vehículos industriales", El Pais 28.9.1994). Kantaja ei voi myöskään kohtuudella 
kiistää sitä, että edellytystä käytetyn ajoneuvon markkinoilta poistamisesta ei ole asetettu 
yksityiseltä laitokselta peräisin olevan tavanomaisen luoton myöntämiselle. Se kantajan itsensä 
esiin tuoma seikka, että PRI esitettiin toimenpiteenä, jolla pyrittiin uusimaan pk-yritysten 
hyötyajoneuvokanta, tuskin antaa aihetta epäillä toimenpiteen valtiollista alkuperää. Kaikkien 
näiden eri seikkojen perusteella tuensaajat ovat väistämättä olleet tietoisia siitä, että kyseinen 
tuki perustui Espanjan julkisen vallan toimenpiteeseen eikä yksityiseen aloitteeseen. 

126 Sitä, että pk-yritykset eivät väitteen mukaan olisi tienneet valtiontukiin sovellettavasta 
lainsäädännöstä ja valtiontuen käsitteen monitahoisuudesta, ei voida pitää poikkeuksellisena 
olosuhteena, jonka perusteella voisi syntyä minkäänlaista perusteltua luottamusta myönnetyn 
tuen lainmukaisuuteen. Tuensaajia ei sitä paitsi voida niiden kokoon liittyvillä perusteilla 
vapauttaa ottamasta selvää yhteisön oikeuden säännöksistä, sillä muutoin tällä oikeudella ei 
olisi tehokasta vaikutusta. 

127 Vaikka väitettä siitä, että Espanjan viranomaiset eivät ole tiedottaneet tuensaajille PRLtä 
koskevan hallinnollisen menettelyn kulusta, pidettäisiinkin perusteltuna, sitä ei kuitenkaan 
voitaisi pitää poikkeuksellisena olosuhteena, joka aiheuttaisi tuensaajien perustellun 
luottamuksen tuen lainmukaisuuteen. Lisäksi komission päätös aloittaa perustamissopimuksen 
93 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu virallinen menettely on julkaistu Euroopan yhteisöjen 
virallisessa lehdessä 13.9.1996 (EYVL C 266, s. 10). Komissio toteaa siinä pitävänsä kyseistä 
tukijärjestelmää lainvastaisena ja epäilevänsä sen soveltuvuutta yhteismarkkinoille. Se varaa 
itselleen "yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti oikeuden päättää jäsenvaltion 
velvoittamisesta lainvastaisesti myönnetyn tuen takaisinperimiseen, kuten todetaan 22.6.1995 
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 156, s. 5, julkaistussa tiedonannossa". 

128 Pelkästään se, että tuensaajat ovat saattaneet pitää PRI:n sisältämän toimenpiteen luonnehdintaa 
valtiontueksi kyseenalaisena, ei selvästikään riitä minkäänlaisen saatujen tukien lainmukaisuutta 
koskevan perustellun luottamuksen syntymiseen. 



 

 

129 Sen, että PRI on aikoinaan esitetty yleisenä toimenpiteenä, jolla pyritään pk-yritysten 
hyötyajoneuvokannan uusimiseen, olisi edellä 125 kohdassa esitetyn lisäksi pitänyt saada 
tuensaajat epäilemään tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille, koska tällainen toimenpide tuo 
selvästi esiin tämän tukijärjestelmän valikoivuuden. Missään tapauksessa tätä seikkaa ei voida 
pitää poikkeuksellisena olosuhteena, joka olisi voinut saada tuensaajat ajattelemaan, ettei 
komissio tulisi millään tavoin vastustamaan PRI:tä. 

130 Myöskään väitettä, joka koskee komission tiedonantoa vähämerkityksisistä tuista, ei voida 
hyväksyä. Kyseisessä tiedonannossa suljetaan nimenomaisesti de minimis -säännön 
soveltamisalan ulkopuolelle liikennesektorilla myönnetyt tuet. 

131 Tämän vuoksi on hylättävä kantajan väite, joka perustuu poikkeuksellisiin olosuhteisiin, joilla 
voitaisiin perustella tuensaajien perusteltu luottamus tuen lainmukaisuuteen. 
 
 

Hallinnollisen menettelyn kesto 
 

— Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut 
 

132 Kantaja viittaa edellä 117 kohdassa mainitussa asiassa RSV vastaan komissio annettuun 
tuomioon ja väittää, että hallinnollisen menettelyn kohtuuttoman pitkä kesto on saanut 
tuensaajat luottamaan PRI:n sisältämän toimenpiteen lainmukaisuuteen. Se väittää, että 
Espanjan viranomaiset ovat toimittaneet komissiolle PRLstä toivotut tiedot, minkä vuoksi 
niiden ei voida katsoa olevan vastuussa hallinnollisen menettelyn kestosta. Saatuaan nämä 
tiedot komissio on odottanut 17 kuukautta ennen kuin se on aloittanut perustamissopimuksen 93 
artiklan mukaisen virallisen menettelyn. Komissio on kantajan mukaan lopulta 41 kuukauden 
tutkimisen jälkeen myöntänyt, että PRLn mukainen toimenpide ei tietyissä tapauksissa 
merkinnyt perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. 

133 Kantaja toteaa, ettei riidanalaisessa päätöksessä viitata millään tavoin Espanjan viranomaisten 
vastahakoisuuteen toimittaa komissiolle hallinnollisen menettelyn asianmukaisen kulun 
kannalta tarvittavia tietoja. Se lisää, että missään tapauksessa Espanjan viranomaisten väitetyllä 
yhteistyökyvyttömyydellä ei voida perustella kyseisen menettelyn pituutta, koska 
oikeuskäytännön mukaan komissiolla on oikeus velvoittaa jäsenvaltio toimittamaan sille 
tarvittavat asiakirjat, tiedot ja aineisto sen selvittämiseksi, soveltuuko kyseinen tuki 
yhteismarkkinoille, sekä oikeus lopettaa menettelyjä käytettävissään olevien tietojen perusteella 
tehdä lopullinen päätös, jos kyseinen jäsenvaltio ei noudata kehotusta (edellä 97 kohdassa 
mainittu asia Ranska v. komissio, tuomio 14.2.1990, 19 ja 22 kohta). 

134 Kantaja korostaa vielä, että kun komissio päättää aloittaa virallisen menettelyn, sen on 
saatettava se päätökseen kohtuullisessa ajassa (asia 59/79, Federation nationale des producteurs 
de vins de table et vins de pays v. komissio, määräys 11.7.1979, Kok. 1979, s. 2425). Se lisää, 
että Italian hallituksen optisten tuotteiden valmistajalle myöntämästä tuesta 25 päivänä 
heinäkuuta 1990 tekemässään päätöksessä 92/329/ETY (Industrie ottiche riunite - IOR) (EYVL 
1992, L 183, s. 30) komissio on harkinnut tarpeettomaksi vaatia tuen takaisinperimistä, kun 
otetaan huomioon päivämäärän, jona se sai tietää kyseisestä tuesta, ja sen päätöksenteon välillä 
kulunut aika. 

135 Kantaja väittää niin ikään, että ne espanjalaiset kuljetusyritykset, jotka ovat parhaiten perillä 
yhteisön lainsäädännöstä siitä syystä, että niillä on mahdollisuus tutustua sitä koskeviin 



 

 

virallisiin asiakirjoihin, ovat saaneet tietää komission epäilyksistä kyseisen toimenpiteen 
lainmukaisuudesta vasta syyskuussa 1996 — jolloin komission päätös aloittaa 
perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu virallinen menettely julkaistiin 
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä — eli kaksi vuotta PRLn toteuttamisen jälkeen. Näin 
pitkän ajan kuluminen on johtanut tuensaajien perusteltuun luottamukseen tuen 
lainmukaisuudesta. 

136 Komissio toteaa, että hallinnollisen menettelyn pituus oli oikeassa suhteessa kyseisen tapauksen 
vaikeuteen ja että joka tapauksessa pituus johtuu suuressa määrin Espanjan viranomaisten 
yhteistyökyvyttömyydestä sekä alustavan menettelyn että riidanalaista järjestelmää koskevan 
varsinaisen tutkimuksen aikana. Komissio kiistää kantajan väitteen esillä olevan tapauksen ja 
edellä 117 kohdassa mainitun asian RSV vastaan komissio yhdenmukaisuudesta. Komissio 
vetoaa asiassa T-49/93, SIDE vastaan komissio, 18.9.1995 annettuun tuomioon (Kok. 1995, s. 
11-2501, 83 kohta ja sitä seuraavat kohdat) ja korostaa vielä, että kun jäsenvaltio ei toimita sille 
pyydettyjä tietoja, se voi päättää asian erityisten olosuhteiden perusteella odottaa tarkempien 
tietojen saamista ennen päätöksentekoa sen sijaan, että se lopettaisi menettelyn ja ottaisi kantaa 
tuen soveltuvuuteen yhteismarkkinoille pelkästään käytettävissään olevien tietojen perusteella. 
 

— Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta 
TUOMIO 29.9.20OO - ASIA T-55/99 

137 Aluksi on huomattava, että kyseistä tukitoimenpidettä ei ole ilmoitettu komissiolle, joten edellä 
122 kohdassa mainitun oikeuskäytännön perusteella tuensaajat eivät poikkeuksellisia 
olosuhteita lukuun ottamatta voi lähtökohtaisesti vedota perusteltuun luottamukseen tämän tuen 
lainmukaisuudesta vastustaakseen sen palauttamista. Näin ollen on tutkittava, onko esillä 
olevassa asiassa hallinnollisen menettelyn pituus niin poikkeuksellinen, että tällainen luottamus 
olisi voinut syntyä sen perusteella. 

138 Tältä osin on ensinnäkin todettava, että komission ja Espanjan viranomaisten hallinnollisen 
menettelyn aikana käymää kirjeenvaihtoa koskevista asiakirjoista (komission ensimmäisen 
oikeusasteen tuomioistuimen kirjallisiin kysymyksiin 10.3.2000 antamien vastausten liite C) 
ilmenee, että Espanjan viranomaiset, jotka eivät olleet ilmoittaneet PRIrtä komissiolle, ovat 
toimittaneet sille sen pyynnöstä ensimmäiset tätä tukijärjestelmää koskevat tiedot 6.3.1995 
päivätyllä kirjeellään, joka on saapunut komissioon 7.4.1995 eli yli seitsemän kuukautta 
tukijärjestelmän toteuttamisesta 28.7.1994 tehdyn päätöksen jälkeen (ks. edellä 2 kohta). 

139 Näiden ensimmäisten tietojen perusteella komissiolle selvisi, että lisätiedot olisivat tarpeen, 
minkä vuoksi se lähetti 6.7.1995 tietopyynnön, johon Espanjan viranomaiset vastasivat 
26.7.1995 päivätyllä kirjeellään. Komissio sai vasta tässä viimeksi mainitussa kirjeessä eli vuosi 
PRI:n toteuttamisen jälkeen jäljennöksen 27.9.1994 tehdystä sopimuksesta, jossa vahvistettiin 
PRI:n toimintaa koskevat yksityiskohdat. 

140 Komissio lähetti 20.2.1996 Espanjan viranomaisille uuden tietopyynnön, joka koski tiettyjä 
edellä mainitun sopimuksen ehtoja, PRI:n soveltamisen konkreettisia tuloksia 31.12.1995 sekä 
hyötyajoneuvojen keskimääräistä rekisteröintiaikaa Espanjassa. Espanjan viranomaiset 
toimittivat pyydetyt tiedot 14.3.1996 päivätyllä kirjeellään, joka saapui komissioon 18.3.1996. 



 

 

141 Näistä eri seikoista ilmenee, että viivästykset riidanalaisen tukijärjestelmän soveltuvuutta 
koskevan alustavan menettelyn aloittamisessa sekä sen jälkeen menettelyn kulussa johtuvat 
ensisijaisesti Espanjan viranomaisista, joka paitsi hyväksyivät ja toteuttivat tämän järjestelmän 
perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohdassa asetetun ilmoittamisvelvollisuuden vastaisesti, 
myös tämän jälkeen viivyttelivät kaikkien asian kannalta hyödyllisten tietojen toimittamisessa 
komissiolle. 

142 Näissä olosuhteissa komissio saattoi perustellusti myöntää itselleen kolme kuukautta harkinta-
aikaa 18.3.1996 alkaen ennen kuin se ilmoitti Espanjan viranomaisille 26.6.1996 päivätyllä 
kirjeellään päätöksestään aloittaa perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
virallinen menettely (ks. edellä 97 kohdassa mainittu asia Ranska v. komissio, tuomio 
14.2.1990, 27 kohta). 

143 Tässä tilanteessa tukea koskevan alustavan tutkimusmenettelyn kokonaiskestoa ei voida 
mitenkään pitää poikkeuksellisena eikä se ole siten voinut johtaa tämän tuen takaisinperinnän 
estävään perusteltuun luottamukseen sen lainmukaisuudesta. 

144 Varsinaisen tutkimusmenettelyn kesto ei ole myöskään voinut antaa tuensaajille aihetta 
perusteltuun luottamukseen riidanalaisen tuen lainmukaisuudesta, koska asianomaisille 
henkilöille on ilmoitettu viimeistään 13.9.1996 komission 26.6.1996 Espanjan viranomaisille 
osoittaman kirjeen sisällöstä. Kyseisessä kirjeessä komissio totesi tuen lainvastaiseksi ja 
epäilevänsä sen soveltuvuutta yhteismarkkinoille ja toi esiin sen mahdollisen takaisinperinnän. 

145 Näin ollen tämän varsinaisen menettelyn noin kahden vuoden pituinen kesto, joka on 
riidanalaisesta päätöksestä ilmenevien tietojen mukaan vahvistettu komission ja Espanjan 
viranomaisten tämän menettelyn aikana käymää kirjeenvaihtoa koskevilla asiakirjoilla ja joka 
selittyy ensinnäkin asian monitahoisuuden vuoksi tarpeellisilla virallisilla ja epävirallisilla 
yhteydenotoilla ja toiseksi sillä, että komissiolla oli vasta 23.2.1998 käytettävissään kaikki 
välttämättömät tiedot, jotta se saattoi arvioida riidanalaisen tuen lainmukaisuutta, ei ole voinut 
saada tuensaajia kohtuudella uskomaan, ettei komission 26.6.1996 päivätyssä kirjeessään 
ilmaisemia epäilyksiä enää olisi ja ettei tukea enää vastustettaisi (ks. vastaavasti edellä 97 
kohdassa mainittu asia Ranska v. komissio, tuomio 14.2.1990, 28 kohta). 

146 Siihen, että komissio on lopulta hyväksynyt 1.7.1998 tekemässään päätöksessä osan PRLn 
mukaisesti myönnetyistä tuista, ei voida tehokkaasti vedota tuensaajien hallinnollisessa 
menettelyssä syntyneen riidanalaista tukijärjestelmää koskeneen perustellun luottamuksen 
tueksi. 

147 Vaikka onkin totta, että yhteisöjen tuomioistuin katsoi edellä 117 kohdassa mainitussa asiassa 
RSV vastaan komissio antamassaan tuomiossa, että kantajan perusteltu luottamus oli voinut 
syntyä sen perusteella, että komissiolta oli kulunut 26 kuukautta päätöksentekoon tässä asiassa, 
minkä vuoksi se ei voinut velvoittaa kyseisiä kansallisia viranomaisia perimään tukea takaisin 
(ks. perustelujen 17 kohta), on korostettava kyseisen asian erityisiä olosuhteita. 

148 Kyseessä ollut tuki oli ilmoitettu virallisesti komissiolle, vaikkakin sen jälkeen, kun se oli 
maksettu tuensaajalle. Tuki liittyi sellaisen toimenpiteen ylimääräisiin kustannuksiin, jonka 
osalta komissio oli jo hyväksynyt tukia. Se koski alaa, jolle kansalliset viranomaiset olivat 
vuodesta 1977 alkaen maksaneet komission hyväksymiä tukia. Tuen soveltuvuutta 
yhteismarkkinoille koskeva tutkimus ei edellyttänyt perusteellisia selvityksiä. Yhteisöjen 



 

 

tuomioistuin katsoi, että kantaja oli saattanut näissä olosuhteissa kohtuudella uskoa, ettei 
komissio vastustaisi tukea (ks. perustelujen 14—16 kohta). 

149 Nämä seikat erottavat kyseisen yksittäistapauksen perustavanlaatuisella tavalla nyt esillä 
olevasta asiasta. 

150 Esillä olevassa asiassa on selvää, että Espanjan viranomaiset eivät ole missään vaiheessa 
ilmoittaneet PRLtä komissiolle. 

151 Lisäksi komission ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle 10.3.2000 antamasta 
vastauksesta ilmenee, että PRI ei liittynyt komission aikaisemmin hyväksymän 
hyötyajoneuvojen ostoa koskevan vastaavan tukijärjestelmän jatkamiseen. Komissio toteaa, että 
se oli aikaisemmin hyväksynyt toisen "Plan Rénove" -järjestelmän, joka oli kuitenkin PRIrstä 
poiketen tarkoitettu yksityisten ajoneuvojen ostoon. Edellä mainituista komission vastauksista 
ilmenee niin ikään, että aikaisemmin komission suostumuksella myönnetyillä julkisilla tuilla 
tavarankuljetusalalla toimiville espanjalaisille pk-yrityksille oli täysin eri tarkoitus ja päämäärä 
kuin PRI:n mukaisesti myönnetyillä tuilla. Kyse oli itse asiassa toimenpiteistä, joilla pyrittiin 
kannustamaan liikenteenharjoittajien ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä, yritysten välistä 
yhteistyötä ja alan kapasiteetin alentamista. 

152 Riidanalaisen päätöksen maininnat, jotka on vahvistettu komission ja Espanjan viranomaisten 
hallinnollisen menettelyn aikana käymään kirjeenvaihtoon liittyvillä asiakirjoilla, osoittavat 
PRI:n arvioinnin perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan kannalta edellyttäneen useita 
komission esittämiä tietopyyntöjä. 

153 Kantaja ei näin ollen voi esillä olevassa asiassa tehokkaasti vedota edellä 117 kohdassa 
mainitussa asiassa RSV vastaan komissio annettuun tuomioon. 

154 Tämän vuoksi kantajan väitteet, jotka koskevat hallinnollisen menettelyn kestoa, on hylättävä. 

Suhteellisuusperiaatteen loukkaaminen 

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut 

155 Kantaja väittää ensinnäkin, että lainvastaisten tukien takaisinperiminen on perusteltava 
rikkomisen vakavuudella ja laajuudella (edellä 86 kohdassa mainittu asia Italia v. komissio, 
tuomio 21.3.1991, 54 kohta). Takaisinperimistä voitaisiin vaatia ainoastaan 
suhteellisuusperiaatetta noudattaen (edellä 97 kohdassa mainittu asia Ranska v. komissio, 
tuomio 14.2.1990, 59—62 kohta; asia C-399/95 R, Saksa v. komissio, määräys 3.5.1996, Kok. 
1996, s. 1-2441, 67 kohta ja edellä 59 kohdassa mainittu asia Cityflyer Express v. komissio, 
tuomion 54 ja 55 kohta). Lisäksi takaisinperintä on kantajan mukaan vapaaehtoista eikä 
automaattista (asia 310/85, Deufil v. komissio, tuomio 24.2.1987, Kok. 1987, s. 901), kuten 
komissio on myöntänyt 13.5.1991 antamassaan tiedonannossa, jolla oikaistaan 4.3.1991 
annettua tiedonantoa perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohdan sääntöjen vastaisesti 
toteutetuista tuista. 

156 Tämän jälkeen kantaja viittaa useisiin päätöksiin, joissa komissio ei ole vaatinut lainvastaisten 
tukien takaisinperimistä. Tietyissä tapauksissa komission tältä osin esittämät perusteet ovat 
liittyneet ympäristönsuojelun edistämiseen myönnetyllä tuella, edun marginaalisuuteen tai 



 

 

perusteltuun luottamukseen. Kantajan mielestä nämä perusteet olisi pitänyt hyväksyä esillä 
olevassa asiassa. 

157 Kantaja katsoo, että Espanjan kuningaskunnalle asetettu velvollisuus periä takaisin kullekin 
PRI:n tuensaajalle myönnetyt tuet on täysin suhteeton. Näille tuensaajille aiheutuva vahinko ei 
ole mitenkään verrannollinen kyseisen tuen myöntämiseen liittyvään kilpailun vääristymiseen. 
Kantaja viittaa edellä 59 kohdassa mainitussa asiassa Cityflyer Express vastaan komissio 
annettuun tuomioon ja toteaa vielä, että suhteellisuusperiaate edellyttää sellaisiin toimenpiteisiin 
ryhtymistä, jotka ovat tarpeen takaamaan sisämarkkinoilla sellaisen terveen kilpailun 
järjestelmän, joka loukkaa niin vähän kuin mahdollista taloudellisen toiminnan sopusointuista ja 
tasapainoista kehitystä koko yhteisössä. Nyt esillä olevassa asiassa komissio on vaatiessaan 
kyseisten tukien takaisinperimistä haitannut taloudellisen toiminnan kehitystä yhteisössä ilman, 
että tervettä kilpailua sisämarkkinoilla olisi edistetty, kun otetaan huomioon, ettei PRI ole 
vaikuttanut yhteisön sisäiseen kauppaan. 

158 Komissio vetoaa asiassa sovellettavaan oikeuskäytäntöön ja väittää, että tässä asiassa tukien 
takaisinperiminen on välttämätöntä ennen niiden myöntämistä vallinneiden kilpailuolosuhteiden 
palauttamiseksi ennalleen. Vaikka lainvastaisten tukien takaisinperintää ei voidakaan edellyttää 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, tällaisista olosuhteista ei kuitenkaan ole kysymys esillä 
olevassa asiassa. Komissio esittää lisäksi lyhyesti ne syyt, joiden vuoksi se ei ole velvoittanut 
perimään tukia takaisin kantajan mainitsemissa päätöksissä. Tällaisia syitä ei ole käsiteltävänä 
olevassa asiassa. 
 

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta 

159 Aluksi on todettava, että toista kanneperustetta tutkittaessa ei ole päädytty pitämään 
riidanalaisen päätöksen 3 artiklassa tarkoitetun, kantajan edustamille yrityksille myönnetyn tuen 
soveltumattomuudesta yhteismarkkinoille tehtyä komission analyysiä virheellisenä. 

160 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan silloin, kun komissio toteaa tuen yhteismarkkinoille 
soveltumattomaksi, se voi velvoittaa kyseisen jäsenvaltion määräämään tuensaajat palauttamaan 
tuen, koska lainvastaisen tuen poistaminen siten, että tuki palautetaan, on johdonmukainen 
seuraus tästä toteamuksesta, sillä sen avulla voidaan palauttaa aikaisempi tilanne ennalleen (ks. 
edellä 155 kohdassa mainittu asia Deufil v. komissio, 24 kohta; edellä 92 kohdassa mainittu asia 
Belgia v. komissio, tuomio 21.3.1990, 66 kohta ja edellä 109 kohdassa mainittu asia Espanja v. 
komissio, tuomio 14.1.1997, 47 kohta). 

161 Tästä takaisin maksamisen tarkoituksesta seuraa, että lähtökohtaisesti komissio ei ylitä 
yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä tunnustetun harkintavaltansa rajoja muuta kuin 
poikkeustapauksissa (edellä 155 kohdassa mainittu asia Deufil v. komissio, tuomion 24 kohta), 
jos se määrää jäsenvaltion perimään takaisin lainvastaisena tukena myönnetyt määrät, sillä näin 
komissio ainoastaan palauttaa tilanteen ennalleen (edellä 37 kohdassa mainittu asia Belgia v. 
komissio, tuomio 17.6.1999, 66 kohta). 

162 Se, että tietyissä yksittäistapauksissa komissio ei ole edellyttänyt kyseisten tukien palauttamista, 
ei anna millään perusteella oikeutta katsoa, että se olisi nyt esillä olevassa asiassa ylittänyt 
harkintavaltansa velvoittaessaan Espanjan viranomaiset perimään takaisin lainvastaisesti 
myönnetyn ja perustellusti yhteismarkkinoille soveltumattomaksi katsotun tuen. 



 

 

163 Lisäksi on huomattava, että suhteellisuusperiaate edellyttää, että yhteisön toimielinten 
säädöksillä, päätöksillä ja muilla toimenpiteillä ei saa ylittää sitä, mikä on asianmukaista ja 
tarpeellista tavoitellun päämäärän saavuttamiseksi, koska silloin, kun on mahdollista valita 
usean asianmukaisen toimenpiteen välillä, on valittava vähiten pakottava (ks. esim. asia 15/83, 
Denkavit Nederland, tuomio 17.5.1984, Kok. 1984, s. 2171, 25 kohta ja asia 265/87, Schräder, 
tuomio 11.7.1989, Kok. 1989, s. 2237, 21 kohta). 

164 Aikaisemman tilanteen ennalleenpalauttamiseksi suoritettua lainvastaisesti myönnetyn 
valtiontuen palauttamista ei periaatteessa voida pitää suhteettomana toimenpiteenä 
perustamissopimuksessa olevien valtiontukia koskevien määräysten tavoitteet huomioon ottaen 
(edellä 92 kohdassa mainittu asia Belgia v. komissio, tuomio 21.3.1990, 66 kohta; edellä 73 
kohdassa mainittu asia Espanja v. komissio, tuomio 14.9.1994, 75 kohta ja edellä 109 kohdassa 
mainittu asia Espanja v. komissio, tuomio 14.1.1997, 47 kohta). Vaikka tällainen toimenpide 
olisi toteutettu paljon ennen kyseisen tuen myöntämistä, se ei voisi merkitä seuraamusta, josta ei 
ole säädetty yhteisön oikeudessa. 

165 Sitä kantajan esiin tuomaa seikkaa, että tuensaajille aiheutuisi tuen palauttamisesta paljon 
suurempi vahinko kuin vahinko, joka muodostuu tuen myöntämisestä aiheutuvasta kilpailun 
vääristymisestä ja vaikutuksesta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, ei ole näytetty toteen 
yhdelläkään konkreettisella todisteella eikä sen perusteella voida myöskään tältä osin katsoa, 
että takaisinperimisvelvollisuus olisi suhteeton perustamissopimuksella tavoiteltuihin 
päämääriin nähden (ks. vastaavasti edellä 92 kohdassa mainittu asia Belgia v. komissio, tuomio 
21.3.1990,65—67 kohta ja edellä 73 kohdassa mainittu asia Espanja v. komissio, tuomio 
14.9.1994. 73-75 kohta). 

166 Kantaja ei voi myöskään menestyksekkäästi vedota esillä olevassa asiassa edellä 59 kohdassa 
mainitussa asiassa Cityflyer Express vastaan komissio annettuun tuomioon. 

167 Kyseisessä asiassa, joka koski Flaamin alueen (Belgia) edullisella korolla lentoliikennealan 
yritykselle myöntämää lainaa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että komissio oli 
perustellusti saattanut pitää ainoastaan korkokannan, jota lainaa saaneen yrityksen olisi pitänyt 
maksaa markkinahintaan, ja tosiasiallisesti maksettujen korkojen erotusta yhteismarkkinoille 
soveltumattomana tukena ja määrätä sen palautettavaksi (perustelujen 53 kohta). 
Muistutettuaan, että periaatteellista eroa ei voida tehdä sen mukaan, onko tuki myönnetty lainan 
muodossa vai osuutena yrityksen pääomaan, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että 
yksityistä sijoittajaa koskevan kriteerin yhdenmukainen soveltaminen voi kuitenkin 
suhteellisuusperiaate huomioon ottaen edellyttää erilaisia toimenpiteitä siitä riippuen, onko kyse 
havaittujen kilpailun vääristymien oikaisemisesta vai lainvastaisen tuen maksamista edeltäneen 
tilanteen palauttamisesta entiselleen (54 ja 55 kohta). Tällä perusteella ensimmäisen 
oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että pääomansijoituksen osalta komissio saattoi perustellusti 
katsoa, että myönnetyn edun poistaminen edellytti pääomansijoituksen palauttamista, kun taas 
lainan osalta — sikäli kuin kilpailuetu perustuu markkinakorkoja edullisempaan korkoon eikä 
itse lainattuun pääomaan — komissio voi vaatia pelkän lainapääoman palauttamisen sijasta 
tavanomaisen markkinakoron soveltamista ja tavanomaisten markkinakorkojen ja tosiasiallisesti 
maksettujen edullisempien korkojen välisen erotuksen palauttamista (56 kohta). 

168 Nyt esillä olevassa asiassa yhteismarkkinoille soveltumattomiksi katsotut tuet vastaavat 
riidanalaisen päätöksen 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuille luonnollisille henkilöille ja 
oikeushenkilöille myönnettyjen luottojen koron alentamista sen seurauksena, että Espanjan 



 

 

julkista valtaa käyttävät tahot ovat osallistuneet toimenpiteeseen. Tästä syystä kyseisen 
päätöksen 4 artiklassa asetettu takaisinperimisvelvollisuus koskee ainoastaan tätä korkotukea, 
minkä vuoksi komission ei voida katsoa loukanneen suhteellisuusperiaatetta. 

169 Näin ollen kantajan väitteet suhteellisuusperiaatteen loukkaamisesta on hylättävä. 

Perusteluvelvollisuuden laiminlyönti 

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut 

170 Kantaja väittää, että riidanalaisen päätöksen johdanto-osan VI kohdan viimeisessä virkkeessä 
esitetyt selitykset eivät ole riittävä perustelu riidanalaisen tuen takaisinperimiselle. Se katsoo, 
että kun otetaan huomioon ne lukuisat tapaukset, joissa komissio on jättänyt vaatimatta 
lainvastaisten tukien takaisinperimistä, sillä oli erityinen velvollisuus perustella tällaisen 
velvollisuuden perusta esillä olevassa asiassa. 

171 Komissio katsoo, että riidanalainen päätös on tältä osin riittävän perusteltu. Yhteisöjen 

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta 

172 Valtiontukien osalta on niin, että kun suunniteltu tuki on perustamissopimuksen 93 artiklan 3 
kohdan määräysten vastaisesti jo maksettu, kuten tässä tapauksessa, komissio, jolla on 
toimivalta velvoittaa kansalliset viranomaiset vaatimaan tuki palautettavaksi, ei ole velvollinen 
ilmoittamaan erityisiä perusteita tämän toimivaltansa käyttämiselle (ks. edellä 73 kohdassa 
mainittu asia Espanja v. komissio, tuomio 14.9.1994, 78 kohta ja edellä 37 kohdassa mainittu 
asia Belgia v. komissio, tuomio 17.6.1999, 82 kohta). 


