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Eduskunnan perustuslakivaliokunta 25.5.2004 klo 11 
 
 

Asia: Hallituksen esitys nro 80/2004 vp vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta 

koskevien säännöksien uudistamiseksi. 
 
 
 
 

Hallituksen esitys 
 
 

Hallitus esittää, että vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten verotuksessa siirryttäisiin 

ansiotuloverotuksesta pääomatuloverotuksen piiriin. Ehdotuksen mukaan vapaaehtoisten 

yksilöllisten eläkevakuutusten vakuutusmaksut (enintään 5000 euroa/v) vähennettäisiin ensi 

sijassa pääomatulosta ja kyseisen vakuutuksen perusteella maksettavaa eläkettä verotettaisiin 

pääomatulona. Myös kyseisten vakuutusten vakuutusmaksujen vero vähennyskelpoisuuden 

edellytyksenä olevaa eläkkeen maksamisen alaikärajaa ehdotetaan esityksessä korotettavaksi siten, 

että vakuutussopimuksen mukaista vanhuuseläkettä olisi mahdollista alkaa maksaa aikaisintaan 

vakuutetun täytettyä 62 vuotta. Jos eläkettä maksettaisiin tämän ikärajavaatimuksen vastaisesti, 

luettaisiin maksettu määrä esityksen 34 a §:n 4 momentin mukaan saajansa pääomatuloksi 50 

prosentilla korotettuna. 
 
 

Hallituksen esityksen mukaan ehdotuksen tavoitteena on siirtyä omaehtoisen eläkesäästämisen 

verotuksessa nykyistä oikeudenmukaisempaan ja kaikille säästäjille tasapuolisempaan 

verotuskohteluun sekä edistää eläkevakuutuksen vertailtavuutta muiden säästämis-muotojen 

kanssa. Ehdotus on myös kiinteässä yhteydessä ns. yleisen eläkeuudistuksen tavoitteisiin, joilla 

pyritään myöhentämään eläkkeelle siirtymistä. Esityksen tarkoituksena on muuttaa vapaaehtoisten 

yksilöllisten eläkevakuutusten verotusjärjestelmää siten, ettei varhennetulle eläkkeelle siirtymistä 

enää kannustettaisi verotuella. 



 

 
 

Ehdotuksen voimaantulosäännöksen mukaan laki tulisi voimaan vuoden 2005 alussa ja sen 

säännöksiä sovellettaisiin eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta lain voimaantulon jälkeen 

maksettaviin vakuutusmaksuihin ja eläkkeisiin. Merkittävimmät poikkeukset ja siirtymäajat 

uusien säännösten soveltamiseen liittyvät sellaisiin vanhoihin yksilöllisiin 

eläkevakuutussopimuksiin, jotka ovat syntyneet hallituksen esityksen antamispäivään eli 

5.5.2004 mennessä. Lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen toisen momentin mukaan 

tällaisten vanhojen sopimusten mukaiset vakuutusmaksut vähennettäisiin vielä verovuon-na 

2005 ansiotulosta nykyisin voimassa olevien säännösten mukaisesti. Esityksen perustelujen (s. 

29/1 ja 3 l/II) mukaan tämä säännös merkitsee muun muassa sitä, että eläkevakuutusmaksujen 

verovähennyskelpoisuuden uusi 62 vuoden ikärajaedellytys astuisi vanhojen eläkesopimusten 

osalta voimaan vuoden 2006 alussa. Siihen asti eläkesäästöjä olisi vielä mahdollista kartuttaa 

nykyisiin sopimuksiin perustuvien ikärajojen mukaisesti ja myös eläkettä olisi aikanaan 

mahdollista maksaa näistä säästöistä nykyisten ikärajojen mukaisesti.1 Lisäksi lakiehdotuksen 

voimaantulosäännöksen 4 momentin mukaan vanhojen vakuutusten perusteella maksettavaa 

eläkettä verotettaisiin jatkossakin ansiotulona siltä osin kuin eläkettä maksetaan viimeistään 

verovuonna 2005 maksettujen vakuutusmaksujen perusteella kertyneestä vakuutussäästöstä ja 

sille kertyneestä tuotosta. 
 
 

Esityksen valtiosääntöoikeudellinen arviointi 
 
 
 
 

Voidaan kuitenkin kysyä, ilmenevätkö em. perusteluissa mainitut asiat selkeimmällä mahdollisella tavalla 
myös säännöksen sanamuodosta. 

Valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellisimmät näkökohdat ehdotuksessa liittyvät siihen, että 

uusia verotussäännöksiä sovellettaisiin edellä mainituin poikkeuksin myös sellaisiin 

eläkevakuutussopimuksiin, jotka ovat syntyneet ennen lain voimaantuloa. Kuitenkin on 

huomattava, että esityksessä ei ole tältä osin kysymys uudella lailla toteutettavasta varsinaisesta 

taannehtivasta puuttumisesta voimassaoleviin sopimussuhteisiin vaan sellaisista verotusta 

koskevista lainsäädännöllisistä muutoksista, joiden merkitys sopijapuolten taloudellisen aseman ja 

odotusten kaimalta on lähinnä välillistä. 
 
 



 

Uudet sopimukset 
 
 

Formaalissa mielessä selkeimmät varsinaiset taannehtivuuskysymykset esityksessä liittyvät siihen, 

ettei uusia verotussäännöksiä kaikin osin sovellettaisi vasta lain voimaantulohetken jälkeen, vaan 

muun muassa uusi 62 vuoden ikärajavaatimus tulisi sovellettavaksi lakiehdotuksen 

voimaantulosäännöksen 8 momentin mukaan jo verovuodesta 2004 alkaen sellaisiin uusiin 

vakuutussopimuksiin, jotka on tehty hallituksen esityksen antamispäivän (5.5.2004) jälkeen. 

Tällaisen säännösehdotuksen perustuslainmukaisuutta arvioitaessa voidaan lähtökohtana pitää sitä, 

ettei perustuslain ole tulkittu ehdottomasti kieltävän taannehtivien verolakien säätämistä, vaan 

lainsäätäjän harkintavaltaa valita erilaisten verotuksellisten keinojen ja sääntelytapojen välillä on 

perinteisesti pidetty verraten laveana. Kuitenkin myös verolainsäädännön perustuslaillisiin 

lähtökohtiin kuuluu vaatimus siitä, että lainsäätäjän tulee kunnioittaa yksityisten toimijoiden 

perusteltuja taloudellisia odotuksia sekä pyrkiä luomaan ja ylläpitämään verosääntelyssä sellaista 

ennakoitavuutta, joka mahdollistaa verovelvollisten suunnitelmallisen taloudellisen toiminnan. 

Tällaisen ennakoitavuuden kannalta nyt ehdotettu uusien säännösten vaikutusten taannehtiva 

ulottaminen hallituksen esityksen antamisen jälkeiseen aikaan ei vaikuta erityisen ongelmalliselta. 

Tuon ajankohdan jälkeenhän niin eläkevakuutusyhtiöt kuin eläkevakuutuksen ottajatkin voivat 

helposti saada selville, miten eläkevakuutusten verokohtelu on tarkoitus jatkossa järjestää. 

Esityksen perustelujen mukaan tällaista hallituksen esityksen antamiseen kytkeytyvää säännösten 

soveltamisen alkamisajankohtaa voidaan perustella paitsi vastaavalla aiemmalla 

lainsäädäntökäytännöllä myös sillä, että muutoin esityksen antamisen ja lain varsinaisen 

voimaantuloajankohdan välillä saatettaisiin ottaa uusia eläkevakuutuksia niin laajassa mitassa, että 

se voisi vaarantaa uuden lainsäädännön tarkoitusperien toteutumisen erityisesti eläkeikärajojen 

osalta (s. 31/1). Tältä osin esitykseen ei nähdäkseni liity säätämisjärjestyksen kannalta 

merkityksellisiä valtiosääntöoikeudellisia ongelmia. Vanhat sopimukset 
 
 

Vanhoja eläkesopimuksia koskevien sääntelyehdotusten perustuslainmukaisuuteen liittyviä 

kysymyksiä on tarkasteltu hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa verraten 

monipuolisella ja seikkaperäisellä tavalla. Kyseisessä perustelujaksossa mm. eritellään, miten 

esitys vaikuttaa erilaisissa tilanteissa olevien eläkesäästäjien asemaan sekä vertaillaan hallituksen 

esittämiä siirtymäaikaratkaisuja eräisiin vaihtoehtoisiin sääntelytapoihin ja niiden vaikutuksiin eri 



 

eläkesäästäjäryhmien asemaan. Esityksen säätämisjärjestysperusteluihin minulla ei niin ollen ole 

paljoa lisättävää. 
 
 

Kuten esityksen perusteluista ilmenee, ehdotetun sääntelyn perustuslainmukaisuutta on arvioitava 

kysymällä, vaikuttaako uusi verosääntely ja millä tavoin sellaisten henkilöiden omaisuuden 

perustuslainsuojaa nauttiviin perusteltuihin taloudellisiin odotuksiin, jotka ovat aloittaneet 

eläkesäästämisensä nykyisen verotussääntelyn aikana. Vaikka lakiesitys ei suoranaisesti kajoakaan 

sopijapuolten eläkevakuutussopimuksiin perustuviin taloudellisiin oikeuksiin, muodostaa 

kyseisten eläkevakuutusten verokohtelu kuitenkin nähdäkseni varsin olennaisen osaelementin 

niiden tekijöiden joukossa, joiden varassa ihmiset talouttaanja tulevaisuuttaan suunnittelevat 

japyrkivät vanhuuden aikaista toimeentuloaan pitkällä tähtäyksellä turvaamaan. Nähdäkseni 

lainsäätäjään kohdistuu tällaisessa asetelmassa velvollisuus pyrkiä luomaan riittävän vakaat ja 

ennustettavat edellytykset tällaiselle yksilöiden perusoikeuksien (erit. PL 15 § ja PL 19 §) 

toteutumisen kannalta merkitykselliselle omaehtoiselle taloudelliselle suunnittelulle. 
 
 

Toisaalta on selvää, etteivät yksilöt voi legitiimisti odottaa verolainsäädännön säilyvän täysin 

muuttumattomana niinkin pitkällä aikajänteellä kuin eläkevakuutustoiminnassa tyypillisesti on 

kysymys. Merkitystä asiassa on myös sillä seikalla, että eläkevakuutusten verokohtelusta ja siihen 

liittyvistä muutostarpeista on käyty julkisuudessa keskustelua varsin pitkään, joten täydellisenä 

yllätyksenä nyt toteutettavia muutosehdotuksia ei voitane eläkesäästäjien näkökulmasta pitää. 

Samoin on korostettava, että valtiosääntöisen järjestelmämme keskeisiin lähtökohtiin kuuluu myös 

ajatus siitä, että lainsäätäjälle tulee jättää riittävästi liikkumavaraa reagoida erilaisiin muuttuviin 

yhteiskuntapoliittisiin ongelmiin sekä muistakin perustelluista syistä muuttaa harjoitettavan talous-

ja veropolitiikan suuntaa. Lainsäätäjällä on esimerkiksi varsin vapaat kädet harkita, sovelletaanko 

jonkin taloudellisen toiminnan verokohtelussa ansio- vai pääomatuloverotusta. Tämän 

lähtökohdan kanssa ei olisi sopusoinnussa ajatella, että yksityiset toimijat voisivat keskinäisillä 

sopimusjärjestelyillään merkittävästi kaventaa lainsäätäjälle demokraattisessa oikeusvaltiossa 

kuuluvaa yhteiskunta-ja veropoliittista harkintavaltaa. Kaiken kaikkiaan yksilöt eivät siis voine 

perustellusti odottaa eläkevakuutusten verokohtelun säilymistä muuttumattomana, mutta toisaalta 

voitaneen lähteä siitä, että perustuslaki suojaa heitä ainakin sellaisia verokohtelun muutoksia 

vastaan, jotka olisivat vaikutuksiltaan selvästi kohtuuttomia, mielivaltaisia tai syrjiviä. 



 

 
 

Valtiosääntöisesti keskeisin kysymys ehdotuksessa liittyy siihen, loukkaako vuoden 2006 alusta 

voimaan tuleva vakuutusmaksujen verovähennyskelpoisuudelle asetettava uusi 62 vuoden 

ikärajaedellytys vanhojen eläkesäästäjien perusteltuja taloudellisia odotuksia tavalla, joka ei olisi 

sopusoinnussa perustuslain kanssa. Tässä arvioinnissa voidaan hyödyntää perusoikeuksien yleisten 

rajoitusedellytysten testiä. Tässä suhteessa voidaan ensinnäkin todeta, että ehdotettu ikärajan 

muutos perustuu eduskuntalakiin, joka on sisällöltään verraten täsmällinen ja selkeä. Tosin 

voidaan kysyä edellä alaviitteessä 1 esitetyllä tavalla, olisiko ehdotuksen voimaantulosäännöksen 

2 momenttia aiheellista pyrkiä kirjoittamaan nykyistä selkeämpään muotoon siinä suhteessa, että 

uuden ikärajan soveltamisen alkamisajankohta ilmenisi säädöstekstistä yksiselitteisesti. Yleisten 

rajoitusedellytysten osalta voidaan myös todeta, että esityksen taustalla on perusoikeusjärjestelmän 

kannalta hyväksyttävä, painava yhteiskunnallinen tarve. Selvää on myös se, ettei ehdotettu 

sääntely merkitse puuttumista omaisuudensuojan ydinalueeseen. 

Arvioitaessa ehdotusta suhteellisuusvaatimuksen kannalta on sillä seikalla tärkeä merkitys, että 

uudella sääntelyllä ei puututa eläkesäästäjien sellaisiin odotuksiin, joiden vallitessa he ovat 

tähänastiset eläkesäästönsä tehneet, vaan uusi ikäraja tulisi sovellettavaksi vasta sellaisten 

eläkesäästöjen kohdalla, jotka tehdään vuoden kuluttua lain voimaantuloajan jälkeen. Vaikka 

perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntöä aivan tämänkaltaisesta sääntelystä ei olekaan, voidaan 

sääntelyn toteuttamistavassa nähdä vähintään jonkinlaista analogiaa suhteessa siihen 

tulkintakäytäntöön, jossa työsuhteessa jo ansaittujen eläke-etujen on katsottu nauttivan selvästi 

vahvempaa omaisuudensuojaa kuin sellaisten eläke-etujen, joiden karttumiseen liittyy vasta 

tulevaisuuteen kohdistuvia odotuksia. Vastaavalla tavalla nyt esitetty ikärajan muutos ei kohdistu 

yksilön jo tekemiin "talletuksiin" vaan vasta tulevaisuudessa tehtäviksi suunniteltuihin talletuksiin, 

joten muutoksen ei voitane katsoa kajoavan erityisen syvälti yksilön omaisuudensuojaa nauttiviin 

varallisuusodotuksiin. Luonnollisesti voidaan kysyä, onko vuoden mittainen siirtymäaika riittävän 

pitkä pehmentämään ikärajamuutoksen vaikutuksia kaikkien eläkesäästäjäryhmien kannalta. 

Toisaalta hallituksen esityksen säätämisjärjestysperuste-luissa on vakuuttavasti osoitettu, ettei 

pidempikään siirtymäaika välttämättä parantaisi lähellä eläkeikää olevien asemaa, joiden osalta 

kohtuusnäkökohdilla voisi olla painavin merkitys (s. 35/1). Tärkeä asian harkinnan kannalta on 

myös se hallituksen esityksessä korostettu yhdenvertaisuusnäkökohta, että pitkä siirtymäaika voisi 

suosia erityisesti sellaisessa taloudellisessa asemassa olevia säästäjiä, joilla on eniten taloudellista 



 

liikkumavaraa sopeuttaa maksusuunnitelmiaan uusiin ikärajoihin kun taas vähävaraisemmilla 

eläkesäästäjillä ei tällaista liikkumavaraa samalla tavoin olisi (s. 35). Kaiken kaikkiaan hallituksen 

esityksessä on siis riittävän vakuuttavasti osoitettu, ettei ehdotettua sääntely-tapaa voida pitää 

kohtuuttomana minkään eläkesäästäjäryhmän kannalta, joten ehdotus on sopusoinnussa 

suhteellisuusvaatimuksen kanssa. 
 
 
 
 

Edellä sanotun valossa johtopäätökseni on, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisena 

lakina. 

 

Juha Karhu 
Velvoiteoikeuden professori, Lapin yliopisto 
 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 25.5.2004 klo 11.00 
 
 
 
 
 
 
Asia: Hallituksen esitys 80/2004 vp vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien 
säännösten uudistamiseksi 
 
 
 
 

1. Asian yleinen tausta 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tuloverotusta 
koskevat säännökset. Vapaaehtoisen eläkevakuutussäästämisen verotuksessa siirryttäisiin 
pääomatuloverotukseen. Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksut vähennettäisiin 
pääsääntöisesti pääomatulosta eikä ansiotulosta kuten tehdään voimassa olevien verosäännösten 
mukaan. Vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä oleva 60 vuoden eläkeikä 
korotettaisiin 62 vuoteen. Vakuutuksen perusteella maksettava eläke verotettaisiin pääomatulona. Lait 
on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta, mutta niihin sisältyy siirtymäsäännöksiä muun 
muassa vapaaehtoisen eläkevakuutuksen perusteella maksettavan eläkkeen verotuksesta. 
 
Esityksessä ehdotettuja vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten verotusta koskevia säännöksiä 
sovellettaisiin myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin eläkevakuutussopimuksiin. Vaikka 
uudistuksella ei ole välittömiä vaikutuksia vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön välisestä 
eläkevakuutussopimuksesta johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, vaikuttaa taannehtivuus kuitenkin 
vakuutuksenottajan eläkevakuutuksen järkevään ja laatimisajankohtana normaaliin käyttämiseen. 
Kuten hallituksen esityksessäkin (HE 80/2004 vp s. 33/1 ja 11) todetaan, eläkemaksujen 



 

vähennyskelpoisuuden muuttuminen vuoden 2006 alusta ikärajan osalta merkitsee käytännössä sitä, 
että eläkesäästäjälle ei olisi taloudellisesti mielekästä jatkaa säästämistä eläkevakuutussopimuksella 
ennen 62 vuoden ikää maksettavaa vanhuuseläkettä varten. Tämä johtuu siitä, että vaikka tuollainen 
eläkemaksu olisi verotuksessa vähennyskelvotonta, aikanaan myöhemmin maksettava eläke olisi 
veronalaista tuloa. Jotta eläkesäästäminen olisi mielekästä, joudutaan eläkevakuutussopimuksia 
muuttamaan pitäen silmällä sopimuksentekoajankohtaan verrattuna muuttunutta lainsäädäntöä. 
 
 

2. Muutoksen arviointi perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta 
 

Esitetystä muutoksesta on perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta tunnistettavissa erilaisiin 
tyyppitilanteisiin liittyviä näkökohtia. Ensinnäkin muutosta voidaan pitää taannehtivana verolakina 
siltä osin kuin se vaikuttaa voimassa olevien vapaaehtoisten eläkevakuutuksen maksujen 
vähennyskelpoisuuteen. Toiseksi muutoksessa voidaan nähdä yhtymäkohtia eläke-etuuksien 
omaisuudensuojaan, erityisesti lisäeläketurvaa koskevien järjestelyjen arviointiin. Kolmanneksi 
esityksen voidaan nähdä puuttuvan vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan väliseen 
eläkevakuutussopimukseen, ainakin siltä osin kuin on kysymys sopimuspuolten luottamuksesta 
sopimuksenteon perustan muodostaneiden lainsäädännöllisten reunaehtojen ja linjausten pysymisestä 
muuttumattomina. 

 
Asiaa voitaisiin kenties arvioida myös varallisuusoikeudellisesti laaja-alaiseksi 
ymmärretyn elinkeinovapauden näkökulmasta. Tällöin merkitystä saisivat esityksen 
vaikutukset toisaalta eläkevakuutusyhtiöiden liiketoiminnan perusteisiin ja toisaalta 
yhdenvertaisten kilpailuedellytysten turvaaminen omaehtoiselle eläkesäästämiselle 
erilaisia rahoituspalveluja tarjoavien yritysten välillä (ks. tältä osin myös HE 80/2004 vp 
s. 14/11). 

 
Jatkossa tekemäni arvio perustuu tilanteen tunnistamiselle kysymykseksi sopimussuhteiden 
pysyvyyden takaamisesta omaisuudensuojan näkökulmasta. Olen kuitenkin pyrkinyt sovittamaan 
tästä näkökulmasta tekemäni arvion yhteen verolakien taannehtivuudesta ja vapaaehtoisten eläke-
etuuksien omaisuudensuojasta omaksuttujen perusoikeusarviointien kanssa. 
 
 

3. Asian varallisuusoikeudellinen tausta 
 
Vapaaehtoiset yksilölliset eläkevakuutukset syntyvät vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan solmimalla 
eläkevakuutussopimuksella. Vakuutuksenottajan sopimuksenteon vaikuttimina on hallituksen 
esityksessäkin (HE 80/2004 vp s. 1 l/II) mainittu työelämän rakennemuutoksista johtuva epävarmuus 
omasta työurasta sekä ns. huoltosuhteen eli työikäisen ja eläkeikäisen väestönosan välisen epäsuotuisan 
kehityksen aiheuttama huoli pakollisen ansioeläkkeen riittävyydestä oman eläkkeelle jäämisen 
ajankohtana. Vakuutusyhtiön motiivina taas on rahoituspalveluja tarjoavan liikeyrityksen tapaan 
kehittää tätä kysyntää vastaava hyödyke, joka on liiketaloudellisesti kestävällä pohjalla ja tuottaa 
taloudellista voittoa yhtiölle. 
 

Tätä sopijapuolten vaikuttimista lähtevää varallisuusoikeudellista tilanteen erittelyä on kuitenkin 
välttämätöntä täydentää julkisen vallan toimenpiteiden kuvauksella. Sen ohella että julkisen vallan 
toimenpiteet ovat välillisesti vaikuttaneet vakuutuksenottajan edellä kuvattujen motiivien 
muodostumiseen, on valtio myös välittömästi vaikuttanut vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen 
taloudellisiin puitteisiin. Valtion intressi on tässä liittynyt toisaalta säästämisen edistämiseen ja 
toisaalta perusturvamenojen vähentämiseen siten, että eläkkeensaajat omin toimenpitein täydentävät 
verovaroin rahoitettua eläketurvaansa. Näitä intressejä on edistetty luomalla verosääntelyllä 
eläkkeensaajalle lykkäysetuna ja progressiovaikutuksena (HE 80/2004 vp s. 9/1) toteutuva 
verotuksellinen kannustin yksilölliselle eläkevakuutukselle. 
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Tällaisessa toimintaympäristössä kulloinkin vallitseva lainsäädäntöjä oikeustila muodostuvat osaksi 
sopimuksenteon perustaa ja sopijapuolten omaksuman järjestelyn reunaehtoja. Sopimuksen 
osapuolten ja sopimusjärjestelyihin kytkeytyvien muiden tahojen (kuten edunsaajina olevien 
vakuutuksenottajien aviopuolisoiden) perustellut odotukset kohdistuvat siten osaltaan varsinaisiin 
sopimusehtoihin ja niiden mukaisiin velvollisuuksiin ja oikeuksiin, mutta osaltaan myös 
lainsäädäntöön ja muutoin sopimuksentekoa ohjanneisiin vallitseviin oikeudellisiin toimintalinjoihin. 
Tätä taustaa vasten ei vaikuta perustellulta ja juridisesti kestävältä tehdä jyrkkää eroa sopimussuhteen 
varsinaiseen sisältöön (oikeuksiin ja velvollisuuksiin) ja sopimuksesta johtuviin verotuksellisiin 
seuraamuksiin pohdittaessa myöhemmin muutettavan lainsäädännön vaikutuksia eri tahojen 
legitiimeihin odotuksiin ja niiden mukaiseen luottamuksensuojaan. Sen sijaan on tarpeen kehittää 
näkyviin kulloinkin harkittavana olevassa tilanteessa sille ominaisia ja tyypillisiä tunnusmerkkejä, 
joilla voidaan tunnistaa eri vahvuisesti omaisuuden suojaa saavia oikeussuhteita. Tarkemmista 
tyypillisistä olosuhteista ja kulloisestakin taloudellisesta kokonaisjärjestelystä riippuen tämä saattaa 
merkitä sitä, että toiminnan reunaehdot muodostavan lainsäädännön muuttumista on perusteltua harkita 
omaisuudensuojan näkökulmasta silloinkin, kun sinänsä voidaan edellyttää toimijoiden ainakin 
jossakin määrin ottaneen huomioon lainsäädännön muutoksen mahdollisuuden (PeVL 45/2002 vp ja Pe 
VL 1/2003 vp). Nähdäkseni tämä linja soveltuu myös eri intressitahojen asemien muutoksen 
arvioimiseen siinä kontekstissa, jota vapaaehtoisen eläkevakuutuksen solmiminen sopimuksena 
eläkkeensaajan ja vakuutusyhtiön välillä oikeudellisena toimenpiteenä merkitsee. 
 
Varallisuusoikeuksista yleensä tai sopimussuhteista erityisesti ei niiden vaihtelevuuden vuoksi 
kuitenkaan pystytä laatimaan sellaista luottamuksensuojan vahvuusasteita konkretisoivaa luokittelua, 
joka perustuslakivaliokunnalla on ollut esillä sen harkitessa eläke-etuuksiin liittyvää omaisuudensuojaa 
(esim. PeVL 60/2002 vp s. 2/II). Siksi johtoa kulloinkin arvioitavana olevan sopimustilanteen 
vahvuusasteen harkintaan on pikemminkin haettava niistä varallisuusoikeudellisista pohdinnoista, joilla 
on määritetty sopimuksenteon perustaan sisältyviä lähtökohtia. Tältä kannalta on syytä kiinnittää 
huomiota siihen, että arvioitavana olevassa tilanteessa taannehtiva muutos koskee vapaaehtoisten 
yksilöllisten eläkevakuutusten verokohtelua. 
 
Taannehtiviin verolakeihin liittyviä perusoikeusongelmia eriteltäessä on muun muassa painotettu 
yksilöiden luottamuksen sekä oikeutettujen ja asianmukaisten taloudellisten odotusten kunnioittamista 
(ks. KHO 6.10.1998 taltio 2147). Kuten hallituksen esityksessä (HE 80/2004 vp s. 34/1) selvitetään, 
vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten verotusta on muutettu olennaisella tavalla kaksi kertaa 
1990-luvulla. Tämä seikka muodostaa yhden taustatekijän tarkemmille arvioinneille verosääntelyn 
sisältöön kohdistuvien odotusten legitiimisyydestä. 
 
Yhdistävänä seikkana edellä kohdassa 2. kuvatuissa erilaissa tavoissa tunnistaa tilanne näyttäisi olevan 
luottamuksensuojan keskeinen asema. Tältä pohjalta pidän jatkossa eri tahojen luottamuksensuojaan 
liittyviä näkökohtia sellaisina seikkoina, joita on syytä erityisesti pitää silmällä arvioitaessa muutosten 
taannehtivaa soveltamista sopimusten pysyvyyteen ja siten omaisuudensuojaan puuttumisena. 
 
 

4. Lakiesityksen arviointi omaisuudensuojan näkökulmasta 
 
Omaisuudensuoja ulottuu yksityisoikeudellisiin varallisuusarvoisiin sopimuksiin. Omaisuudensuoja 
turvaa siten sopimussuhteiden pysyvyyttä. Taannehtivan puuttumisen perusoikeuksien suojaamiin 
oikeusasemiin tulee täyttää perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten mukaiset vaatimukset. 
Lähtökohtana voidaan pitää, että puuttumisen on oltava perusteiltaan hyväksyttävää ja painavan 
yhteiskunnallinen tarpeen vaatimaa. Sääntelyn on myös oltava välttämätöntä tämän hyväksyttävän 
tarkoituksen saavuttamiseksi sekä otettava oikeasuhtaise >ti huomioon eri tahojen intressit. 
 



 

Hallituksen esityksen mukaan (HE 80/2004 vp s. 34/1) ikärajan korotuksen tavoitteena on tukea 
eläkeuudistuksen eläke- ja työvoimapoliittisia vaikutuksia. Tarkoitus on poistaa verotuksen kautta 
annettava tuki sellaiselta säästämiseltä, joka mahdollistaa eläkejärjestelmässä tarkoitettua 
aikaisemman eläkkeelle siirtymisen. Tavoitteena on siten osaltaan myöhentää eläkkeelle siirtymistä ja 
pidentää työssäoloaikaa kansantalouden ja eläkejärjestelmän rahoituksen kannalta väestön ikärakenteen 
epäsuotuisan kehityksen tasapainottamiseksi. Eläkesäästämisen verotuksen uudistamisen yleisenä 
tavoitteena on edellä mainitun lisäksi tuotu esiin (HE 80/2004 vp s. 14/11) siirtyminen omaehtoisen 
eläkesäästämisen verotuksessa kaikille säästäjille tasapuoliseen ja siten oikeudenmukaisempaan 
verotustapaan sekä vakuutussäästämisen veroedun etupainotteisuuden vähentäminen ja 
eläkevakuutussäästämisen vertailtavuuden edistäminen muiden säästämistapojen kanssa. 
 
Arvioitavana oleva esitys liittyy laajempaan eläkeuudistukseen. Kuten hallituksen esityksessä (HE 
80/2004 vp s. 34/11) todetaan, eläkejärjestelmän uudistamisen tavoitteiden tärkeydestä vallitsee melko 
laaja yksimielisyys. Perusoikeuksien rajoitusedellytysten näkökulmasta ns. huoltosuhteen ongelmiin 
puuttumista voidaan pitää painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimana. Esitys on tältä osin 
perusteiltaan hyväksyttävä. 
 
Esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi käytetään keinona vapaaehtoisten yksilöllisten 
eläkevakuutusten verotuksessa siirtymistä ansiotuloverotuksesta pääomatuloverotukseen. Tämän ohella 
puututtaisiin vakuutusmaksun verovähennysoikeuteen. Hallituksen esityksessä on arvioitu muutoksen 
vaikutusta neljästä näkökulmasta: lyhyellä aikavälillä, pidemmällä aikavälillä, eläkesäästäjien 
kannattaja vakuutuslaitosten kannalta. Arvioitaessa valitun keinon välttämättömyyttä kaikilla näillä 
vaikutuksen muodoilla on merkitystä. Sopimusten pysyvyyteen puuttumisen kannalta, ja erityisesti 
luottamuksensuojan näkökulmasta, keskeisintä ovat eläkesäästäjiin kohdistuvat vaikutukset. Olennaisin 
muutos on, että pääomatulomalliin siirtyminen vähentää kannustimia säästää ennenaikaista eläkkeelle 
siirtymistä varten. Tämä johtuu sekä progressiovaikutuksen ja lykkäysedun vähentymisestä. 
 
Vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten määrä on kasvanut varsin nopeasti vuosina 2000-2003 
(ks. HE 89/2004 vp s. 8/11 ja s. 34/11). Vakuutuksenottajien vaikuttimet eläkevakuutusten 
solmimiseen, ennen muuta huoli riittävästä eläketasosta, eivät näyttäisi heikentyneen. Siten pidän 
perusteltuna arviota siitä, että ilman verotukeen puuttumista vanhuuseläkkeen ikärajojen korottamisella 
tavoitellut vaikutukset huoltosuhteeseen voisivat jäädä olennaisilta osilta saavuttamatta. Tämä taas 
vaikeuttaisi koko eläkeuudistuksen onnistumista. Valittua keinoa voidaan siksi pitää perusoikeuksien 
rajoitusedellytyksissä tarkoitetulla tavalla välttämättömänä hyväksyttävien tavoitteiden eli 
eläkeuudistuksen tarkoituksen saavuttamiseksi. 
 
Ehdotetun muutoksen vaikeimmat perusoikeusongelmat liittyvät oikeasuhtaisuuteen. Sopimusten 
pysyvyyteen ja sitä kautta omaisuudensuojaan puuttumisen on oltava oikeassa ja perustellussa 
suhteessa lakiesityksen tavoitteiden kanssa. Edellä on varallisuusoikeudellisesta näkökulmasta 
perusteltu sitä, että myös sopimuksenteon perustan muodostanutta olennaista lainsäädäntöä on syytä 
arvioida sopimuksen pysyvyyden turvaamana asiana. Vapaaehtoisten yksilöllisten 
eläkevakuutussopimusten tarkemmassa tarkastelussa tällaista luottamusta eläkemaksujen verokohtelun 
linjauksiin muodostuu toisaalta vakuutusyhtiöille vakuutuksenantajina ja toisaalta vakuutuksenottajille, 
joita ovat työnantajat mutta erityisesti myös yksityishenkilöt suoraan. Tarkastelen 
eläkevakuutussopimusten pysyvyyttä koskevien odotusten oikeutusta vakuutusyhtiöiden ja 
yksityishenkilöiden kannalta. 
 

Vakuutusyhtiöt myyvät eläkevakuutuksia hyödykkeinä osana liiketoimintaansa. Liiketoimintaan 
sisältyy luonnostaan riskinottoa, joka olennaisimmin kohdistuu ns. liikeriskiin eli hyödykkeen 
taloudelliseen tuottoon. Liiketoimintaa harjoittavan tahon voidaan edellyttää varautuvan myös 
muuntyyppisiin riskeihin. Vakuutusyhtiöiltä voidaan siten edellyttää eläkevakuutuksia ja niiden 
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verokohtelua koskevan informaation laaja-alaista hankkimista ja sen perusteellista analysointia. 
Vakuutusyhtiöillä on itsellään tällaiseen analyysiin tarvittavaa tietoa Suomen väestöstä ja sen 
ikääntymisestä. Taloudellisina toimijoina vakuutusyhtiöillä on myös ollut hyvä pohja arvioida 
työikäisen ja eläkeikäisen väestön välisen suhteen aiheuttamia ongelmia kansantaloudelle. 
Myöntämiensä vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten perusteella vakuutusyhtiöillä on ollut 
perusteltu aihe arvioida eläkkeelle jäämisen iän olevan laskussa. Vakuutusyhtiöt ovat myös tulleet 
tietoisiksi siitä, että eläkevakuutuksia koskevaa verotusta on 1990-luvulla muutettu. Vaikka näitä 
muutoksia sovellettiin vain uusiin sopimuksiin, muutosten taustana olevat huoltosuhteesta aiheutuvat 
tarpeet joka tapauksessa tulivat näin esille. Lisäksi yhtiöiden voidaan edellyttää olevan selvillä 
vähintäänkin periaatteiltaan verolainsäädännön muuttamisen tavoista. Näillä perusteilla 
vakuutusyhtiöiden odotusta siitä, että vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen verokohtelu säilyy 
muuttumattomana, ei voida pitää erityisen perusteltuna. 
 
Hallituksen esityksessä (HE 80/2004 vp s. 34/1) on myös eläkesäästäjille muodostuvia odotuksia 
arvioitu pitkälle samojen näkökohtien mukaisesti, joita edellä sovellettiin vakuutusyhtiöiden odotusten 
arviointiin. Nähdäkseni yksityishenkilöiden odotuksille ei omaisuudensuojan näkökulmasta kuitenkaan 
voida asettaa yhtä vaativia kriteereitä kuin liikeyritysten odotuksille. En myöskään pidä perusteltuna 
tunnistaa lainsäädäntöä varsinaisesti taannehtivaksi vain, jos itse veroseuraamukset kohdistuvat lain 
voimaantuloa edeltävään aikaan (vrt. HE 80/2004 vp s. 34/1). Päinvastoin, nyt käsiteltävänä olevaa 
tilannetta voidaan lähtökohtaisesti arvioida samoin kuin perustuslakivaliokunta arvioi 
asumisoikeuslainsäädännön muuttamista koskenutta lakiesitystä (PeVL 45/2002 vp s. 2/II - 3/1): 

" Perusteltujen odotusten suojaan liittyy valiokunnan mielestä oikeus luottaa 
sopimussuhteen kannalta olennaisia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan lainsäädännön 
pysyvyyteen niin, että sopimusosapuolten oikeusasemaa ei voida näitä seikkoja 
tavallisella lailla sääntelemällä kohtuuttomasti heikentää. Perusteltujen odotusten ja 
luottamuksen suojan merkitys korostuu, kun kysymyksessä on asumisoikeuden 
kaltainen, lailla alun alkaen luotu erityisjärjestely." 

 
Vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten erona asumisoikeuteen on kuitenkin se, että nyt 
arvioitavana oleva lainsäädännön muutos ei kohdistu välittömästi eläkevakuutukseen oikeudellisena 
järjestelynä. Sen sijaan yhdistävänä tekijänä on se, että sopimussuhteen kannalta verokohtelu on 
muodostanut olennaisen osan vakuutussäästäjän tavoittelemista eduista. Vaikka verokohtelussa ei 
olekaan ollut kysymys vakuutusyhtiön sopimusperusteisesta velvollisuudesta, ja tässä mielessä 
vakuutuksenottajan oikeudesta, on verojärj estelyllä, erityisesti vero vähennyskelpoisuudella, 
tarkoituksellisesti tuettu omaehtoisten eläkevakuutusten ottamista. Samaan tapaan kuin asumisoikeuden 
osalta kiinnitettiin huomiota siihen, että kysymys on perusoikeuden (siinä tapauksessa asumisen 
turvaaminen perustuslain 19.4 §:n mukaisesti) toteuttamisesta, voidaan nyt antaa merkitystä sille, että 
vapaaehtoisilla eläkejärjestelyillä on merkitystä perustuslain 19.2 §:n näkökulmasta. 
 

Sitä, ovatko eläkesäästäjille muodostuneet odotukset verolainsäädännön muuttumattomuudesta 
perusteltuja, on syytä arvioida myös pitäen silmällä noudatetun verokohtelun kestoa. Erityisesti tämä 
koskee yksityisiä vakuutuksenottajia, jotka ovat olleet järjestelmän piirissä pitempään. 
Luottamuksensuojalle on merkityksellistä se, että julkisen vallan taholta on pitempään noudatettu 
tiettyä käytäntöä. Verotus ei tässä suhteessa olennaisesti poikkea muusta viranomaistoiminnasta, 
vaikka verotukseen liittyykin omia erityispiirteitään. 
 

Lähtökohtainen arvioni on, että nimenomaan vakuutussäästäjien, varallisuusoikeudellisesti ilmaisten 
yksityishenkilö-vakuutuksenottajien, odotukset ansaitsevat varsin vahvan suojan. Tämä 
aiheutuu sekä suhteellisen pitkään jatkuneesta ja tarkoituksellisesta eläkevakuutuksien verotuesta että 
siitä, että eläkejärjestelyissä kysymyksessä on perusoikeutta sosiaaliturvaan (laajasti ymmärtäen) 
toteuttavasta toiminnasta. Tätä lähtökohtaisesti vahvaa suojaa heikentävät kuitenkin muutamat 
vastanäkökohdat. Nyt ei ole kysymys eläkevakuutuksen juridisena järjestelynä asettavan 
lainsäädännön taannehtivasta muuttamisesta, kuten asumisoikeuslainsäädännön muutoksessa. Edes 



 

yksityishenkilöiden luottamusta juuri verokohtelun säilymiseen muuttumattomana ei voida pitää 
erityisen perusteltuna. Lopulta sopimussuhteessa on kysymys kahden sopimuspuolen yhteisestä 
toiminnasta. Siksi vakuutusyhtiöiden odotusten alhaisesta suojanarvoisuudesta esitetty arvio 
vaikuttaa myös siihen kokonaisarvioon, joka tulee tehtäväksi luottamuksensuojan näkökulmasta. 
Sopimussuhteen pysyvyyden suoja on tarkoitettu juuri sopimussitovuuden ylläpitämiseksi 
oikeussuhteena, ei erikseen osoitettuna kummallekin sopijapuolelle. Siksi suojanarvoisuuteen 
vaikuttaa yksityishenkilön sopijakumppania koskevat näkökohdat, jotka eläkevakuutuksien 
verokohtelun osalta heikentävät myös yksityishenkilöiden saaman omaisuudensuojan vahvuutta. 
 
Edellä luottamuksensuojan näkökulmasta tekemäni odotusten perusteltuisuuden arviointi vaikuttaa 
olennaisesti siihen, voidaanko muutoksia pitää erityisesti vakuutuksenottajien eli eläkesäästäjien 
kannalta oikeasuhtaisina. Tämän lausunnon alussa suhtauduin varauksellisesti eläke-etuuksien 
vahvuusasteita konkretisoivan luettelon käyttämiseen. Silti on oikeasuhtaisuuden näkökulmasta 
annettava suurin merkitys sellaiselle yksityishenkilöiden ryhmälle, joka on piakkoin saamassa 
sopimuksen mukaiset oikeutensa eläkesäästämisestään. Tältä osin on tärkeää, että uudistuksella ei ole 
vaikutuksia niiden säästäjien asemaan, jotka ovat saavuttaneet säästötavoitteen tai saavuttavat sen 
vuoden 2005 loppuun mennessä (HE 80/2004 vp s. 33/11). Vastaavasti suurin vaikutus ikärajan 
korotuksella on niille säästäjille, joille ei ehdi kertyä riittävästi eläkesäästöä suunnitellun tasoisen, 
ennen 62 ikävuotta maksettavan eläkkeen saamiseksi. Tähän ryhmään kuuluu, äskettäin 
eläkesäästämisen aloittaneiden ohella, myös sellaisia pidempään säästäneitä, jotka ovat maksaneet 
pienempiä maksuja. Näiden pitkään pienillä maksuilla säästäneiden omaisuudensuoja edellyttäisi 
suhteellisuus- ja kohtuullisuusperusteilla nähdäkseni turvakseen erityisjärjestelyjä siitäkin 
huolimatta, että se heikentäisi koko uudistuksen selkeyttäjä johdonmukaisuutta. 
 
Eläkesäästämiseen nykyjärjestelmässä liittyvistä eduista ovat hyötyneet enemmän ne, joilla on 
suuremmat ansiot; vastaavasti heihin kohdistuu myös olennaisempi haitta taannehtivuudesta kuin 
pienempiin tuloluokkiin. Tätä sinänsä suhteellisuusvaatimuksen mukaista seikkaa heikentää kuitenkin 
kaksi näkökohtaa. Ensinnäkin suurin osa eläkesäästäjistä lienee kuitenkin keskituloisia, ja he joutuvat 
nyt jokainen kantamaan "keskimääräisen" vahvuisen haitan. Nähdäkseni ei kuitenkaan ole 
perusoikeusjärjestelmän valossa konkretisoitavissa, onko uudistus tässä kohdentumisessaan 
oikeasuhtainen vai ei. Toiseksi suhteellisuusvaatimuksen täyttymistä harkittaessa on otettava huomioon 
vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten suuri määrä. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka haittaa 
ehkä eläkesäästäjäkohtaisesti tai keskimääräisesti arvioiden voitaisiinkin pitää siedettävänä, muodostuu 
muutoksen kokonaisuudesta olennainen. Toisaalta sama olennaisuus on yksi tekijä eläkeuudistuksen 
tavoitteiden saavuttamisen tehokkuudessa. Perusoikeushaittoja lieventäisi siirtymäaika. Hallituksen 
esityksessä on tuotu esiin käytännön perusteluja, joiden mukaan pitemmän ajan sisältävä 
siirtymäsääntely ei olisi toimiva (HE 80/2004 vp s. 35). Vastaavasti osalla eläkesäästäjistä on varsin 
pitkä aika sopeutua muutokseen ennen eläkkeelle siirtymistään. Nämä näkökohdat näyttäisivät 
perustelevan yleisen siirtymäajan lyhyyttä. 
5. Yhteenveto 
 

Vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten juridisena perustana olevat sopimukset saavat 
pysyvyydelleen omaisuudensuojaa. Tämä omaisuudensuoja kohdistuu niihin perusteltuihin odotuksiin, 
joita sopimuspuolilla on sopimuksenteon taloudelliseen perustaan. Verolainsäädäntö, erityisesti 
eläkemaksujen verokohtelussa noudatettu käytäntö ja peruslinjaus, on välillinen osa tätä perustaa. 
Suojan taso määräytyy luottamuksensuojaa koskevien tarkempien näkökohtien varassa. Ehdotetuilla 
muutoksilla on taustanaan eläkejärjestelmän rakenteellinen uudistus, johon on painava 
yhteiskunnallinen tarve. Verokohtelun muutoksilla vaikutetaan eläkevakuutusten houkuttelevuuteen 
nimenomaan varhaisen eläkkeelle siirtymisen kannustimena. Perusoikeusnäkökulmasta vaikeimmat 
ongelmat liittyvät muutosten oikeasuhtaisuuteen ja kohtuullisuuteen. Luonnollisin vaihtoehto vähentää 
perusoikeushaittoja olisi riittävän pitkä siirtymäaika. Eläkeuudistusten tavoitteiden ja muutosten 
toimivuuden näkökulmista siirtymäsääntely on rajattu varsin ripeäksi. Nähdäkseni pienillä maksuilla 
pitempään säästäneiden henkilöiden ryhmän luottamusta ja siihen perustuvaa omaisuudensuojaa 



14 

tulisi kuitenkin suhteellisuus- ja kohtuussyistä turvata heille erikseen kehitettävällä 
erityisjärjestelyllä. Tällä tavoin muutettuna lakiin ehdotettu taannehtiva sääntely ei estä lain säätämistä 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 
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Herra puheenjohtaja 
 
 

Hallituksen esitys on mielestäni valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen kahdessa 
suhteessa: 

I. Yksilöllisten eläkevakuutusten kohtelu uudessa lainsäädännössä suh- 
teessa sopimuksen aikaiseen lainsäädäntöön ja 

II. Yksityisten ihmisten ottamien toisaalta, ja toisaalta lisäeläkekassoissa 
ja -säätiöissä olevien ja vapaaehtoisten ryhmäeläkevakuutusten sekä yritysten 
ottamien eläkevakuutusten ja työnantajien ottamien yksilöllisten eläkevakuutus- 
ten erilainen kohtelu siirtymäsäännöksin suhteessa perustuslain 6§:ssä säädet- 
tyyn yhdenvertaisen kohtelun (syrjimättömyyden) vaatimukseen. 

Ensimmäistä seikkaa sivuttiin jo marraskuun ohjelmatiedotteen säätämis-
järjestysperusteluissa, mutta jälkimmäinen on esillä olevalle hallituksen esitykselle 
tyypillinen uusi asia. 

 

Hallituksen esityksen yksilöllisiä eläkesopimuksia koskevista tavoitteista. 

1. Vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten verotuksessa siirrytään 1.1.2006 
alkaen ansiotulo verotuksesta pääomaverotukseen. Maksujen vähentämisen verovaikutus 
määräytyy ruohoin pääomaverokannan mukaan ja eläke verotetaan pääomatulona. 
Vähimmäiseläkeikä korotetaan 60 vuodesta 62 vuoteen, mikä tarkoittaa sitä, että vain 
sellaisen eläkevakuutussopimuksen vakuutusmaksut olisivat vastaisuudessa 
vähennyskelpoisia, joista maksetaan eläkettä aikaisintaan 62 vuoden iästä alkaen. 

2. Uusia säännöksiä sovelletaan kaikkiin voimaantulon jälkeen maksettuihin 
maksuihin. Eläkettä, joka kertyy uudistuksen voimaantulon jälkeen pääomaverokannalla 
vähennetyistä maksuista ja niiden tuotosta, voidaan maksaa vakuutetun täytettyä 62 vuotta, ja 
sitä verotetaan pääomatulona. Voimaantuloa edeltäneeltä ajalta kertyneistä maksuista ja 
niiden tuotosta eläkettä voidaan maksaa vakuutetun täytettyä 60 vuotta, ja maksettua eläkettä 
verotetaan ansiotulona. 

 
 

HE 80/2004:n valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin lähtökohdaksi voidaan ottaa se, 
että lainsäädäntömuutoksen tarkoittama uusi verotuskohtelu kohdistuu vakuutuksen ottajan 
(yksilöllisen eläkevakuutuksen tapauksessa fyysinen henkilö) ja vakuutuksen antajan, 
vakuutusyhtiölaissa (1062/1979) tarkoitetun vakuutusyhtiön väliseen, voimassa olevaan 
vakuutussopimuslain (543/1994) sääntelemään sopimukseen. Pääosa tämän sopimuksen 
sisällöstä näkyy osapuolten välisestä kirjallisesta sopimuksesta, mutta eräiden 

Tel/P /̂ //m^̂  
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yksityiskohtien osalta sopimuksissa viitataan sopimuksille yhteisiin eläkevakuutuksen 
vakuutusehtoihin. 

Hallituksen esityksen vapaaehtoisia yksilöllisiä eläkevakuutuksia tarkoittava uusi 
sääntely kohdistuu siten voimassa oleviin sopimuksiin ensinnäkin siten, että sopimuksissa 
määrätään tuloverolaissa verovähennysoikeuden syntymisen edellytys säädetyin tavoin 
vakuutuksenottajan eläkkeen maksamisajasta vähimmäisiän mukaan (sopimukset tarkoittavat 
55, 58 ja 60 vuoden ikää, muutos 62 vuoden ikää). Toiseksi esitetyillä säännöksillä on 
vaikutusta vakuutuksenottajan oikeusasemaan siten, että vakuutettavalla on tiettyjä 
verotuskohtelua tarkoittavia odotuksia. Tämä tarkoittaa lähinnä vakuutussopimuksen 
tekemisen aikaan voimassaolevan verolainsäädännön säätämää vähennysoikeuden sidontaa 
ansiotuloverotuksen tasoon. Sopimusta tekevä yksityishenkilö on lähtenyt an-
siotuloverosidonnaisesta vähennyksestä. Näiden seikkojen yksityiskohtiin palataan 
seuraavassa tarkemmin. Ensimmäisessä tapauksessa sopijapuolen ns. oikeutettu odotus - sen 
perustuslainsuojaan keskitytään seuraavassa - on kohdistunut sopimukseen merkittyyn 
seikkaan (sopimuskohta eläkkeen maksamisen al-kamisiästä), jälkimmäisessä tapauksessa 
voimassa olevaan sopimukseen merkittyjen eläkemaksujen tuloverosidonnaiseen 
vähentämisoikeuteen. Tämä ei näy sopimustekstissä. 

Valtiosääntöoikeudellisen tarkastelun lähtökohdaksi on otettava vuoden 2000 ( 
731/1999 ) perustuslain perusoikeusjärjestelmä. Se vaikuttaa arviointiin ensinnäkin sikäli, 
että uuden perustuslain (ja jo vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen) yhteydessä toteutettiin 
perusoikeusjärjestelmän toiminnan ja tulkintojen kokonaisjärjestelmä, joka vaikuttaa 
jokaisen yksittäisen perusoikeussäännöksen tulkintaan. Toiseksi, ia vakuutussoöimusten 
ollessa kvsvmvksessä. arvioitavaksi tulee PeL 15 §n 1 momentissa säädetty 
omaisuudensuojasäännöstö. 

Säätämisjärjestykseen vaikuttavana seikkana on lisäksi mainittava PeL 19 §: 2 
momentin mukaan lailla taataan jokaiselle oikeus toimeentulon turvaan mm. vanhuuden 
aikana. Säännöksen 3 momentissa säädetään julkisen vallan sosiaalipoliittisista velvoitteista 
perhettä kohtaan. Säännöksillä on vaikutusta hallituksen esityksen 
perustuslainmukaisuusarviointiin. 

Osana tätä tarkastelua on PeL 91 §, jonka mukaan päätösvalta verotuksessa on viime 
kädessä eduskunnalla ja veron yksityiskohdista on säädettävä lailla. Säännös liittyy PeL 3 §:n 
1 momenttiin, jonka mukaan eduskunta päättää myös valtiontaloudesta. Eduskunnan 
verolainsäädäntövalta on lähes rajoitukse-ton suhteessa tulevaisuuden oikeussuhteisiin (mm. 
uusien eläkevakuutusten verokohtelun suhteen). 

Työnantajien ottamat kollektiiviset ja yksilölliset eläkevakuutukset käsitellään 
seuraavassa omana jaksonaan erityisesti kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun 
perusoikeussäännöksen ja syrjintäkiellon (PeL 6.2 §) näkökulmasta, omana osastonaan. 
Tämä problematiikka ei ollut näkyvissä siinä vaiheessa, kun julkisuudessa käsiteltiin 
valtiovarainministeriön verotusmuutossuunnitelmaa marraskuussa 2003. Annoin tuolloin 
suunnitelmaan liittyvistä valtiosääntöoikeudellisista seikoista kirjallisen 
asiantuntijalausunnon Vakuutusyhtiöiden Keskusliitolle. 

 

Omaisuudensuojasäännös PeL 15 §:ssä 
 

Perustuslain mukaan "Jokaisen omaisuus on turvattu". Säännöksen toinen, 
pakkolunastusta tarkoittava momentti syrjäytetään tässä yhteydessä. 
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Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksessa ja EU:n vielä muotoutuvassa 

perusoikeussäännöstössä, jotka osaltaan vaikuttavat omaisuudensuojasäännök-sen 
kehitykseen ja tulkintaan Suomessa, käytetään paremmin sopimussuhteisiin liittyvää 
ilmaisutapaa: "Jokaisella on oikeus nauttia omaisuudestaan". Sen tulkintaan liittyen on 
kehitetty oppijärjestelmä sopijapuolten oikeutetuista ja sitä kautta suojatuista eduista. 

On tosin huomattava, että ihmisoikeusyleissopimukseen lisäyksenä otettu 
omaisuudensuojasäännös on teholtaan suomalaista vastinettaan heikompi: se ei mm. takaa 
täyttä korvausta omaisuuden pakkolunastustilanteissa. Säännöstöä ei siten suoraan voida 
käyttää perusteluna Suomalaisen perusoikeusjärjestelmän arvioinnissa (vert. hallituksen 
esityksen perustelujen kohta s. 33, palsta 1.). 

.Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen ja vuoden 2000 perustuslain voimaantulon 
välisenä aikana perustuslakivaliokunta antoi runsaasti lausuntoja omaisuudensuojan 
tulkinnasta. Sama kehitys on jatkunut myös nykyisen perustuslain voimassaoloaikana. 

Voidaan panna merkille, että uudesta vuosien 1995 ja 2000 perusoikeusuudistuksesta 
laadituissa perustutkimuksissa (Pekka Hallberg et ai ja I. Saraviita) ei ole mainintoja uudesta 
tulkintametodista, eli sopimussuhteiden pysyvyydestä suhteessa lainsäätäjään. Tämä 
tulkintatraditio on kokonaan perustuslakivaliokunnan luomus. Sen sisältöä ei ole kuvattu 
omaisuudensuqjasäännöksen esitöissä. Tulkintakonstruktio on kaikilta osiltaan 
valiokunnan luomus, joten sen tulkinnassa pääpaino on valiokunnan omissa lausunnoissa 
esitetyillä argumenteilla. 

Lausunto 12.11.2003 lähiedeltäjineen perustuslain omaisuudensuojasään-nöksen 
kuvaajana ja tulkintana otetaan tämän lausunnon lähtökohdaksi. 

Viimeistään vuonna 2002 annetut kolme perustuslakivaliokunnan lausuntoa 
omaisuudensuojasta vakiinnuttivat oikeustilan, joka näkyy siitä, että lausunnossa 13/2003, 
jota kuvataan seuraavaksi, niitä siteerattiin ja tulkinnat toistettiin lähes identtisellä tavalla. 
Olennaista vakiintuneelle, omaisuudensuojaa sopimussuhteille antavalle tulkinnalle on 
varallisuusoikeudellisen sopimuksen osapuolten luottamuksensuoja. 

 

Ote/PeVL 13/2003: "Sääntelyn taannehtivat vaikutukset. Perustuslain 15 §:n 1 
momentin säännös omaisuuden suojasta turvaa myös sopimussuhteiden pysyvyyttä, joskaan 
kielto puuttua taannehtivasti sopimussuhteiden koskemattomuuteen ei ole 
perustuslakivaliokunnan käytännössä muodostunut ehdottomaksi ( PeVL 37/1998 vp , s. 2/1, 
PeVL 63/2002 vp, s. IM) .  Varallisuusoikeudellisten oikeustoimien pysyvyyden suojan 
taustalla on ajatus oikeussubjektien perusteltujen odotusten suojaamisesta taloudellisissa 
asioissa ( PeVL 48/1998 vp , s. 2/11, PeVL 33/2002 vp , s. 3/1). Perusteltujen odotusten 
suojaan liittyy oikeus luottaa sopimussuhteen kannalta olennaisia oikeuksia ja 
velvollisuuksia sääntelevän lainsäädännön pysyvyyteen niin, että tällaisia seikkoja ei voida 
säännellä tavalla, joka kohtuuttomasti heikentäisi sopimusosapuolten oikeusasemaa ( PeVL 
45/2002 vp , s. 2-3). Valiokunta on arvioinut tällaistakin omaisuuden suojaan puuttuvaa 
sääntelyä perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten, kuten sääntelyn tarkoituksen 
hyväksyttävyyden ja sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta ( PeVL 63/2002 vp , s. 2-3, PeVL 
1/2003 vp, s. 3-4).Ks. myös PeVL 5/2002,24/2002 ja 45/2002" 

Lisäeläketurva. Lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen 22 momentti kohdistuu 
työnantajan työntekijöilleen järjestämään lisäeläketurvaan. Lisäturva ei ehdotuksen mukaan 
korotu automaattisesti, jos vähimmäisehtojen mukainen eläke alenee lain säännösten johdosta. 
Lisäeläketurvan ehtoja voidaan lisäksi heikentää kohdistamalla lisäeläketurvaan lain 
säännöksistä johtuvia korotuksia vastaava vähennys, jos eläketurvan raha-arvo ei tällöin alene. 

Nämä ehdotukset ovat ongelmallisia, koska työntekijän ja työnantajan väliseen 
yksityisoikeudelliseen sopimukseen perustuva lisäeläketurva nauttii eri tavoin omaisuudensuojaa 
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kuin lakiin perustuvat eläkkeet (PeVL 22/1995 vp , s. 2/I). Sovittu lisäeläketurva voi periaatteessa 
merkitä tietynsuuruista kokonaiseläkettä tai tietynsuuruista lisäeläkettä lakisääteisen eläketurvan 
lisäksi. Ehdotettu voimaantuiojärjestelv ei ole sopusoinnussa perustuslain 15 5:n kanssa, ios 
järjestely merkitsee mahdollisuutta puuttua tarkoitetunlaiseen sopimuspohjaiseen lisäturvaan. 
Säännöstä on tämän estämisek-si täsmennettävä, jotta lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen 
lain säätämisjäriestvk-sessä.Vaihtoehtoisesti kyseinen momentti voidaan poistaa 
lakiehdotuksesta, jolloin asia iää ratkaistavaksi sopimuksen tulkinnalla. (Alleviivaus IS). PeVL 
60/2002 

 
 

Edellä olevista sitaateista voidaan lukea perustuslakivaliokunnan nykyinen tulkinta 
omaisuudensuojasäännöksen vaikutuksesta sopimussuhteiden suojaan. Siitä havaitaan, että 
alkujaan staattisesta taannehtivuuden kiellosta on siirrytty sopimussuhteen sisällön analyysin 
kautta sopimuksen pysyvyyteen ja sopijapuolten oikeutettujen odotusten suojaamiseen. 

Sisennetty sitaatti tarkoittaa suoraan eläkevakuutussopimuksia, ja niihin 
puuttuminen luokiteltiin suoraan ja varauksitta perustuslain vastaiseksi. Seuraavassa 
hallituksen esityksen problematiikkaa tarkastellaan tekstisitaatin yleisemmästä 
lähtökohdasta. 

Omaisuudensuojaa on lisäksi tulkittava muiden perusoikeuksien tavoin ns. yleisten 
rajoitusedellytysten näkökulmasta. Niitä ei säädetä perustuslakiteks-tissä. Ne perustuvat 
alkujaan hallituksen esitykseen 309/1993 ja erityisesti siitä annettuun 
perustuslakivaliokunnan mietintöön 25/1993. 

Tiivistän nyt käsillä olevan omaisuudensuojan ja sopimusvapauden peru-
soikeusongelman seuraaviin päätelmiin: 

1.Perustuslain 15 §:n 1 momentin säännös omaisuudensuojasta turvaa myös 
sopimussuhteiden pysyvyyttä, joskaan kielto puuttua taannehtivasti sopimussuhteen 
koskemattomuuteen ei ole ehdoton; 

2.Varallisuusoikeudellisten oikeustoimien pysyvyyden taustalla on ajatus 
oikeussubjektin perusteltujen 1. oikeutettujen odotusten suojaamisesta taloudellisissä 
asioissa; 

3. Perusteltujen odotusten suojaan liittyy oikeus luottaa sopimussuhteen kannalta 
olennaisia oikeuksia ja velvollisuuksia sääntelevän lainsäädännön pysyvyyteen niin, että 
tällaisia seikkoja ei voida säännellä tavalla, joka kohtuuttomasti heikentäisi 
sopimusosapuolten oikeusasemaa; 

4.Edellä viitatusta lausunnosta 45/2002 päätellen on tarkasteltava, liittyykö 
sopimussuhde johonkin perustuslaissa toisaalla turvattuun perusoikeussään-telyyn; 

5.Perusoikeuteen puuttuvan lainsäädännön on täytettävä perusoikeuksien yleiset 
rajoitusedellytykset, kuten sääntelyn hyväksyttävyys ja oikeasuhtai-suus. Näitä tarkentavia 
seikkoja ovat mm.: 

a. rajoituksen on oltava painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatima; 
b. rajoitusten tulee olla välttämättömiä hyväksyttävän tarkoituksen saa- 

vuttamiseksi; 
c. tavoite ei ole saavutettavissa muuten ja 
d.muuttamisintressiä on punnittava suhteessa rajoitettavaan oikeushy- 

vään. 
Havaitsemme, että lainsäädäntöteitse tapahtuva puuttuminen sopimussuhteeseen 

edellyttää eläkevakuutussuhteen tarkkaa yksityiskohtaista analyysiä. 
* * * 
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Todettakoon, että oikeussuhteiden pysyvyys on yksi PeL 2 §:n otsikossa mainitun 

oikeusvaltion periaatteista. Sen yhtenä viimeaikaisena toteutuksena voidaan nähdä 1.1.2004 
voimaantuleen hallintolain (434/2003) 6 §. Säännöksen mukaan viranomaisten toimien on 
suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. PeL 2 §:n säännöksellä 
oikeusvaltioperiaatteesta on ns. tul hintavaikutus nyt esillä olevan 
säätämisjärjestyskysymykseen. Sääntelyn on toisin sanoen toteutettava 
oikeusvaltiotavoitetta. 

 

Eläkevakuutussopimukset 
 

Vapaaehtoiset yksilölliset eläkevakuutukset ovat vakuutussopimuslain 2 §:ssä 
määriteltyjä henkilövakuutuksia, joiden toisena osapuolena on luonnollinen henkilö. Laki 
sisältää yksityiskohtaiset säännökset näiden sopimusten sisällöstä sekä siitä, mitä tietoja 
vakuutuksenantajan (käytännössä vakuutusyhtiön edustajan sopimusneuvotteluissa) on 
annettava vakuutuksen hakijalle (5 §). Vakuutussopimuksen päättämisen jälkeen 
vakuutuksenantajan eli yhtiön, joka myöntää vakuutuksen, on annettava vakuutuksenottajalle 
asiakirja, johon on merkitty sopimuksen pääasiallinen sisältö (vakuutuskirja) sekä 
vakuutusehdot ( 6 §). Vakuutuksenantajalla on laaja tiedottamisvelvoite vakuutuksen 
voimassaoloaikana mukaan lukien vakuutusta koskevat seikat, joilla on vakuutuksenottajalle 
ilmeistä merkitystä ( 7 §). Vakuutuksenantaja voi muuttaa henkilövakuutuksen (lain 2 §:n 2 
momentin mukaan eläkevakuutusta pidetään vakuutussopimuslakia sovellettaessa 
henkivakuutuksena) sopimusehtoja 20 §:n 3 momentin mukaan vain edellyttäen, että 
muutokseen on erityistä syytä yleisen vahinkokehityksen 

 

tai korkotason muutoksen vuoksi ja että vakuutussopimuksen sisältö ei muutu olennaisesti 
alkuperäiseen sopimukseen verrattuna.Vakuutusyhtiöiden toiminta on säädetty 
viranomaisvalvontaan vakuutusyhtiölaissa (1062/1979, 14 ja 14 b luku) hyvin 
yksityiskohtaisin sääntelyin. Yhtiöiden markkinoinnin valvonnasta säädetään 14 a luvussa. 

Hallituksen marraskuisen kannanoton mukaan eläkevakuutusten verotuskohtelun 
muutos kohdistui kaikkiin voimassa oleviin sopimuksiin. HE 80/2004 kohdistuu noin 400 
000 sopimukseen kaksijakoisen siirtymäsäännöstön seurauksena. 28.11.2003 käytettävissä 
olleiden tietojen mukaan sopimuksia oli eläkkeen maksamisen vakuutuksenottajan 
alkamisiän mukaan luokiteltuna seuraavasti: 

a. Eläkettä aletaan sopimuksen mukaan maksaa 55 -vuotiaalle tai sitä nuo- 
remmalle (kaikkein vanhimmat), noin 100.000 sopimusta; 

b. Eläkettä maksetaan 58- vuotiaalle, noin 150 000 sopimusta sekä 
c. Voimassa olevien uusimpien säännösten kaudella on tehty noin 250 000 

sopimusta, eläkeikänä 60 v. Marraskuun suunnitelman mukainen verotuskohte- 
lun muutos kohdistui siten noin 500 000 ihmiseen . HE 80/2004 siirtymäaikasään- 
nöksen seurauksena myöhemmin tarkemmin kuvattava sopimusten muuttamis- 
tarve näyttää kohdistuvan noin 400 000 sopimukseen. 

Hallituksen esityksen mukaan muutokset tulevat voimaan noin 400 000 sopimusta 
koskevasti 1.1.2006 ilman siirtymäsäännöksiä sopimustekstien korjaamista tarkoittavaa 
sääntelyä lukuunottamatta. 

Edellä olevista luvuista havaitaan, että hallituksen esityksessä tarkoitettu eläkkeen 
maksamisen vähimmäiseläkeikämuutos kohdistuu voimakkaimmin kohdassa a. mainittuihin 
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4 

sopimuksiin, joiden kohdalla eläkettä voidaan vastoin sopimukseen kirjoitettua 
eläkeikäsäännöstä maksaa suunniteltuna vasta 7 vuotta myöhemmin. Ryhmässä b. 
sopimuksen lainsäädännöstä johtuva muutos merkitsee eläkkeen maksamisen alkamisen 
osittaista siirtymistä 4 vuodella. Koskien ryhmässä c. tarkoitettuja sopimuksia, jotka on tehty 
vastaamaan vuoden 1999 lainsäädäntömuutosta, muutos merkitsee täysimääräisen eläkkeen 
maksun myö-hentymistä 2 vuodella. 

Yksilölliset eläkevakuutukset ovat käytännössä ns. vakiosopimuksia 
(massasopimuksia). Yhtiö vakioi sopimuksen ( laatii valmiit painetut sopimus-pohjat), ja 
myös eri vakuutusyhtiöiden tekemät eläkevakuutussopimukset ovat toistensa kaltaisia. Samat 
ehdot, olipa kysymys vakuutus- tai verolainsäädännön vaatimusten noudattamisesta (kuten 
säännös eläkkeen maksun alkamisiästä, joka on edellytys maksun vähennyskelpoisuudelle) 
tai lainsäädäntöön liittymättömistä ehdoista, ovat sopimuksissa pääosin toistensa kaltaisia. 
Tästä seuraa, että edellä mainitut luvut voidaan yleistää sikäli, että sopimusten lukumäärät 
hyvin suurella tarkkuudella vastaavat myös yksittäisten vakuutussopimusten lukumäärää. 

 

Nykyisen lain säätäminen. Eläkkeen maksamisen alkamisajan ja vähennyksen 
laskuperusteiden muutos vuoden 1999 tuloverolain sekä varallisuusverolain 10 
§:muuttamisessa (HE 23/1999) 

Hallituksen esityksessä oli ehdotettu, että ennen 1 päivää lokakuuta 1992 otettuja 
vakuutuksia koskeva tuloverolain 143 §:n 5 momentissa oleva siirtymäsäännös kumottaisiin. 
Laki oli tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2000 alusta. Se olisi hallituksen esittämässä 
muodossa tullut koskemaan ennen 1 päivää elokuuta 1992 otettuja vakuutuksia eli siis 
korotetun eläkeiän suhteen taannehtivasti. Laki muutettiin valtiovarainvaliokunnan 
ehdotuksesta (VaVM 23/1999/HE 32/1999, s. 4/13) perusteluin:" Saadun selvityksen mukaan 
kumoamisesta aiheutuisi huomattavia haittoja sekä vakuutusyhtiöille että 
vakuutuksenottajille." Muutoksen seurauksena voimassa olevaan lakiin jäi uutta järjestelmää 
koskeva siirtymäsäännös, jonka mukaan mm. "Eläkevakuutusmaksujen vähennysoikeuden 
edellytyksenä olevaa 60 vuoden ikärajaa ja 60 prosentin eläketasoa sovelletaan 23 päivänä 
kesäkuuta 1999jälkeen otettaviin vakuutuksiin verovuodesta 1999 alkaen. Viimeistään 23 
päivänä kesäkuuta 1999 otettuun eläkevakuutukseen sovelletaan tämän lain voimaantullessa 
voimassa olevia 58 vuoden ikärajaa ja 66 prosentin enimmäiseläketasoa koskevia säännöksiä 
ennen tätä lakia voimassa olleessa muodossa." Muutoksen seurauksena uudistettu, nykyisin 
voimassa oleva verokohtelu ei taannehtinut vaan koskee vain uusia sopimuksia (edellä 
kohdissa a ja b tarkoitetut vakuutustyypit jäivät uuden verokohtelun ulkopuolelle). 

 

Sopimusaika 
Voimassa olevassa tuloverotuksessa eläkevakuutusmaksujen verovähennysoikeuden 

edellytyksenä on, että eläkettä voidaan sopimuksen mukaan maksaa vasta vakuutuksenottajan 
täyttäessä 60 vuotta. Jos ajatellaan, että 30 -vuotias henkilö tahtoo varmistaa itselleen 
mielestään riittävän eläketurvan lakisääteisen eläketurvan täydentämiseksi ja sitoutuu 
maksamaan siitä vakuutusmaksut kertyvään "rahastoon", varoja on kerättävä 30 vuotta. 
Eläkettä maksetaan sovitun pituinen aika tai vakuutetun loppuelämän ajan. Kysymyksessä on 
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siis poikkeuksellisen pitkää ajanjaksoa silmällä pitäen tehty sopimus. Esimerkiksi 
vuokrasopimukset tehdään vain harvoin näin pitkää voimassaolokautta silmällä pitäen. 

Sopimuksen voimassaoloaikaa koskeva määräys on sitova. Veroedun saamisen 
edellytyksenä on sopimukseen merkitty eläkkeen maksamisen alkamisen ajankohta.Tämä 
ilmenee myös vakuutussopimuslain 13 §:n 3 momentista, jossa annetaan, verotuksesta 
johtuvista syistä, mahdollisuus vakuutusehdoissa määrätä, ettei vakuutuksenottajalla ole 
mahdollisuutta irtisanoa sopimustaan ja saada vakuutuksen takaisinostoarvoa. Toisin sanoen 
vakuutettu ei eläke-oikeutta menettämättä voi irrottautua sopimuksesta.. Näin ollen 
sopimuksentekoaikana sopimuksen voimassaoloaika ja eläkkeen maksamisen 
alkamisajankohta ovat keskeisiä sopimuksen kohtia niin vakuutuksenottajan 1. vakuutetun 
kuin vakuutuksenantajan eli vakuutusyhtiön näkökulmasta. 

Hallituksen esitys ei suoranaisesti pakota muuttamaan sopimustekstejä. Jos niin ei 
tehdä, sopimusten verokohtelu muuttuu jyrkästi vakuutuksenottajan kannalta kielteiseen 
suuntaan. Luulisi, että muuttamattomien sopimusten olennaisesti heikentyvä asema (mm. 
verokohtelu, TVL 96 ja 34 §) - jos ihmiset tietävät tästä - pakottaa muuttamaan 
sopimukset. 

 

Verovähennysoikeus 
Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkejärjestelmän toimintaperiaatteena on, että 

vakuutuksenottaja säästää vakuutukseen maksamalla vakuutusmaksuja. Maksuista 
vakuutusaikana muodostuva rahasto korkoineen palautuu sitten eläkeaikana vakuutetulle 
määräajoin, yleisimmin kuukausittain maksettavina eläke-erinä. Eläkkeen säästäminen voi 
perustua esimerkiksi tarpeeseen täydentää lakisääteistä vanhuuseläketurvaa. Yhteiskunta on 
verovähennysoikeuden kautta muodostuvalla tuella kannustanut eläkesäästämistä tulo- ja 
omaisuusverolain ajoista lähtien. 

Verovähennysoikeuden suuruuden ja laskutavan lakisääteisten perusteiden 
yksityiskohdat syrjäytetään tässä lausunnon tiivistämiseksi. Oikeus tehdä eläkemaksua 
tarkoittava vähennys on ns. subjektiivinen oikeus. Veronviranomai-sella ei ole harkintavaltaa 
vähennyksen suuruuden suhteen, vaan se on hyväksyttävä voimassa olevan 
verolainsäädännön mukaisena, ja oikeusturvatienä on 
veronoikaisun jälkeinen valitusmahdollisuus hallinto-oikeuteen. 

* * * 
Ihmisillä ei ole tulevaa verotusta tarkoittavaa subjektiivista oikeutta. Päätösvalta 

uusista veroista, veron lisäyksistä ja alentamisista on verolainsäätäjällä, käytännössä siis 
eduskunnalla hallituksen esityksestä, lähtökohtana perustuslain 3 §:n 1 momentti, jonka 
mukaan eduskunta päättää valtiontaloudesta. 

Verovähennys toteutetaan verovelvollisen/eläkevakuutuksen ottajan tuloverotuksesta. 
Vähennyksen suuruus on siten sidoksissa verovelvollisen tuloveroprosenttiin. On esitetty, 
että kun vakuutusmaksuja kerätään "rahastoon", olisi luontevaa, että verotus toteutettaisiinkin 
pääomaverotuksen kautta - mikä olikin hallituksen esityksen tavoitteena. 

Verovähennysoikeuden probleema eläkevakuutusvähennyksen yhteydessä on se, 
että eläkesäästämisellä on kaksinaistarkoitus. Voimassa olevaa säännöstöä tarkoittavassa 
hallituksen esityksessä tämä ilmaistiin toteamuksella " Johdonmukaisessa 
pääomaverotusjärjestelmässä tuottoverotus olisi ulotettava koskemaan myös 
eläkevakuutuksia. Ongelmana on kuitenkin, ettei eläkevakuutusta voida kaikilta osiltaan 
pitää luonteeltaan niinkään sijoitustoimintana kuin sosiaaliturvajärjestelmän osana. 
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Selvimmin tämä koskee pakollista eläkevakuutusta, mutta myös sellaisia vapaaehtoisia 
vakuutuksia, joiden tarkoituksena on täydentää muutoin vajaaksi jäävää eläketurvaa 
."(HE 200/1992 s. 1/12). Tuolla perusteella ehdotettiin, että eläkevakuutuksen " nykyinen 
lievä verokohtelu eli maksujen laaja vähennyskelpoisuus ja työnantajien suorittamien 
maksujen verovapaus työntekijälle säilyisi, jos vakuutetun kokonaiseläketurva ei ylitä niin 
sanotun normaalin eläketurvan tasoa" (60 %). 

Eläkemaksun verovähennys on koko sen olemassaoloajan laskettu ansio-
tuloverotuksen välityksellä. Verovähennysoikeuden lakisääteisiä ehtoja on sen 
voimassaoloaikana muutamin lainsäädäntömuutoksin heikennetty. Kaikissa tapauksissa 
verokohtelun muutos on suoritettu siirtymäsäännöksin siten, että olemassa oleviin 
sopimuksiin eli niiden saamaan verokohteluun ei ole puututtu, vaan muutokset on 
siirtymäsäännöksin kohdistettu verolakimuutoksen jälkeen tehtäviin sopimuksiin. 

 

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen sopimuksentekohetkellä huomioon otettavat 
seikat 

 

Vakuutusmaksujen verovähennysoikeudesta on seurannut, että eläkevakuutuksen 
suunnittelussa ja sopimusehtojen taloudellisten vaikutusten laskennassa sekä 
vakuutuksenantaja eli vakuutusyhtiö että vakuutuksenottaja lähtevät laskennassa 
voimassaolevasta verolainsäädännöstä. Kaikissa nyt tarkastelun kohteena olevassa yli 500 
000 sopimuksessa laskennan lähtökohtana on ollut ainakin seuraavat : 

1.verolaissa mahdollisesti säädetty vähimmäisikä (55,58 tai 60 vuotta) eläkkeen 
maksamiselle; 

2.Vähennyksen vaikutus, joka on ollut aina sidoksissa vakuutuksenottajan 
ansiotuloveroprosenttiin; 

3. Eläkevakuutussopimus on pitkäaikainen sopimus, josta vakuutuksenottaja ei voi 
irrottautua kesken sopimuskauden. Toisin sanoen ns. takaisinosto-mahdollisuutta joko ei ole 
lainkaan (vanhemmat eläkevakuutukset) tai se on hyvin rajoitettu. Tällaisia erikoistilanteita 
ovat yli vuoden työttömyys, puolison kuolema ja avioliiton purkautuminen. 

4. Eläkesopimuksen vähimmäisikäsäännöksestä on seurannut tarve arvioida 
vakuutetun kuoleman vaikutukset hänen perheensä talouteen. Koska verovähennysoikeuden 
saamisen edellytyksenä on se, että eläkettä voidaan maksaa vasta laissa säädetyn iän 
saavuttaneelle, on tämä seikka syytä huomioida sopimuksessa. Tämän seurauksena, ja jos 
vakuutuksenottaja kuolee ennen eläkemaksujen maksamisen alkamista, koko maksetuista 
eläkemaksuista ja niiden koroista kerääntynyt "rahasto " tulee hänen omaistensa 
näkökulmasta menetetyksi. Sopimusta tehdessään henkilö on sopimuksen tekemisen yhdeksi 
perusteeksi voinut ottaa kertyneiden varojen siirtymisen omaisille kuolintapauksessa. Varoja 
ei ilman lisäsopimuksia voida maksaa esimerkiksi leskelle tai lapsille. Varat pysyvät 
yhtiössä, josta ne jaetaan ns. kuolevuussäännön mukaan lisinä muille vakuutuksenottajille. 

Eläkevakuutuksen ottajan on täytynyt tehdä erillinen (henkivakuutus)sopimus 
kuoleman varalta. Tästä sopimuskohdasta vakuutettu maksaa erikseen, eivätkä nuo maksut 
ole vähennyskelpoisia. Vakuutussopimuksen tekemisen aikana maksu on suhteellisen 
alhainen (n. 4 - 7 % vakuutussummasta), koska rahastoa ei ole vielä kertynyt. Henkivakuutus 
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mainitaan omana kohtanaan sopimuksissa esim. seuraavasti: "Sopimukseen liittyy 
henkivakuutus. Turva kattaa vakuutussäästöt 100-prosenttisesti eläkeajan alkuun asti ja 80 
prosenttisesti eläkeaikana. Turva alkaa, kun ensimmäinen vakuutusmaksu on maksettu ja 
päättyy ...päivänä., kuuta 20.. Henkivakuutuksen edunsaaja: omaiset". 
Maksusuunnitelmassa "henkivakuutusmaksun laskennallinen osuus vakuutusmaksusta on 6.8 
%". 

On hyvin luultavaa, että kaikki eläkevakuutussopimuksen tekijät eivät ole mieltäneet 
sitä, että kysymyksessä on kaksi erillistä sopimusta, vaan mieltäneet ne yhdeksi 
sopimuskokonaisuudeksi, joita ne tietyssä mielessä ovatkin. 

Eläkesäästöt suojataan melkein poikkeuksetta kuolintapausturvalla, vaikka 
eläkekertymään tarvittava maksu on pienempi ilman varautumista. Sen jättävät ottamatta 
sopimukseen vain ne, joilla ei ole lähiomaisia. Henkivakuutusmaksu peritään 
eläkevakuutusmaksusta erillisenä maksuna. 

Kaikki vakuutetut eivät kuolinvarasopimusta tee, mutta valtaosassa eläke-
vakuutussopimuksia kuolinvaraehto on. Kuolinvaraehto voidaan lisätä sopimukseen 
myöhemminkin. Sen merkityksestä vakuutuksenottajalle vakuutuksenantajan tulisi lain 
asettaman tiedottaniisvelvoitteen perusteella muistuttaa. Koska se kohdistuu 
sopimusmuutoksena jo kerääntyneeseen "rahastoon", sen maksu eli hinta kohoaa toisaalta 
eläkevakuutetun ikääntyessä, toisaalta rahaston kasvaessa, sitä suuremmaksi, mitä 
lähempänä eläkkeen maksamisen alkamisajankohta on. Mikäli vakuutuksen tekniikka on 
sellainen, että kuolintapausturvaa varten on jokaisesta maksusta varattu sellainen määrä, että 
turvan lisäys tulee katettua koko vakuutusajaksi, saattaa tällaisessa kuolintapausturvan 
lisäämistilanteessa vakuutuksenottajan maksettavaksi tulla huomattavan suuri 
riskivakuutusmaksu. Hallituksen esityksen toteutuminen, (eläkkeen maksamisen 
aloittamisikä), aiheuttaa käytännössä lähes pakollisia merkittäviä lisäkustannuksia 
vakuutetuille. Se kohdistuu siten suoraan ja taannehtivasti olemassa oleviin 
eläkevakuutussopi-muksiin, joskin niistä erilliseen henkivakuutusosaan, jolla kerättyjen 
eläkkeiden kohdentuminen perheelle varmistetaan. 

 

Esimerkki vakuutuskäytännöstä henkivakuutusmaksusuojan kustannus-
vaikutuksesta: Vakuutettu oli itse halunnut eläkkeen maksun myöhennettäväksi 
kahdella vuodella, mutta ei ollut saanut tietoa eikä ollut osannut arvioida henkiva-
kuutuksen osuutta ennen myöhentämisratkaisuaan. Lisämaksun suuruus kahden 
vuoden ajalta oli 19.000 mk. Vakuutusiautakunta katsoi, että vakuutusyhtiön olisi 
tullut ennen sopimuksen muutosta informoida asiakasta tietämästään sopimukseen 
olennaisesti vaikuttavasta seikasta ja kertoa lykkäämisen vaikutus henkivakuutuksen 
maksuun. Kun näin ei ollut tapahtunut, vakuutusyhtiön piti palauttaa asiakkaalle 
henkivakuutusmaksusta kohtuulliseksi arvioidut 12.000 mk (vakuutuslautakunnan 
ratkaisu 168/99). Koska eläkkeen maksun myöhentämiseen varautuminen tapahtui 
eläkerahaston ollessa täysimääräinen, maksun suuruusluokka osoittaa 
kuolemantapaukseen varautumisen maksimaalista kustannustasoa. 
 

Kuolinvaran lisävakuutuksena hinta on siis riippuvainen jo maksetusta määrästä, 
toisin sanoen sitä suurempi, mitä lähempänä maksutaulukon mukaista loppusuoritusta tuleva 
eläkkeensaaja on. Toinen tekijä on maksajan sukupuoli ja kolmas seikka on hänen ikänsä. 
Maksu voi olla - kuten sanottu - varsin suuri, suuruusluokaltaan joka 1000 € vuotta kohti. 
Tämä maksu ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen, joten ikärajamuutos    pakottanee varsin 
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usean sopimuksen tehneet maksamaan tuon lisäsumman, jonka aiheuttaa lainsäätäjän 
muuttama so-pimuskohtelu. 

Oman ongelmansa muodostavat ne sopimukset, joissa ei tällä hetkellä ei kuolinvaraa 
ole. Jos nyt eläkeikä nostetaan esimerkiksi vanhan sopimuksen mukaisesta 55 vuodesta 62 
vuoteen, saattaa vakuutuksenottaja katsoa, että kuoleman todennäköisyys lisääntyy ja 
turvavakuutuksen tarve tulee niin merkittäväksi, että lisävakuutus on syytä ottaa. Sen 
saaminen voi olla epävarmaa, sillä vakuutusehtojen mukaan häneltä voidaan edellyttää 
lääkärintarkastusta. Jos siinä ilmenee esim. sydänvika, syöpä tai muu vastaava vakava 
sairaus, lisä(henki)vakuutusta ei myönnetä. Hän ei voi suojata eläkekertymä. 
 

Yksilöllisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksuista tehtävä vähennys Voimassaolevan 
tuloverolain säätämä verovähennysjärjestelmä syrjäytetään tässä sen laskentatavan osalta 
lyhyin yleisluontoisin luonnehdinnoin. Vähennysoikeuteen vaikuttavat 

- vakuutuksen ottamisajankohta (nk. ikivanha vakuutus, uudempi mutta ennen 
24.6.1999 otettu vakuutus tai tämän jälkeen otettu vakuutus ,edellä kohdat a-c). 

-vähennettäväksi vaadittavan maksun suuruus ( alle vai yli 2500 €, alle vai yli 10 % 
vähennystä vaativan henkilön ansiotuloista, alle vai yli 8 500 €). Kuten edellä on todettu, 
yksilölliseen eläkevakuutussopimukseen lähes poikkeuksetta sijoitettu henkivakuutus ei ole 
vähennyskelpoinen. Esimerkiksi vastikään julkaistuissa veroilmoituksen täyttöohjeissa 
kuvataan ns. puhtaasta ansiotulosta tehtävät maksuvähennykset (vapaaehtoisen 
eläkevakuutuksen vakuutusmaksut) ja kuvataan ns. kokonaiseläketurvaan perustuva 
vähennystäpä. Sen käytön edellytyksenä mainitaan vakuutusyhtiön antama selvitys 
verotettavan eläkkeistä ja sääntö ,minkä mukaan lasketaan peruseläketurva eli toteutetaan 
verolain vaatimus siitä, ettei kokonaiseläke ylitä peruseläketurvaa. Vakuutusyhtiö laatii todis-
tuksen valtakunnallisten eläkerekisteritietojen pohjalta. 

Eläkevakuutusmaksujen vähennysoikeutta koskevan lainsäädännön muutokset 
kohdistuvat toisaalta vakuutuksenantajaan, mutta ne kohdistuvat erityisesti 
vakuutuksenottajaan. Vähennysjärjestelmän muutos aiheuttaa hyvin todennäköisesti kuluja, 
jotka johtuvat vakuutusmaksulaskentaan liittyvästä työstä. Sensijaan vakuutusmaksuun 
muutokset eivät vaikuta, sillä sopimukset ovat pysyviä ja niissä on sitovasti merkitty 
vakuutusmaksu.Vakuutusyhtiöiden arvioiden mukaan vanhojen sopimusten muuttamisesta ja 
uudelleen neuvottelemisesta sekä kaksinkertaisen verojärjestelmän luomisesta aiheutuu niille 
kuluja yli 150 miljoonaa euroa. Nämä kustannukset tulevat viime kädessä vakuutuksen 
ottajien maksettavaksi saamatta jääneiden asiakashyvitysten vuoksi eli pienempinä tuottoina. 
Vakuutuksenottaja päättää itse siitä, käyttääkö hän vähennysoikeutta vai ei, ja missä määrin. 
Vähennysoikeuden käyttämisellä ja sen suuruudella ei ole merkitystä voimassaolevan 
vakuutussopimuksen vakuutuksenantajaosapuolen näkökulmasta. 

Eläkevakuutuksen asema PeL 1 9 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuna sosiaalisena 
perusoikeutena. 

PeL 19 §:n 2 momentin mukaan lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon 
turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen 
syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Tämä perusoikeussäännös luonnehditaan 
eduskuntaan kohdistuvaksi velvoitteeksi ylläpitää ns. toimeentulon kriisitilanteessa 
korkeampi sosiaaliturvan taso, kuin mitä saman pykälän 1 momentissa tarkoitetaan 
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(jokaisella joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on 
oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon). 

PeL 19.2 §:ssä taattu riskiryhmäturva ei saa muodostua pelkästään 1 momentin 
tarkoittamasta turvasta. Se ei perusta säännöksen 1 momentin tapaan subjektiivista oikeutta 
vähimmäistoimeentuloon vaan edellyttää, että lainsäätäjän on tavallisella lainsäädännöllä 
taattava subjektiivisina oikeuksina perustoimeentulon turva säännöksessä tarkoitetuissa 
tilanteissa. Perustuslakivaliokunta on useassa lausunnossa ja säännöstä tarkoittavassa 
mietinnössä luonnehtinut tätä perusoikeutta. Se ei mm. takaa mitään perusoikeuden suojan 
tiettyä tasoa eikä lainsäädännöllistä muotoa. Toisaalta lainsäätäjän on huolehdittava siitä: 

-että taso käytännössä on Perustuslain 19.1 §:n tasoa korkeampi ja 
-uusia sosiaaliturvan muutoksia säädettäessä ei synny ns. väliinputoajaryhmiä, vaan 

lakia säädettäessä on selvitettävä lainsäädäntömuutoksen vaikutus eri ihmisryhmiin niin, että 
2 momentissa säädetty riskiturva säilyy kaikilla. Sosiaalialan lainsäädäntömuutosten 
valtiosääntöarvioissa perustuslakivaliokunta on erityisen huolellisesti varmistanut 
asiantuntijoiden välityksellä sen, että lainsäädäntömuutos on kirjoitettu kattavasti eli eri 
asemassa olevien ihmisten sosiaaliturva säilyttäen. 

Lainsäädäntömuutos saattaa realisoida väliinputoajaongelman, sillä niin suuren 
vakuutuksenottajajoukon, joka nyt on kysymyksessä, kokonaistilannetta tuskin tuntee tarkoin 
kukaan. Toistaiseksi käydyssä keskustelussa tällaisena ryhmänä on mainittu em. 
"pätkätyöläiset", joille ei kunnon vakuutusturvaa ole muuta tietä kertynyt. Toisena ryhmänä 
voisivat olla maatalousyrittäjät ja ammatinharjoittajat. He tulivat lakisääteisen eläketurvan 
piiriin noin 8 vuotta myöhemmin kuin muu väestö. Jos he lisäksi ovat suorittaneet maksuja 
niukasti kuluneina vuosina, mutta ovat halunneet kompensoida tulevaan lakisääteiseen eläk-
keeseen syntynyttä aukkoa yksilöllisellä eläkevakuutuksella, sen nyt kysymyksessä oleva 
muutos saattaa merkitä kielteistä lopputulosta. Maatalousyrittäjien osalta lainmuutoksella voi 
olla vaikutusta myös sukupolvenvaihdosproblematiik-kaan, joka on maatalouselinkeinolle 
tyypillinen. 

 

PeL 19.2 §:n vaikutusta nyt esillä olevaan vanhuuden turvaan eli eläkkeeseen 
vaikuttavaan lainsäädäntömuutokseen arvioitaessa voidaan ottaa lähtökohdaksi se, että 
voimassa olevia eläkevakuutuksia on noin 500 000. On ilmeistä, että osa niistä on otettu 
sijoitus- tai säästämistarkoituksessa, eivätkä vakuutusten ottajat eläkeläisinä joudu 
lainmuutoksella asemaan, joka PeL 19 §:n 2 momentin säännöksellä tarkoitetaan estää. 
Toisaalta on myös yhtä todennäköistä, että näin suuressa vakuutussopimuksen tehneiden 
ihmisten joukossa on runsaasti myös niitä, jotka eläkevakuutuksella haluavat varmistaa 
minimieläketason (kansaneläke) ylittävän eläkkeen esimerkiksi työttömyyttä silmällä pitäen 
tai siksi, ettei heille ole kertynyt merkittävää työsuhde-eläkettä esimerkiksi siksi, etteivät he 
ole olleet työsuhteessa vaan esimerkiksi toimineet ikänsä perheenhuoltajina. 

PeL 19.2 § luonnehditaan perustoimeentulon turvaksi ns. elämän riskitilanteissa, 
jotka säännöksessä luetellaan. 

Pel 19 §:n 2 momentin perusoikeussäännös on käsillä olevan valtiosään-
töoikeudellisen tulkintakysymyksen kannalta merkittävä siksi, että edellä viitatusta 
perustuslakivaliokunnan lausunnosta (PeVL 45/2002) havaitaan, että sopimusten 
pysyvyyteen puuttumisen perustuslainmukaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon 
muutettavan säännöksen suhde ihmisten perusoikeussuojaan. Voimassa olevien 
eläkevakuutusten sisällön muutos eläkeiän korotuksineen, 
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kuolemanvaravakuutusjärjestelmän muutoksineen ja verotuksen kautta toteutu-vine 
eläkemaksujen korotuksineen voi heikentää tällaisten ihmisten perusoikeus-turvaa alle sen 
tason, jota PeL 19 §:n 2 momentissa tarkoitetaan. 

Muutos kohdistuu mahdollisuuteen korottaa lakisääteistä eläketurvaa 
eläkevakuutuksin. Eläkkeiden maksamisiän korottaminen 62 vuoteen saattaa lisätä 
merkittävästi lisäeläkesuojan kustannuksia. Samaa voidaan todeta luopumisesta 
tuloveropohjaisesta vähennysjärjestelmästä. Myös kuolintapausturvan lisääminen koskemaan 
myöhennettyä eläkeikää saattaa korottaa asiakkaan kokonaiskustannuksia. Toisaalta 
siirryttäessä maksettavien eläkkeiden pääomaverotus-pohjaiseen verotukseen maksettavan 
eläkkeen nettomäärä saattaa kasvaa. 

Perustuslain 19 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan 
kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä 
väestön terveyttä. Julkisen vallan on tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta 
vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Säännös on 19 
§:n 1 ja 2 momentista poiketen selvemmin tavoitteellisluontoinen. Koska 
eläkevakuutussopimuksen mukainen eläke osaltaan toteuttaa niitä tavoitteita, joita julkiselle 
vallalle säännöksessä asetetaan, myös kolmannen momentin säännöksillä on vaikutusta 
hallituksen lainsäädäntö-suunnitelman valtiosääntöoikeudelliseen kokonaisarvioon. Toisin 
sanoen arvioitaessa vakuutussopimukseen puuttumista lainsäädäntöteitse, on muutosten 
taannehtivia vaikutuksia vastaan puhuvana seikkana muutoksen mahdollinen heikentävä 
vaikutus eläkkeillä toteutettavaan perheen taloudelliseen turvallisuuteen. Säännöksen 
oikeusvaikutus näyttää erityisen selvältä silmälläpitäen edellä kuvattua 
kuolemanvarajärjestelmän muutosta. Jos hallituksen esityksessä asetettu eläkeikärajan 
korotus toteutetaan, mutta vakuutettu ei taloudellisista syistä pysty kustantamaan 
kuolintapauksen varalta otettavaa lisävakuutusta (ikärajan korottaminen tapauksittain 55, 58 
ja 60 vuodesta), jo maksetuilla eläkemaksuilla ja niiden koroilla toteutettu eläkerahasto 
siirtyy vakuutusyhtiön kautta muiden eläkkeisiin ja kuolleen eläkevakuuttajan perhe jää tätä 
turvatekijää vaille. 

Voimassaolevien vakuutussopimusten voimaan jäävät osat 
 

Hallituksen erityksen lainsäädännöllinen toteutus merkitsee maksuvaiku-tuksiltaan 
sitä, että se kohdistuu 1.1.2006 jälkeen maksettaviin maksuihin. Näin ollen eläkettä, joka 
kertyisi 1.1.2006 jälkeen pääomaverokannalla vähennetyistä maksuista ja niiden tuotosta, 
voitaisiin maksaa vakuutetun täytettyä 62 vuotta, ja sitä verotettaisiin pääomatulona. Ennen 
1.1.2005 edeltäneeltä ajalta kertyneistä maksuista ja niiden tuotosta eläkettä voitaisiin 
maksaa vakuutetun täytettyä 60 vuotta, ja maksettavaa eläkettä verotettaisiin ansiotulona. 

Kun hallituksen esityksen perustuslainmukaisuutta arvioidaan, valtio-
sääntöoikeudelliseksi lähtökohdaksi on otettava kuviteltu lakiehdotus, joka sisällöltään 
vastaa yleisluontoiseksi kirjoitettua kannanoton eläkeverotuskohtaa. Toiseksi - koska 
perustuslaki suojaa sopimusvapautta - tuota lakihahmotelmaa on verrattava voimassaoleviin 
sopimuksiin sellaisinaan. Taannehtivuuden arvioinnin lähtökohta on se, ettei sopimuksia 
jouduta muuttamaan. 
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Nyt muutoksen kohteena olevat sopimukset ovat selkeästi juuri lainsäätäjän 
luomuksia. Laissa olevat, eduskunnan vahvistamat kriteerit verovähennysoikeudelle 
sidoksineen ikärajasäännöksiin on nimenomaan lainsäätäjän vaatimuksesta otettu 
sopimuksiin., koska rajauskriteerit ovat verovähennysoikeuden ehto. 

Edellä alkukappaleessa kuvatusta tilanteesta johtuu, että muuttuneessa 
sopimussuhteessa: 

1. kertyy kahdentyyppisiä eläkkeitä, joista osa maksetaan nuorempana ja osa 
myöhemmin. Maksamisen alkuajankohta toisissa perustuu alkuperäiseen sopimukseen ja 
toisissa verolain muutokseen, jolloin osa eläkesopimuksesta toteutuu aikaisemmin ja osa 
myöhemmin. Ensi vaiheessa maksettavat eläkkeet (esimerkiksi 55- ja 58- vuotiaille 
maksettavat) tulevat eräissä tapauksissa tällöin ansioveroprosentin mukaan verotettavaksi 
korkeamman prosentin mukaan, jos henkilö vielä joutuu jatkamaan normaalisti virka- tai 
työsuhteessa esimerkiksi sen vuoksi, ettei hän ole ennen 1.1.2005 ehtinyt säästää sellaista 
määrää, että hän voisi sen turvin jäädä eläkkeelle. Hän saa siis eläkettä jo työikäisenä. 

2. Samassa sopimuksessa tarkoitettua eläkettä verotetaan sekä ansiotulo-verotuksen 
että pääomatuloverotuksen säännöksin. 

Muutoksen kohteena oleva sopimussuhde muuttuu siis rakenteellisesti, ja ilmeisesti 
se tulee olemaan vaikeaselkoinen. On selvää, ettei sopimusta tehtäessä ole tällaiseen 
varauduttu. 

 

Sopimuksissa olevat 55, 58, ja 60 vuoden eläkeiät pysyvät sikäli voimassa, että 
eläkkeitä aletaan maksaa tuon saavutetun iän jälkeen. Sensijaan tällaisten sopimusten nojalla 
vuoden 2005 jälkeen maksettavat erät maksetaan sopimuksesta poiketen eläkkeenä 62 
vuotiaana. 

Hallituksen esitys on vakiintuneiden omaisuudensuojatulkintojen mukainen siltä 
osin, ettei muutos puutu maksettuihin säästöihin, ja tältä osin vastaa vanhempia 
perusoikeustulkintoja, joiden mukaan jo kertyneisiin varallisuuseriin 
omaisuudensuojasaännöksen takia ei voida puuttua tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Tämän selvityksen alkujaksossa kuvatun perustuslakivaliokunnan omaksuman ja 
valtiosääntöoikeudellisessa kirjallisuudessa hyväksytyn uudemman 
omaisuudensuojakäsitteen piiriin kuuluvat kaikki sopimukseen liittyvät ja sopi-
muksentekoaikana vallinneet, lainsäädäntöön perustuneet eli oikeutetut odotukset. Tätä 
omaisuudensuojaan kuuluvan sopimussuojandimensiota kannanotossa tarkoitettu 
lainsäädäntö ei vastaa. 

 

Siirtymäajat ja yhdenvertaisuus 
 

Käsillä oleva yksilöllisiä eläkevakuutuksia koskeva lainsäädäntö kohtelee eri tavoin 
ihmisiä riippuen siitä, onko eläke hänen itsensä ottama vai onko kyseessä työantajan ottama 
vakuutus. 

Lisäeläkekassoissa ja -säätiöissä vakuutetulle lisäeläketurvalle, vapaaehtoisella 
ryhmäeläkevakuutuksella otetulle eläketurvalle ja yritysten ottamille yksilöllisille 
eläkevakuutuksille esitetään siirtymäsäännöstä, joka suojaa vakuutuksen alimman eläkeiän. 
Vastaavaa siirtymäsäännöstä ei ole yksityishenkilöiden ottamilla eläkevakuutuksilla. 

Alussa siteeratusta perustuslakivaliokunnan lausunnosta vuodelta 2002 (60/2002) 
havaitaan, että työnantajan ottama yksilöllinen eläkevakuutus on perustuslain 
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omaisuudensuojasaännöksen ja sitä kautta yksityisoikeudellisena sopimuksena 
perusoikeussäännöksen suojaama. Tämä johtaa kysymään, millä perusteella PeL 5 §:n 
yhdenvertaisuussäännöstö huomioon ottaen ihmisten itsensä ottamat samansisältöiset 
sopimukset eivät sitä olisi. 

Noin 400 000 vakuutussopimusta tulee edellä kuvatuin tavoin sopimus-
muutostarpeen eteen. Verrattuna marraskuussa 2003 valtiovarainministeriön julkistamaan 
vakuutusten verokohtelumuutokseen, käsillä oleva hallituksen esitys eroaa siitä kahdessa 
suhteessa. 

Työnantajien ottamia (kollektiivisia yksilöllisiä ) vakuutuksia ei mainittu marraskuun 
suunnitelmassa. Yksityisten ottamiin vakuutuksiin tulee vuoden mittainen tekniseksi 
luonnehdittu siirtymäaika. Tämä siirtymäaika ei vaikuta edellä kuvattuihin sopimusten 
muutostarpeisiin. Siirtymäajan seurauksena vakuutuksen ottajat ja vakuutusyhtiöt saavat 
sopimusneuvottelujaan varten lisäaikaa. Tämän seurauksena lainsäädäntömuutoksen 
aiheuttamat kustannukset voivat alentua jonkin verran. Muutoksista aiheutuvat kustannukset 
(mm. neuvotteluihin kuluva aika, sopimusten kirjoittaminen, vakuutusmatemaattisten 
tietokoneohjelmien muutokset jne.) siirtyvät vakuutuksenottajan maksettavaksi sikäli, että 
vakuutetuille sopimuksen mukaan maksettava bonus alenee siinä suhteessa kuin yhtiöiden 
kulut vakuutuksista lisääntyvät. 

Hallituksen esityksestä havaitaan, että työnantajien ottamiin kollektiivisiin 
vakuutuksiin tulee siirtymäsäännös, jonka mukaan sellaisten vakuutusten ikära-jasäännökset 
ja verotuskohtelu pysyvät entisinä (voimaantulosäännös). 

P eL 6 §:n mukaan ketään ei saa asettaa ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan 
" . . . iän . . . tai muun henkilöön käyvän syyn"perusteella. Tämän vuoksi näiden 

vakuutuksensaajaryhmien toisistaan poikkeava kohtelu on perusteltava. 
Hallituksen esityksen yksi sosiaalipoliittinen perustelu on pitää ihmiset työelämässä 

mahdollisimman pitkään. Voimaantulosäännös asettaa nyt työanta-jien ottaman yksilöllisen 
eläkevakuutuksen saajan ikäperusteisesti muita samankaltaisen eläkkeen (itse) ottaneita 
parempaan asemaan vaikkapa samalla työpaikalla. Esimerkiksi tietyn tuotantolaitoksen 
toimihenkilöt voivat olla kollektiivisen vakuutusedun ulkopuolella ja tekevät sopimuksen 
itse, mutta esimerkiksi laitoksen sähkömiehille on vakuutus otettu työantajan toimesta. 

Työnantajasopimuksiksi luokiteltaviin sopimuksiin kuuluu noin 100 000 
kollektiivista työantajasopimusta, noin 100 000 yksilöllistä eläkevakuutusta, jotka on otettu 
työntekijäryhmittäin ja noin 100 000 muuta (säätiö- ja kassapuitteista) kollektiivista 
sopimusta. Hallituksen esityksessä on nähdäkseni esitetty perustelut vain sille, miksi 
työantajan ottamien sopimusten verotuskohtelu säädetään erilaiseksi kuin yksityisten 
ihmisten ottamat vakuutukset. Verotuskohtelun erilaisuus on kytketty työantajavakuutusten 
palkkaliitännäisyyteen. Sen sijaan, kun työsuhde loppuu ja henkilö alkaa saada eläkettä, tuo 
side katkeaa. Nähdäkseni se, miksi eläkeiät työantajasopimuksissa säilyvät ennallaan, mutta 
yksityisten ottamissa sopimuksissa muutetaan, on PeL 6.2 §:ssä vaadittua hyväksyttävää 
perustelua vailla. Eriarvoistava peruste on ikä- (tai päättelytavasta riippuen) am-
mattialasidonnainen. 

Se myös asettaa kysymyksenalaiseksi hallituksen esityksen keskeisimmän 
argumentin, jolla perustellaan voimassa olevien yksilöllisten sopimusten ikärajoihin 
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puuttuminen (HE s. 34,oikean palstan 4. kappale):. Ikärajan korotuksen tavoitteena on tukea 
eläkeuudistuksen eläke- ja työvoimapoliittisia vaikutuksia. 

Samassa työpaikassa saattaa olla toisaalta sopimuksia, jotka henkilö on tehnyt 
itsekseen, toisaalta hänen kollegansa (esimerkiksi työpaikan toimihenkilöt tai joku muu 
määritelty ryhmittymä) tai työtoverinsa on saanut eläkesopimuksen. Nähdäkseni 
kysymyksessä on henkilöön liittyvä, osin ammattialakohtainen erot-teluperuste, joka olisi siis 
hyväksyttävästi perusteltava, jotta eriarvoistava lain-säädäntökohtelu voitaisiin suorittaa 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 

Esimerkkejä perusteluista PeV:n lausunnoissa .Sääntelyn merkitsemää, iän mukaan määräytyvää 
erityiskohtelua on pidetty mahdollisena perustuslain yhdenvertaisuussäännösten kannalta nuorisotyöttömyyden 
erityisongelmien takia. Maaliskuussa vuonna 1996, jolloin ikärajan nostaminen 18- ja 19-vuotiaista kattamaan 
myös 20-24 -vuotiaat oli käsiteltävänä, oli 15-24 -vuotiaista nuorista työttöminä jopa 33,8 prosenttia. Jo usean 
vuoden ajan noudatetun ikärajan vaikutuksista nuorten kouluttautumiseen ja työllistymiseen pitäisi tänä päivänä 
olla esitettävissä sellaisia tietoja, joiden pohjalta on mahdollista arvioida ikärajan entisellään säilyttämisen 
hyväksyttävyys perustuslain kannalta. Tällaista selvitystä tulee vaatia hallitukselta. Valiokunta ei tässä 
vaiheessa pidä ehdotusta perustuslain vastaisena, koska nuori voi omin aktiivisin toimin varmistaa 
työmarkkinatukioikeuden. . . Ketään ei saa perustuslain 6 §:n 2 momentin mukaan asettaa ilman hyväksyttävää 
perustetta eri asemaan iän perusteella. Ehdotuksesta aiheutuvalle erilaiselle kohtelulle ei löydy esityksestä 
muuta perustelua kuin se, että työmarkkinajärjestöjen keskusjärjestöjen välisen periaatesopimuksen perusteella 
on tarkoitus luopua työttömyyseläkkeestä ja että hallituksen suunnitelmien mukaan työttömyysetuuksien 
rahoitusta uudistetaan. Ehdotus kuitenkin merkitsee siirtymäjärjestelyn kaltaista ja vain vähäisehköä ikään 
perustuvaa sääntelyn eriyttämistä, jolla ei valiokunnan käsityksen mukaan ole vaikutusta lakiehdotuksen 
käsittelyjärjestykseen. Pe VL 46/2002. 

 
 

Yhteenveto 
Perustuslakivaliokunnan lausunto 40/2002 osoittaa selkeästi, että eläkevakuutusten 

ehdot ovat perustuslain suojaamia, mikäli entisestä tulkintalinjasta halutaan tässäkin 
tapauksessa pitää kiinni. 

Korostan, että perustuslakivaliokunnan kehittämään omaisuudensuoja-konstruktioon 
liittyvä kohtuullisuuslauseke ei ole oikeustieteen tutkimusmenetelmin arvioitavissa. Sama 
on todettava muistakin alussa luetelluissa lausunnoissa olevista tulkintakriteereistä 
("hyväksyttävyys", ja sääntelyn oikeasuhtai-suus"). Toisin sanoen, mikä on kohtuullista ja 
mikä kohtuutonta sopimusehdotuksen muuttamista, perustuu yhteiskunnallisiin arvostuksiin. 
Valtiosäätöoi-keustieteellä ei ole tähän kelvollista mittaria, eikä sitä löydy muiltakaan tie-
teenaloilta. Perustuslakivaliokunta päättelee sen samoin periaattein, kuin tuomioistuin, 
joka joutuu tuomiota kirjoittaessaan päättelemään esimerkiksi sen, onko joku 
kohtuullistettavaksi esitetty sopimus todella kohtuuton. 

Perustuslakivaliokunnalla ei ole ennakkotapauksia eläkevakuutuksista, jotka 
osoittaisivat kohtuullisuusarvioinnissa jo sovellettuja mittapuita. 

Hallituksen esitys näyttää merkitsevän perustuslakivaliokunnan määrittelemällä 
tavalla PeL 15. 1 §:n vastaista puuttumista sopimussuhteiden pysyvyyteen seuraavasti: 

1. Vakuutussopimusten ikärajan muutos ( 55, 58 ja 60 vuodesta) kohdistuu 
käytännössä hyvin merkittävään joukkoon yksilöllisiä eläkevakuutussopimuksia. Tämä 
voidaan päätellä siitä, että sopimuksiin on otettu ikäraja, joka on ollut sopimuksen tekemisen 
aikaan verolainsäädännön vaatima (vähennysoikeuden seurauksena). Muutosta voidaan pitää 
mielestäni joskin tämän jakson alussa olevin varauksin olennaisena puuttumisena 
sopimussuhteisiin jo tämän massavaiku-tuksensa seurauksena. 
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2 .  Muutos tekee useimmat vakuutussopimukset "torsoiksi", sillä vakuutusturva ei 
eläkkeen maksamisikäsäännöksen seurauksena enää ole se, joksi se sopimusta tehtäessä on 
vahvistettu. Sovittu eläketurva ei toteudu sellaisenaan, vaikka kumpikin sopijapuoli on 
noudattanut eduskuntalakiin kirjattuja velvoitteitaan. Tässä yhteydessä on merkitsevää, ettei 
sopimusta voida voimassaolevan lainsäädännön mukaisten ja edellyttämien ehtojen takia 
ostaa takaisin tai irtisanoa. Alkuperäisen sopimuksen - joka on siis tehty - säilyttäminen 
maksettavan eläkkeen suuruuden osalta vaatii sopimusmuutoksen ja korotetut vakuutusmak-
sut. Tässä suhteessa lainsäädäntömuutosta on perustuslakivaliokunnan vahvistamat kriteerit 
huomioon ottaen pidettävä kohtuuttomana. 

3. Eläkeiän korottaminen vastoin kirjoitettua voimassa olevaa sopimusta johtaa 
siihen, että syntyy kuolinvarariski: jos eläkkeen maksaja kuolee ennen vahvistettavaa uutta 
eläkeikärajaa (55, 58 ja 60 ikävuotta tarkoittavat sopimukset), eikä hän ole ilmeisesti 
merkittävien lisäkustannusten seurauksena voinut tai halunnut ostaa lisävakuutusta 
välivuosiksi, hänen omaisensa menettävät vakuutusmaksuin ja niiden koroin kerääntyneen 
rahaston tai sen osan. Kysymyksessä on merkittävämuutoksen kohtuuttomuusarvioon liittyvä 
seikka. 

4. Eläkevakuutuksen verokohtelu on nimenomaisesti säädetty ansiotulo-pohjaiseksi 
ja se on ollut lainsäätäjän lakitekstinä ilmaisema tavoite sopimuksentekohetkellä. 

5. Verotuskohtelun jatkuvuus näkyy siinä, että vaikka eläkevakuutusten 
verotusjärjestelmää on muutettu monta kertaa, on tämä aikaisemmin aina tehty 
nimenomaisin siirtymäsäännöksin, jotka asettivat muutetun verokohtelun ulkopuolelle 
aikaisemmat, voimassa olleet sopimukset niiden eläkeiän osalta. Verotuskohtelun muutos 
erityisesti eläkeikärajan korotuksineen, kohdistettiin lainmuutoksen jälkeen tehtäviin 
sopimuksiin, ja voimassa oleviin sopimuksiin sovellettiin vanhaa lakia.Näin ollen voimassa 
olleiden sopimusten sisältöön ei ole koskaan aikaisemmin puututtu. Tämä verolainsäätäjän 
asennoitumistapa on saattanut antaa eläkevakuutussopimuksen osapuolille sen ns. 
oikeutetun odotuksen, että myös vastaiset muutokset suoritetaan samalla tavalla eli 
siirtymäsäännöksin ja rajaten muutokset vain muutoksen jälkeisiin sopimuksiin. 
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Asia: HE 80/2004 vp, vapaaehtoisten eläkevakuutusten verotus 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan olennaista muutosta vapaaehtoisten yksilöllisten 

eläkevakuutusten tuloverokohteluun. Keskeinen rakenteellinen muutos on se, että vakuutus siirretään 

ansiotuloverotuksen piiristä pääomatuloverotuksen piiriin. Muita muutoksia on muun muassa se, että 

vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä oleva 60 vuoden eläkeikä korotettaisiin 62 

vuoteen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta. Lakeja sovellettaisiin lain 

voimaantulon jälkeen maksettuihin vakuutusmaksuihin ja eläkkeisiin. Verovelvollisen itselleen tai 

puolisolleen ennen hallituksen esityksen antamispäivää ottamaan eläkevakuutukseen sovellettaisiin 

vielä verovuonna 2005 lain voimaantulleessa voimassa olleita säännöksiä. 
 

Eläke, joka maksetaan vanhan vakuutuksen perusteella ennen lain voimaantuloa tai verovuonna 

2005 tehdyistä maksuista kertyneestä säästöstä, verotettaisiin ansiotulona ja eläke voitaisiin maksaa 

voimassa olevien sopimusten mukaisesta eläkeiästä. Esitys ei rajoita vanhan säästön maksamaista 

etupainotteisesti. Vuoden 2006 alusta pääomaverokannalla vähennetyistä maksuista kertyvistä 

säästöistä voitaisiin maksaa pääomatulona verotettavaa vanhuuseläkettä 62 ikävuodesta lähtien. 
 

Esityksessä ehdotettuja uusia säännöksiä sovellettaisiin edellä mainituin rajoituksin myös ennen lain 

voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Vaikka verovähennystä koskeva sääntely ei suoraan kohdistu 

vakuutussopimukseen tai sen ehtoihin, verotuen uusilla edellytyksillä on välillistä vaikutusta 

olemassa oleviin sopimussuhteisiin. 
 

Esille nousee kysymys siitä, kuinka siirtymäsäännöksiä on arvioitava perustuslain 15 §:n 

näkökulmasta. Lainkohdan mukaan "jokaisen omaisuus oturvattu" Omaisuudensuojasäännöksen 

pohjalta on kehittynyt perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntö, jossa suojaa on annettu 

sopimussuhteiden koskemattomuudelle sekä perustelluille odotuksille ja luottamukselle (esim. Pe 

VL 13/2003,45/2002). Tulkinnassa on toisaalta otettava huomioon yleiset rajoitusedellytykset. 

Perusoikeutta rajoittavan tai siihen puuttuvan sääntelyn tulee olla perusteiltaan hyväksyttävää sekä 

painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimaa. 



 

 

Muutos ei ole taannehtiva siinä suhteessa, että puututtaisiin jo olemassa oleviin varallisuusarvoihin 

tai oikeuteen saada eläkettä sovitun mukaisesti jo kertyneestä eläkesäästöstä. Ongelma liittyy ennen 

muuta ikärajan korotukseen, sillä vähennysoikeuden säilyttäminen edellyttää, että 

vakuutussopimusta muutetaan aikaisempaa eläkeikää nostaen. 
 

Onko verotuen uutta eläkeikärajaa pidettävä näissä oloissa taannehtivana puuttumisena 

sopimussuhteeseen ja kiellettynä loukkauksena vakuutuksenottajien luottamusta kohtaan? 

Realistinen kuvaus tilanteesta on nähdäkseni se, että vakuutusten markkinoijat ovat olleet hyvin 

selvillä ja vakuutusten ottajat ovat olleet selvillä tai ainakin heidän olisi pitänyt olla selvillä siitä, että 

pitkäaikaisiin sijoituksiin liittyy lainsäädännön muuttumisriski. Tämä muuttumisriski on sinänsä 

voitu arvioida melko pieneksi, kun on voitu viitata aikaisempaan käytäntöön, jossa korotettuja 

eläkeikärajoja ei ole ulotettu varmoihin vakuutuksiin. Asetelma muistuttaa tilannetta, jossa asunnon 

ostaja ottaa vaikkapa kahdenkymmenen vuoden asuntolainan. Hän tuskin voi lähteä siitä, että hänellä 

on omaisuudensuojasäännöksen turvaama oikeus korkovähennykseen, mutta hän voi pitää 

todennäköisenä, että ainakin lähivuosina asuntolainojen korot ovat nykyiseen tapaan 

vähennyskelpoisia. 
 

Eläkevakuutustenkin kohdalla kysymys on ollut lainsäädännön muuttumisriskiä koskevasta 

todennäköisyysoletuksesta. Riski on tietyssä mitassa toteutunut, ja syynä tähän on se, että maailman 

muuttuessa myös eläke- ja työllisyyspolitiikan haasteet ja tavoitteet ovat muuttuneet. Mielestäni 

veroedun säilymistä koskevaa todennäköisyysoletusta ei ole syytä sisällyttää dynaamisestikaan 

ymmärretyn omaisuus-käsitteen piiriin. 
 

Jos kuitenkin katsotaan, että kysymyksessä on omaisuudensuojaan puuttuva sääntely, joudutaan 

pohtimaan, onko sääntelyllä kuitenkin painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatima ja perusteiltaan 

hyväksyttävä. Ehdotetulla uudistuksella ja erityisesti veroedun edellytyksenä olevalla eläkeikärajan 

nostamisella on vahvat eläke-ja työllisyyspoliittiset syyt Työssäkäyntiasteen mataluus työikäisten 

kohdalla ja väestön vanheneminen antavat perusteen politiikalle, jossa eläkkeelle siirtymistä pyritään 

myöhentämään. Tämä tavoite on hallitseva toteutuvassa lakisääteisen eläketurvajärjestelmän 

uudistamisessa. Nyt esitetty muutos vapaaehtoisten eläkevakuutusten verokohteluun on tarpeen, 

jottei syntyisi räikeää yhteiskuntapoliittista ristiriitaa, jossa lakisääteisessä eläkejärjestelmässä 

pyritään kannustimin (kannustinkarttuma 63-68 v) myöhentämään eläkkeelle siirtymistä ja 



 

vapaaehtoisessa eläkejärjestelmässä pyrittäisiin verotuella kannustamaan eläkkeelle siirtymisen 

varhentamista. 
 

Jos nyt katsottaisiin, että vanhojen vakuutussopimusten eläkeikäehto nauttii perustuslainsuojaa, 

jouduttaisiin tulevaisuutta silmällä pitäen hyvin ongelmalliselle tulkinta-alueelle. Oletetaan, että 

kaksikymmentävuotias henkilö merkitsee eläkevakuutuksen päästäkseen eläkkeelle 62 vuoden iässä. 

Mikä on hän perusoikeusasemansa 2040-luvulla? Hän tuskin voi lähteä siitä, että hänen 

eläkevakuutuksensa estää tuloverojärjestelmästä luopumisen tavallisella lailla, vaikka maailma on 

ehkä muuttunut niin, että verotuksen kohteena ovat vain kulutus, kiinteistöt ja transaktiot, kuten 

valuuttakauppa. Sama koskee sitäkin vaihtoehtoa, että maailmassa yleensä siirrytään 

tuloverotukseen, jossa ei ole vähennyksiä, vaan lopullinen vero peritään tulon lähteellä. Jos 

tuloverotus on säilynyt nykyisessä rakenteessaan, voiko lainsäätäjä tavallisella verolailla poistaa 

koko eläkevakuutusmakuvähennyksen, jolloin voitaisiin siirtyä esim. järjestelmään, jossa 

vakuutusmaksuja ei lainkaan vähennetä, mutta tulopuolella palautettu pääomasijoitus on verovapaa. 

Jos eläkevakuutusmaksuvähennys säilyy, voiko lainsäätäjä 2040-luvulla annettavan verotuen 

ehdoksi asettaa sen, että eläkeikä on 65, jos esim. lakisääteinen eläkeikä on tuolloin nostettu 75 

vuoteen. 
 

Lainsäädännön muuttumattomuutta koskevien todennäköisyysolettamien saattaminen perustuslaina 

antaman omaisuudensuoja piriin olisi erittäin ongelmallista parlamentin lainsäädäntövallan ja 

valtiontalouden hoidon näkökulmasta. 
 

Ehdotettua siirtymäsäantelyä voidaan monin perustein arvostella. Sijoituskohteiden verotuksessa 

pitäisi pyrkiä stabiliteettiin ja monilla syillä voidaan puoltaa sitä, että aikaisemmin noudatettua 

siirtymäkäytäntöä olisi asianmukaista noudattaa nytkin. Lisäksi voidaan viita hankaluuksiin ja 

kustannuksiin sopimusten muuttamisessa. Tässä on kuitenkin kysymys vero-, eläke- ja 

työllisyyspoliittisesta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, jossa voidaan pyrkiä myös kompromissiin. 

Jos ongelmat nähdään suuriksi, voitaisiin harkita esim. sitä, että vanhoissa vakuutuksissa 

sovellettaisiin aikaisempaa eläkeikäehtoa kolmen vuoden ajan.. Hyvän ja huonon veropolitiikan raja 

ei kuitenkaan ole valtiosääntöinen kysymys. 
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Esityksen keskeiset tavoitteet 
 
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi vapaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta kos-
kevat säännökset. Muutokset koskevat pääomatuloverotukseen siirtymistä omaehtoisen 
eläkevakuutussäästämisen verotuksessa sekä vähennysjärjestelmän uudistamista. 
 
Esityksen tavoitteena on mm. siirtyä kaikille säästäjille tasapuoliseen ja siten oikeuden-
mukaisempaan verotustapaan sekä vähentää vakuutussäästämisen veroedun etupainottei-
suutta ja edistää eläkevakuutussäästämisen vertailtavuutta muiden säästämistapojen kanssa 
(s. 14). 
 
Vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä oleva 60 vuoden eläkeikä ehdo-
tetaan korotettavaksi 62 vuoteen. Ikärajan korotuksen tavoitteena on tukea eläkeuudistuksen 
eläke- ja työvoimapoliittisia vaikutuksia. Tarkoitus on poistaa verotuksen kautta annettava 
tuki sellaiselta säästämiseltä, joka mahdollistaa ennenaikaisen eläkkeelle siirtymisen. 
Tavoitteena on osaltaan myöhentää eläkkeelle siirtymistä ja pidentää työssäoloaikaa 
kansantalouden ja eläkejärjestelmän rahoituksen kannalta väestön ikärakenteen 
epäsuotuisan kehityksen tasapainottamiseksi (s. 34). 
 
 

Ikärajan nostamisen vaikutukset 
 
Eläkemaksujen vähennyskelpoisuutta koskevien ehdotettujen muutosten johdosta, elä-
kesäästäjälle ei olisi taloudellisesti mielekästä jatkaa säästämistä eläkevakuutussopimuk-
sella ennen 62 vuoden ikää maksettavaa vanhuuseläkettä varten. Uudistus ei välittömästi 
vaikuttaisi vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön välisestä eläkevakuutussopimuksesta 
johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Vähennysoikeuden säilyttäminen verotuksessa 
edellyttäisi kuitenkin käytännössä vakuutussopimusten muuttamista siten, että eläkeikää 
korotetaan. Ainoastaan tällä tavalla eläkesäästäjän veronvähennysoikeus säilyisi. 
 
Esityksen vaikutuksia on kuvattu perusteellisesti yleisperustelujen jaksossa 5 sekä sää-
tämisjärjestystä koskevassa jaksossa. 
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Arviointia valtiosääntöoikeudelliselta kannalta 
 
Esityksen säätämisjärjestystä koskeva jakso perustuu osittain esitysluonnoksesta annettuun 
oikeusministeriön lausuntoon. Ministeriön käsityksen mukaan jakso on asianmukaisesti 
laadittu. 
 
Omaisuudensuoja ja taannehtivuus 
 
Perustuslain 15 §:n mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Omaisuudella tarkoitetaan myös 
varallisuusarvoisia etuja. Ansiosidonnaisille etuuksille on perustuslakivaliokunnan 
käytännössä annettu omistusoikeuden suojaa (HE 309 - 1993 vp s. 63 I, Pe VL 35/1993 vp, 
13/1995 vp, 22/1995 vp ja 60/2002 vp). 
 
Lainsäätäjän puuttumista ennen säädettävän lain voimaantuloa syntyneisiin varallisuus-
oikeudellisiin sopimussuhteisiin on arvioitava valtiosääntöoikeudelliselta kannalta. Pe-
rustuslakivaliokunta on perinteisesti suhtautunut kielteisesti ns. taannehtivaan puuttumiseen 
sopimussuhteisiin, vaikka kyseessä ei kuitenkaan ole ehdoton kielto (PeVL 24/2002 vp, s. 
2/H, Pe VL 5/2002 vp). Taannehtivuuskielto nähdään nykyään oikeusperiaatteena, jota tulee 
mahdollisimman pitkälle kunnioittaa. Näin ollen kysymystä siitä, onko sopimusten 
pysyvyyteen puuttuminen sallittua, tulee arvioida perusoikeuksien yleisten rajoi-
tusedellytysten pohjalta (PeVL 45/2002 vp). 
 
Varallisuusoikeudellisten oikeustoimien pysyvyyden suojan taustalla on ajatus oikeus-
subjektien perusteltujen odotusten suojaamisesta taloudellisissa asioissa (PeVL 48/1998 vp, 
s. 2/n, Pe VL 33/2002 vp, s. 3/1). Perusteltujen odotusten suojaan liittyy oikeus luottaa 
sopimussuhteen kannalta olennaisia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan lainsäädännön 
pysyvyyteen niin, että sopimusosapuolten oikeusasemaa ei voida näitä seikkoja tavallisella 
lailla sääntelemällä kohtuuttomasti heikentää. 
 
Esillä olevassa tapauksessa ei kuitenkaan näytä olevan kysymys varsinaisesta, aidosta 
taannehtivasta lainsäädännöstä. Osapuolet joutuvat esityksen mukaan muuttamaan sopi-
muksia, jos eläkesäästäjä haluaa säilyttää vähennysoikeutensa, mutta jo säästetyn eläkkeen 
vapaa käyttö nykyisten ikärajojen mukaan olisi edelleen mahdollista. Ehdotettujen 
siirtymäsäännösten mukaan osapuolilla olisi vuoden siirtymäaika tehdä sopimusmuutoksia. 
Esitykseen ei siten sisälly konfiskatorisia piirteitä. 
 
Luottamuksensuoja 
 
Luottamuksensuojan ja perusteltujen odotusten kunnioittamisen periaatteella on merkitystä 
erilaisille sosiaalisille ja muille etuuksille sekä niitä koskeville odotuksille annettavan 
omaisuudensuojan tehokkuuden arvioimisen kannalta. 
 
Verolainsäädännön ennustettavuus on verosuunnittelun edellytys. Ennustettavuudella yl-
läpidetään myös verotuksen legitimiteettiä. Toisaalta eduskunta päättää perustuslain 3 ja 81 
§:n nojalla valtion verotuksesta eikä oikeusjärjestelmämme tunne taannehtivan verolain 
kieltoa. Taannehtiva laki, joka ei loukkaa verovelvollisen omaisuuden suojaa, voidaan säätää 
tavallisen lain säätämisjärjestyksessä (vrt. HE 309/1993, s. 63/11). 
Perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaan lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon 
turvaan vanhuuden aikana. Vapaaehtoisella eläkesäästämisellä pyritään yhteiskunnan 
turvaamaan toimeentuloon verrattuna parempaan eläkkeeseen ja myös alempaan eläkeikään. 
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Lakisääteiseen eläkkeeseen verrattuna vapaaehtoinen eläkesäästäminen poikkeaa siinä 
mielessä, että kyseessä on eräs vapaaehtoisen säästämisen muoto. Eläkesäästäjä, joka on 
tehnyt sopimuksen päästäkseen aikaisemmin eläkkeelle on todennäköisesti arvioinut tätä 
säästämismuotoa suhteessa muihin säästämismuotoihin. Ei ole poissuljettua, että jotkut 
vakuutuksenottajat olisivat valinneet toisen säästämismuodon, jos he olisivat olleet tietoisia 
eläkeiän korottamisesta. On luonnollista, jos tällainen säästäjä menettää luottamuksensa 
lainsäätäjää kohtaan, varsinkin jos hänen vakuutussopimuksensa on sellainen, että hän ei voi 
irtisanoa sitä vaan ainoastaan jäädyttää sen. 
 
Ikärajan korotuksen tavoitteena on myöhentää eläkkeelle siirtymistä poistamalla verotuksen 
kautta annettava tuki säästämiseltä, joka mahdollistaa ennenaikaisen eläkkeelle siirtymisen. 
Lainsäätäjä on kuitenkin aikaisemmin nimenomaan hyväksynyt säästämismuodon, jolla on 
mahdollista päästä ennenaikaiselle eläkkeelle. Monen säästäjän kannalta tämä tuntuu 
ristiriitaiselta. 
 
Päätelmä 
 
Esitykseen ei liity sellaisia taannehtivuusongelmia taikka omaisuuden suojaan liittyviä 
rajoituksia, ettei lakiehdotusta voitaisi säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Sää-
tämisjärjestykseen ei vaikuta se, että esitystä voidaan pitää ongelmallisena luottamuk-
sensuojaa ja perusteltuja odotuksia koskevan periaatteen kannalta. 



 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä vapaaehtoisten 

eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi (80/2004 vp). 
 

Hallitus ehdottaa, että vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen verotus siirrettäisiin 

ansiotuloverotuksesta pääomatuloverotuksen piiriin, jolloin myös vakuutusmaksujen vähennys 

tehtäisiin pääoma- eikä ansiotuloista. Samalla vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuuden 

edellytyksenä oleva eläkeikä nostettaisiin 60:sta 62 vuoteen. Uudistus tulisi voimaan vuoden 2005 

alusta, ja uusia säännöksiä sovellettaisiin voimaantulon jälkeen maksettuihin vakuutusmaksuihin ja 

eläkkeisiin. Kuitenkin verovelvollisen itselleen tai puolisolleen ennen hallituksen esityksen 

antamispäivää ottamaan eläkevakuutukseen sovellettaisiin vielä verovuonna 2005 lain voimaan 

tullessa voimassa olleita säännöksiä. Eläke, joka maksetaan tällaisen eläkevakuutuksen perusteella 

ennen lain voimaantuloa tai verovuonna 2005 tehdyistä maksuista kertyneistä säästöistä, 

verotettaisiin ansiotulona. 
 

Hallituksen eläkevakuutuksen tuloverotukseen ehdottamien muutosten valtiosääntöoikeudelliset 

ongelmat koskevat perusteltujen odotusten suojaa, josta käsin perustuslakivaliokunta on viime 

aikaisessa käytännössään tarkastellut perustuslain 15 §:n mukaista omaisuudensuojaa. Myös 

sopimussuhteiden perustuslain 15 §:n nojalla nauttimaa suojaa on arvioitava perusteltujen odotusten 

suojan kannalta. - Verolakien taannehtivuuteen liittyvät kysymykset voidaan sen sijaan tässä 

yhteydessä nähdäkseni sivuuttaa, vaikka niillä onkin luottamuksensuojan periaatteen kautta tiettyä 

sukulaisuutta sopimussuhteiden suojaan. Taannehtiva verolainsäädäntö liittää veroseuraamuksia 

oikeustosiseikkoihin, jotka ovat syntyneet ennen lain voimaantuloa. Vakiintunut, myös 

perustuslakivaliokunnan noudattama kanta on, että valtiosääntömme ei sisällä yleistä   taannehtivien   

verolakien   kieltoa.    Taannehtivuuden   valtiosääntöoikeudellisen sallittavuuden arvioinnissa on 

kiinnitetty huomiota muun muassa siihen, missä määrin verovelvolliset ovat voineet ennakoida 

verotuksen muuttumista. (Ks. verolakien taannehtivuuden problematiikasta Soikkeli, Lauri: 

Luottamuksen suoja verotuksessa, Helsinki 2003, s. 100 ss.) 
 

Hallituksen ehdotus ei puutu välittömästi voimassa olevien sopimusten sisältöön. Sen sijaan se 

vaikuttaa niihin lainsäädännöllisiin edellytyksiin, joiden vallitessa sopimukset on solmittu. 

Olennainen kysymys on, voivatko ja missä määrin sopimuskumppanit luottaa perusteltujen 

odotusten suojan mukaisesti, että ne lainsäädännölliset edellytykset, joiden vallitessa sopimukset on 



 

solmittu, pysyvät ennallaan. Perustuslakivaliokunta tarkasteli tätä kysymystä vuoden 2002 

valtiopäivillä antamassaan lausunnossa nro 45, joka koski asumisoikeusasunnoista annettuun lakiin 

ehdotettuja muutoksia. Lainaan seuraavassa tämän lausunnon nyt käsiteltävän ongelman kannalta 

olennaista kohtaa: 
 

"Omaisuuden suoja turvaa myös sopimussuhteiden pysyvyyttä, joskaan kielto puuttua 
taannehtivasti sopimussuhteiden koskemattomuuteen ei ole perustuslakivaliokunnan 
käytännössä muodostunut ehdottomaksi ... Varallisuusoikeudellisten oikeustoimien 
pysyvyyden suojan taustalla on ajatus oikeussubjektien perusteltujen odotusten suojaamisesta 
taloudellisissa asioissa ... Perusteltujen odotusten suojaan liittyy valiokunnan mielestä oikeus 
luottaa sopimussuhteen kannalta olennaisia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan 
lainsäädännön pysyvyyteen niin, että sopimusosapuolten oikeusasemaa ei voida näitä seikkoja 
tavallisella lailla sääntelemällä kohtuuttomasti heikentää. Perusteltujen odotusten ja 
luottamuksen suojan merkitys korostuu, kun kysymyksessä on asumisoikeuden kaltainen, 
lailla alun alkaen luotu erityisjärjestely." 

Sopimussuhteen osapuolien oikeusasemaa sääntelevää lainsäädäntöä voidaan tarkastella ikään kuin 

implisiittisinä sopimusehtoina, jotka ovat sopimuksen teon edellytyksiä, vaikka niihin ei itse 

sopimuksissa viitattaisikaan. Niinpä yksityisoikeudelliset sopimukset solmitaan olettaen, että 

yksityisoikeudellisten velvollisuuksien pakkotäytäntöönpanoa koskeva lainsäädäntö ei olennaisesti 

muutu esimerkiksi velkojan oikeusasemaa kohtuuttomasti heikentämällä. 
 

Nyt esillä olevassa tilanteessa on lähdettävä siitä, että eläkevakuutuksia koskevat sopimuksia 

solmittaessa sopijapuolet ovat olettaneet, että eläkevakuutuksen lainsäädännöllisissä ehdoissa ei 

tapahdu vakuutuksenottajan asemaa olennaisesti heikentäviä muutoksia. Tämä koskee myös 

verolainsäädäntöä, jonka mukaisesti vakuutusmaksujen ja eläkkeiden verotuskohtelu määräytyy. 
 

Nähdäkseni on perusteltua katsoa, että sellaisiin lainsäädännöllisiin reunaehtoihin, jotka ovat 

olennaisesti vaikuttaneet vapaaehtoisten eläkevakuutusten ottamiseen ja joiden sopijakumppanit 

ovat oikeutetusti olettaneet säilyvän ennallaan, kuuluu vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuuden 

edellytykseksi   säädetty eläkeikäraja. Monissa tapauksissa vakuutuksenottaja on solminut 

eläkesopimuksen juuri siitä syystä, että hän voisi siirtyä eläkkeelle ennen kuin hän olisi oikeutettu   

täyteen   työeläkkeeseen.   Hallituksen   esityksen   säätämisjärjestysperusteluissa uudistuksen 

vaikutuksia kuvataan seuraavasti: 
 
 
"Maksujen vähennyskelpoisuuden edellytysten muuttuminen vuoden 2006 alusta ikärajan 
osalta merkitsee kuitenkin käytännössä sitä, että eläkesäästäjälle ei olisi taloudellisesti 
mielekästä jatkaa säästämistä eläke vakuutussopimuksella ennen 62 vuoden ikää maksettavaa 
vanhuuseläkettä varten, koska maksun vähennyskelvottomuudesta huolimatta aikanaan 
maksettava eläke olisi veronalaista tuloa. Vähennysoikeuden säilyttäminen edellyttää, että 
vakuutussopimusta muutetaan. ... Sopimuksen muuttaminen vähennysoikeuden säilyttämiseksi 



 

merkitsee kuitenkin sitä, että vuoden 2005 jälkeen maksettavista maksuista kertyvää eläkettä 
voitaisiin maksaa vanhuuseläkkeenä vasta 62-vuotiaana. Jos säästäjä ei ole vuoden 2005 
loppuun mennessä ehtinyt säästää tavoitteena ollutta määrää, ennen 62 ikävuotta maksettava 
eläke jää ajateltua pienemmäksi. Seurauksena voi myös, että säästäjä joutuu lykkäämään 
vapaaehtoiselle eläkkeelle jäämistä." 

 

On korostettava, että sopimukset, jotka liittyvät eläkkeelle siirtymiseen ja joilla pyritään takaamaan 

riittävä eläketurva, eivät ole rinnastettavissa niihin hallituksen esityksen perusteluissa (s. 34) 

esimerkkeinä mainittuihin sopimustyyppeihin, joiden osalta verolainsäädäntöä on muutettu siten, 

että tällä on ollut vaikutusta pitkäaikaisiin sopimussuhteisiin. Hallituksen esityksessä on viitattu 

tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä toteutettuun myyntivoittoverotuksen ja talletuskorkojen 

verotuksen tiukentamiseen. Eläkevakuutussopimukset liittyvät perustoimeentulon turvaan, josta on 

säädetty perustuslain 19 §:n 2 momentissa, ja tästä syytä perusteltujen odotusten suojalla on niiden 

yhteydessä erityisen tärkeä merkitys. Todettakoon, että myös perusteltujen odotusten suojaa 

koskevassa lausunnossaan 45/2002 vp perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota 

asumisoikeusjärjestelmän perusoikeuskytkentään (PL 19.4 §). 
 

Eläkevakuutussopimusten yhteydessä perusteltujen odotusten suojaa onkin arvioitava myös niiden 

kannanottojen valossa, joita perustuslakivaliokunta on esittänyt eläkelainsäädännön muutoksista. 

Lausunnossaan 60/2002 vp esitti seuraavan perusteltujen odotusten suojaan liittyvä lausuman: 
 
 

"Eläkejärjestelmän muutoksia toteutetaan esityksen mukaan monin osin asteittain. Näin 
pyritään pehmentämään muutosten vaikutuksia erityisesti lähitulevaisuudessa eläkeiän 
saavuttaville henkilöille. Tätä voidaan pitää osoituksena suojata valtiosääntöoikeudellisesti 
merkittävällä tavalla tällaisien ikäryhmien oikeutettuja odotuksia, joita vähän aikaa ennen 
eläketapahtumaa toteutettavat eläkejärjestelmien ennakoimattomat muutokset voisivat 
muutoin horjuttaa." 

Perustuslakivaliokunnan kannanotto viittaa siihen, että erityisen tärkeää on suojata niiden 60 vuoden 

ikärajaa lähestyvien vakuutuksenottajien perusteltuja odotuksia, jotka ovat aikoneet voivansa siirtyä 

eläkevakuutuksensa turvin vapaaehtoiselle eläkkeelle ennen lakisääteistä eläkeikää ja jotka ovat jo 

rakentaneet elämäänsä tämän suunnitelman varaan. 
 

Vakuutuksenottajille syntyneitä perusteltuja, oikeudellisesti suojattavia odotuksia arvioitaessa on 

niin ikään otettava huomioon menettely, jota noudatettiin, kun vapaaehtoisten eläkevakuutusten 

verotuskohtelua muutettiin vuonna 1992 ja uudelleen 1999. Kuten hallituksen esityksen 

perusteluissa (s. 34) on selostettu, vuonna 1992 vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuuden 

edellytykseksi eläkkeelle siirtymiselle säädettiin 58 ja vuonna 1999 60 vuoden ikäraja. Kummankin 

uudistuksen yhteydessä muutosta sovellettiin vain uusiin sopimuksiin. Myös tämän voidaan katsoa 



 

vahvistaneen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ottajien perusteltuja odotuksia, joiden mukaan 

verotuskohtelu ei tule olennaisesti muuttumaan siitä, mikä se sopimusta tehtäessä voimassa olleen 

lainsäädännön mukaan oli. 
 

Hallituksen esityksen (s. 34) mukaan "arvioitaessa aiempien uudistusten perusteella mahdollisesti 

syntyneiden odotusten merkitystä on otettava huomioon se, että nyt ehdotettu uudistus poikkeaa 

rakenteeltaan aikaisemmista uudistusta". Esityksessä tähdennetään, että nyt ehdotettu ikärajan 

korotus on osa laajempaa rakenteellista uudistusta. Minun on kuitenkin vaikea nähdä, miten tällä 

seikalla voisi olla merkitystä, kun arvioidaan, onko vakuutuksenottajille syntynyt oikeudellisesti 

suojattavia, verotuskohtelun muuttumattomuuteen liittyviä perusteltuja odotuksia. 
 

Katsonkin, että ikärajan korottamista tarkoittava ehdotus loukkaa vakuutussopimusten osapuolten, 

erityisesti vakuutuksenottajien, perusteltuja odotuksia, jotka liittyvät verotuskohtelun 

muuttumattomuuteen, ja rajoittaa siksi perustuslain 15 §:n mukaista omaisuudensuojaa. Ehdotusta 

on siksi tarkasteltava perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta. 
 
 

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa (s. 34) ehdotusta perustellaan seuraavasti: 
 
 

"Ikärajan korotuksen tavoitteena on tukea eläkeuudistuksen eläke- ja työvoimapoliittisia 
vaikutuksia. Tarkoitus on poistaa verotuksen kautta annettava tuki sellaiselta säästämiseltä, 
joka mahdollistaa ennenaikaisen eläkkeelle siirtymisen. Tavoitteena on osaltaan myöhentää  
eläkkeelle   siirtymistä ja  pidentää  työssäoloaikaa  kansantalouden ja eläkejärjestelmän 
rahoituksen kannalta väestön ikärakenteen epäsuotuisan kehityksen tasapainottamiseksi." 

 

Tavoitteet ovat sinänsä hyväksyttäviä mutta pidän kyseenalaisena, täyttääkö perusteltujen odotusten 

suojaan ehdotettu rajoitus suhteellisuusvaatimuksen. Hallituksen esityksessä ei nähdäkseni esitetä 

riittäviä perusteita sille, että tavoitteiden toteuttaminen edellyttäisi välttämättä jo solmittujen 

sopimusten mukaisten vakuutusmaksujen ja eläkkeiden verotuskohtelun muuttamista. Lisäksi on 

huomattava, että edellä lainaamani perustuslakivaliokunnan lausuma niiden "ikäryhmien 

oikeutetuista odotuksista, joita vähän aikaa ennen eläketapahtumaa toteutettavat eläkejärjestelmien 

ennakoimattomat muutokset voisivat muutoin horjuttaa", koski nimenomaan eläkeuudistusta, johon 

hallitus viittaa nyt esittämän ehdotuksensa perusteluna. 
 

Yhteenvetona totean, että hallituksen tuloverolakiin tekemä muutosehdotus loukkaa perustuslain 15 

§:n alaan kuuluvia, ennen muuta vakuutuksenottajien perusteltuja odotuksia niiltä osin kuin 

kysymys on vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuudelle säädetyn eläkeikärajan nostamisesta. 



 

Ehdotuksen valtiosääntöoikeudellinen moitteettomuus edellyttäisi vähintäänkin sen kaltaisia 

uudistuksen vaikutuksia pehmentäviä järjestelyjä, joihin eläkeuudistusta koskevassa 

perustuslakivaliokunnan lausunnossa 60/2002 vp on viitattu. Arvio siitä, ovatko tällaiset järjestelyt 

mahdollisia, jää lausuntoni ulkopuolelle. 
 
 

Porthaniassa 26.5.2004 

Kaarlo Tuori 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 26.5.2004 KELLO 11 
HE 80/04 vp vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta 
koskevien säännösten uudistamiseksi 

 
 
 

Esitykseen sisältyy runsaan kolmen sivun Säätämisjärjestys- jakso. Konkreettisena 

kysymyksenä jaksossa käsitellään erityisesti ehdotuksen kohtaa, jonka mukaan 

vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että ko. sopimuksessa 

edellytetään eläkettä maksettavaksi vanhuuseläkkeenä aikaisintaan 62 vuoden iästä. 

Tämä kohta nähdäkseni onkin ehdotuksen varsinainen valtiosääntöä koskeva kysymys. 

Ennen tämän kysymyksen konkreettista tarkastelua on nähdäkseni kuitenkin aiheellista 

esittää joitakin yleisiä, Säätämisjärjestys-jakson sisältöön liittyviä kommentteja. 
 

Perusteluissa on parissa kohden kosketeltu verotusvaltaa, verolainsäätäjän kompetenssia, 

koskevia kysymyksiä. Perusteluissa todetaan (s. 34,1) että veromuutosten toimenpanoon 

on verrattain harvoin liittynyt siirtymäsäännöksiä ja että varsinaisesta taannehtivasta 

lainsäädännöstä ei ole ollut kysymys, koska itse veroseuraamukset ovat kohdistuneet 

vasta lain voimaantulon jälkeiseen aikaan. Myöhempänä (s. 35,11) viitataan siihen, että 

perustuslainvastaisena on saatettu pitää myös sitä, että vanhojen sopimusten osalta 

siirryttäisiin ansiotuloverotuksesta pääomatuloverotukseen. Perusteluissa kuitenkin 

katsotaan, että kun kyse on asiallisesti vain marginaaliveron alentamisesta, "uudistus ei 

tältä osin voine olla perusoikeuksien vastainen". 
 

Minusta ajatus verolain taannehtivuudesta sinänsä - siis juuri verosta säätämistä, 

verottamiskompetenssia koskevana kysymyksenä - ei (tässä) ole mikään 

valtiosääntöoikeudellinen ongelma. Perustuslakivaliokunnan käytännöstä löytyy kyllä 

yksittäisiä ratkaisuja (suhdanneverolakia koskenut pevl 6/70 vp), joiden voidaan katsoa 

viittaavan siihen, että taannehtivuus on verolaissa katsottu konfiskatorisuutta luovaksi 

Tlirp' 



 

tekijäksi ja konfiskatorisuus taas perustuslainvastaiseksi. Tästä huolimatta ei 

valtiosäännön mielestäni voida katsoa sisältävän mitään taannehtivan verolain 

(oikeudellista) kieltoa. Valtiosääntö ei sisällä mitään yleistä taannehtivan lainsäädännön 

kieltoa. Perustuslaki ei myöskään sisällä mitään viitettä juuri verolakeja koskevaan 

taannehtivuuskieltoon eikä verolakeihin liittyvä lainsäädäntökäytäntö ja 

perustuslakivaliokunnan käytäntö liioin viittaa tällaisen kiellon omaksumiseen 

käytännön tietä. Tällaista asiantilaa selittää osaltaan se, että verotuksen kohdalla on 

hyvin vaikeaa ellei mahdotonta määritellä käytännössä toimivalla ja kaikki erilaiset 

komplisoidut asetelmat kattavalla tavalla, mitä olisi pidettävä tässä kyseeseen tulevassa - 

siis valtiosääntöoikeudellisen kieltonormin alan osoittavassa - mielessä taannehtivana. 
 

Eri asia on, että verolakiin voidaan sisällyttää säännöksiä, jotka jostain muusta syystä 

(esim. veroa koskevan delegoinnin tai jonkin muun perustuslainkohdan vuoksi) 

merkitsevät ristiriitaa perustuslain kanssa. Eri asia on myös, että taannehtivuus-tyyppiset 

luonnehdinnat voivat olla aiheellisia ja käyttökelpoisia laki(ehdotust)en tasokkuutta ja 

tarkoituksenmukaisuutta koskevassa arvioinnissa ja debatissa. 
 

Lakiehdotuksiin ei havaitakseni muutoinkaan sisälly itse verolain säätämiseen liittyviä 

valtiosääntöoikeudellisia ongelmia. 
 

Esityksen Säätämisjärjestys-jakson alussa (s.32 ja 33 taite) puhutaan oikeussubjektin 

perusteltujen odotusten suojasta taloudellisissa asioissa ja todetaan mm., että 

luottamuksensuojan ja perusteltujen odotusten kunnioittamisen periaate edellyttää, että 

yksilön luottamusta tulee kunnioittaa sitä vahvemmin, mitä perustellummasta ja 

konkreettisemmasta varallisuusarvoisesta oikeudesta tai odotuksesta on kysymys. 

Tämänkaltaisiin periaatenäkemyksiin siitä, mitä lainsäädännön kehittämisessä pitäisi 

ottaa huomioon, on helppo yhtyä. Ne ovat erinomaisen paikallaan arvioitaessa 

lakiehdotusten tarkoituksenmukaisuutta, soveltuvuutta ko. sektorin muuhun 

lainsäädäntöön ja merkitystä yksilöiden kannalta - siis arvioinnissa, joka leimallisesti 

kuuluu poliitikkojen ja substanssiasiantuntijoiden vastuualueeseen. Sen sijaan niiden 

käyttökelpoisuuteen jonkin lakiehdotuksen perustuslainmukaisuuden arvioinnissa on 

(ainakin toistaiseksi) mielestäni syytä suhtautua varauksellisesti - ainakin jos ko. 

periaatteita tai näkemyksiä pyrittäisiin käyttämään suoraan kriteereinä 

perustuslainmukaisuuspäatelmille. 
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Luottamuksen suoja tai perusteltujen odotusten suoja eivät suoraan ankkuroidu 

mihinkään säännökseen perustuslaissa ja jo tästäkin syystä ne ovat (ainakin toistaiseksi) 

kriteereiksi erittäin joustavia ja tulkinnanvaraisia. Näin elastisten kriteerien käyttämiseen 

suoraan perustuslainmukaisuuspäätelmissä voi liittyä periaatteessa kahdensuuntaisia 

riskejä. Jos niitä kehitettäisiin hyvin tehokkaiksi ja laaja-alaisiksi, ne saattaisivat 

perusteettoman laajasti rajoittaa lainsäädännön kehittämistä. Kuten tämän esityksen 

säätämisjärjestysperustelutkin näyttäisivät osoittavan, suunnaltaan vastakkainen riski on 

ehkä kuitenkin todennäköisempi. Perustellut odotukset ja luottamuksen suoja ovat 

kuvauksina niin elastisia, että lakiehdotusten perusteluihin on helppo kirjoittaa 

toteamuksia niiden huomioon ottamisesta ja siitä, että noita periaatteita ei ole loukattu. 

Ne ovat elastisuudessaan ja tulkinnanvaraisuudessaan ainakin toistaiseksi eri asemassa 

kuin esim. perusoikeusyhteyksissäkin käytetty kohtuullisuus, jolla kaikessa 

elastisuudessaankin kuitenkin on juridiikan keskusteluissa takanaan hyvin pitkä perinne. 
 

Minusta tämän esityksen edellä mainitussa keskeisessä valtiosääntöoikeudellisessa 

kysymyksessä on oleellinen ja riittävän selkeä ja konkreettinen lähtökohta 

voimassaolevien yksityisoikeudellisten taloudellisesti merkittävien (lain ja hyvän tavan 

mukaisten) sopimussuhteiden sisällön perustuslain omaisuudensuojasäännöstön 

mukainen loukkaamattomuus. Tämän loukkaamattomuuden sisältöä voidaan myös 

perustella ja sitä kautta kehitellä luottamuksen ja perusteltujen odotusten suojalla, mutta 

tämän loukkaamattomuuden sisältöä ei voida ilman suojan vesittämisriskiä korvata 

ajatuksella luottamuksen ja perusteltujen odotusten suojasta. Myös voimassaolevien 

sopimusten/sopimussuhteiden suojasta voidaan tietysti todeta, että sopimusten suojaa ei 

mainita perustuslaissa. Voimassaolevien sopimusten perustuslaillinen suoja on kuitenkin 

instituutiona kehittynyt ja tavanomaisin tulkintaprosessin keinoin hallittavissa ja 

kehitettävissä. Tämä ei johdu vain niin arkisesta seikasta kuin melko runsaan käytännön 

olemassaolosta. Tärkeämpää on se, että sopimusten suoja on osa taloudellisen edun 

haltijalle kuuluvan disponointivallan suojasta ja että monet omaisuudensuojasäännöksen 

piiriin kuuluvat taloudelliset edut saavat täsmentyneen sisältönsä juuri sopimuksissa. 

Pienenä yleisenä havaintona voidaan vielä todeta, että perusoikeussuojan kannalta ei 

lähtökohtaisesti ole merkitystä sillä, kuinka moni yksilö joutuu lainsäätäjän tietyn 

toimenpiteen kohteeksi. Sillä, onko kyseeseen tulevia vapaaehtoisen eläkevakuutuksen 

ottaneita yli 300.000, niinkuin perusteluissa todetaan, vai esim. 30.000 tai 300 tai 3, ei 

siten ole perustuslaissa juuri yksilölle taattua suojaa vähentävää tai lisäävää vaikutusta. 

Ainoa kohta, missä suurille lukumäärille voidaan ajatella tulevan jotakin merkitystä, on 

hyvin suureen lukumäärään kohdistuvien loukkausta vähentävien toimenpiteiden 



 

mahdollinen hallinnollinen kuormittavuus. Jotta tällaisella tekijällä voisi olla yksilön 

saamaan suojaan vaikuttavaa merkitystä, täytyisi kuitenkin edellyttää, että ko. 

hallinnollinen kuormitus on todella merkittävä ja että sillä saavutettavissa oleva 

perusoikeuden loukkauksen vähennys jää yksilön kannalta merkitykseltään vähäiseksi. 
 
 
 

Sen selvittämisessä, minkälaista suojaa olemassaolevat yksityisoikeudelliset 

sopimussuhteet nauttivat lainsäätäjän puuttumisilta, on perustuslakivaliokunnan 

käytäntö aivan oleellisessa asemassa. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että valiokunta on 

lähtenyt olemassaolevien sopimussuhteiden sisällön loukkaamattomuudesta, mutta on 

kuitenkin hyväksynyt tähän joitakin joustoja. Tarkemman kuvan saamiseksi on syytä 

viitata joihinkin valiokunnan kannanottoihin. 
 
 

Huoneenvuokralakiehdotuksesta vuoden 1960 valtiopäivillä antamassaan lausunnossa 

(pevl 3/60 vp) valiokunta totesi mm.: 

"....on syytä todeta, että lakiehdotus merkitsee edellä tarkoitetuilta osiltaan 
taannehtivana varsin syvälle käyvää kajoamista olemassa oleviin 
huoneenvuokrasuhteisiin. Meillä vallitsevaksi tunnustetun oikeusperiaatteen 
mukaista kuitenkin on, ettei uusi laki saa muuttaa tai järkyttää sitä ennen 
voimassa olleen lain pohjalla syntyneitä oikeussuhteita, ei edes 
sosiaalilainsäädännön tai sosiaalisista näkökohdista vaikutteita saavan 
lainsäädännön alalla. Toisaalta ei sanottua oikeusperiaatetta voida tulkita niin 
ahtaasti, ettei se sallisi tavallisen lain säätämisjärjestyksessä taannehtivillakin 
säännöksillä selventää ja täydentää voimassa olevia oikeussuhteita, ellei siten 
aineelliseen oikeuteemme tuoda mitään olennaisesti uutta." 

Vuoden 1973 valtiopäivillä maanvuokralain muuttamisesta antamassaan lausunnossa 

(pevl    10/73 vp) valiokunta   viittasi syntyneiden oikeussuhteiden perustuslain 

omaisuudensuojasäännöksestä saamaan suojaan ja jatkoi: 

"Toisaalta on kuitenkin todettava, että nyt käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen 
perusperiaate, kiskomiskielto ja kohtuuttomien vuokraehtojen kieltäminen, on jo 
omaksuttu muualla lainsäädännössämme. Lukuisat voimassa olevat lait 
elinkeino- ja varallisuusoikeuden alalla osoittavat, etteivät tällaisia ehtoja 
sisältävät sopimukset niiltä osin nauti perustuslain suojaa. Sen vuoksi 
maanvuokrasopimuksissakin olevat hyvän tavan vastaiset ja kohtuuttomat 
sopimus- ja maksuehdot sitomattomaksi julistava laki jo sanotulla perusteella 
voidaan saattaa voimaan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen." 

Vuoden 1982 valtiopäivillä valiokunta joutui oikeustoimilain muutoksen yhteydessä 

ottamaan kantaa mahdollisuuteen kohtuullistaa jo noudatettavana olevien sopimusten 

sisältöä (pevl 3/82 vp). Valiokunta viittaisi mm. edellä viitattuihin aiempiin 

kannanottoihinsa   ja   useisiin    lainsäädännössä   jo    esiintyviin   säännöksiin 

tuomioistuinten oikeudesta sovitella kohtuuttomia sopimusehtoja. Valiokunta jatkoi: 
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"Käsiteltävänä olevat lakiehdotukset muodostavat kokonaisuuden, joka 
mahdollistaa laajan ja yleisen puuttumisen tehtyjen ja tehtävien oikeustoimien 
ehtoihin niiden kohtuullistamiseksi. Puuttumisen tavoitteita ei ole rajoitettu 
jonkin havaitun epäkohdan korjaamiseen tai oikaisemiseen tai tiettyjen 
yleisten yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamiseen. Puuttumista ei 
myöskään ole rajoitettu sopimussuhteisiin, joissa osapuolilla ei ole 
yhdenvertaista vaikutusmahdollisuutta     oikeustoimen     sisältöön, 
 
määrätynlaisiin kohtuullistamisen seuraamuksiin. Ottaen kuitenkin huomioon 
hallituksen esityksen tavoitteet sekä aikaisempi lainsäädäntö- ja oikeuskäytäntö 
sekä toisaalta perustuslakivaliokunnan edellä selostettu tulkintakäytäntö voidaan 
todeta, että tuomioistuimille ehdotettu valta puuttua tehtyihin oikeustoimiin on 
käytännön vaikutuksiltaan sillä tavoin vähäinen ja tavoittelee siinä määrin 
merkittäviä etuja, että ehdotus ei sinänsä vaadi perustuslainsäätämisj ärj estystä." 

 
 

Vuoden 1986 valtiopäivillä valiokunta otti avioliittolain muutoksen yhteydessä kantaa 

tuomioistuinten mahdollisuuteen ositustilanteessa sovitella kohtuusperustein yhtäältä jo 

tehtyjen avioehtosopimusten ehtoja ja toisaalta jo tehtyjen testamenttien tai lahjakirjojen 

ehtoja (pevl 13/86 vp). Avioehtosopimusten osalta valiokunta totesi, että "osittelun 

sovittelusäännökset voidaan taannehtivastikin ulottaa avioehtosopimukseen, koska 

uusien säännösten tarkoituksena on estää osituksen lopputuloksen kohtuuttomuus."    

Sen sijaan testamenttien ja lahjakirjojen osalta valiokunta piti keskeisenä seikkansa sitä, 

että kyseessä on luonteeltaan yksipuolinen oikeustoimi, minkä lisäksi tällaisen 

oikeustoimen tekijä on ulkopuolinen niihin aviopuolisoihin nähden, joiden välisiä 

varallisuussuhteita kohtuullistaminen koskee. Valiokunta katsoi, että sovittelusäännösten 

ulottaminen myös lahjakirjoihin ja testamentteihin edellytti 

perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä, "koska omaisuuden perustuslain suojan 

kannalta lähtökohtana on lahjoittajan ja testamentin tekijän määräysvallan suojaaminen 

ja se, että laillisesti tehtyjen oikeustoimien sisältöön voidaan vain rajoitetusti puuttua 

tavallisella lailla taannehtivasti". 
 

Vuoden 1992 valtiopäivillä valiokunta otti  kunnallisten viranhaltijoiden työnteon 

palkatonta keskeyttämistä määräajaksi koskevan esityksen yhteydessä lyhyesti kantaa 

myös kollektiivisopimusten sisällön loukkaamattomuuteen (pevl     19/92 vp). 

Viitattuaan   valiokunnan yleiseen linjaan sopimusten nauttiman suojan suhteen 

valiokunta totesi mm.: 

"Valiokunnan käsityksen mukaan työehtosopimuksenkin pysyvyys voi saada 
hallitusmuodon 6 §:stä johtuvaa edellä tarkoitettua suojaa siltä osin kuin 
työehtosopimuksen sisältö on tullut kiinteäksi osaksi sellaisia yksittäisissä 
työsuhteissa noudatettavia ehtoja, joilla on välitöntä ja olennaista taloudellista 
merkitystä työntekijälle." 



 

Valiokunta kuitenkin piti sääntelyn välillisenä seurauksena aiheutuvaa palkkauksen 

menetystä "sellaisena vähäisenä vaikutuksena, ettei se työehtosopimuksen 

mainitunlaisen erikoisluonteen huomioon ottaen" ollut käsittelyjärjestyksen kannaljp 

merkittävä seikka. 
 

Velkasaneerausta ja yksityishenkilön velkajärjestelyjä koskeneessa lausunnossaan 

vuoden    1992    valtiopäivillä    (pevl 23/92    vp)    valiokunta    asetti 

täytäntöönpanoluonteisiksi katsomansa järjestelyt   jossain määrin erityisasemaan 

taannehtivuuskysymyksen kannalta. Valiokunta totesi tästä mm.: 

" Tällaisessa ennestään sääntelemättömässä tilanteessa tulee asian 
valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa valiokunnan käsityksen mukaan panna 
pääpaino sääntelyn täytäntöönpano-oikeudelliselle luonteelle, vaikkakin tämä 
näkökulma on poikkeuksellinen esimerkiksi sopimusten pysyvyyttä koskevan 
valtiosääntöoikeudellisen tulkintakäytännön kannalta. 
 
Tästä seuraa aiemmin todetun mukaisesti, että sääntely - tässä tapauksessa siis 
taannehtivanakin - kuuluu tavallisen lain alaan, jollei velkojan asemasta muuta 
johdu...." 

Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa todettiin ko. hallituksen esityksessä, että 

ehdotetulla omaisuudensuojasäännöksellä oli vähäisistä sanonnallisista eroista 

huolimatta tarkoitus "säilyttää nykyinen tulkintakäytäntö" . Samassa yhteydessä hallitus 

myös viittasi olemassa olevien varallisuusoikeudellisten sopimusten nauttimaan suojaan 

ja sitä koskevaan perustuslakivaliokunnan käytäntöön. (HE 309/93 vp, s. 62). - Uudessa 

perustuslaissa ei perusoikeussäännöksiin erikseen puututtu. 
 

Arvo-osuustilejä koskevassa lausunnossaan vuoden 1996 valtiopäivillä valiokunta otti 

kantaa myös aiheutuvan taannehtivan vaikutuksen   laatuun (pevl    27/96 vp). 

Viitattuaan aikaisempaan käytäntöönsä valiokunta totesi mm.: 

"Käsiteltävänä olevassa tapauksessa lainsäädännön taannehtivuudella ei 
sellaisenaan olisi välittömiä taloudellisia vaikutuksia rekisterinpitäjälle, vaan 
kysymys on rekisterinpitäjän abstraktisen korvausriskin lisääntymisestä.... 
Ehdotettu lisävastuu koskisi maksatus virheitä ja toteutuisi, jos rekisterinpitäjä 
on maksanut suorituksen  jollekin muulle kuin sille, jolla arvo-osuustilin 
kirjausten mukaan oli oikeus ottaa se vastaan ............  Valiokunta pitää tällaista 
vastuun taannehtivaa ankaroitumista tässä tapauksessa omaisuudensuojan 
kannalta asialliselta merkitykseltään vähäisenä ja järjestelynä kaiken kaikkiaan 
kohtuullisena. Uuden sääntelyn taannehtivuus ei siten vaikuta lakiehdotuksen 
käsittelyj ärjestykseen." 

 
 

Edellä esitetyt kananotot nähdäkseni varsin hyvin osoittavat, millä tavoin 

perustuslakivaliokunta on suhtautunut olemassa olevien sopimussuhteiden 
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koskemattomuuteen ja siihen hyväksyttäviin joustoihin. Ennen menemistä käsillä olevan 

lakiehdotuksen tarkasteluun on taustaksi vielä aiheellista viitata joihinkin valiokunnan 

erityisesti eläkejärjestelyjä koskeviin kannanottoihin. Kannanotot eivät koske nyt käsillä 

olevan kaltaista tilannetta, mutta osoittavat kuitenkin valiokunnan suhtautumista 

erilaisten eläkejärjestelyjen merkitykseen. 
 

Käsitellessään vuoden 1994 valtiopäivillä kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 

eläkelain muuttamista valiokunta otti kantaa myös ammatillista eläkeikää koskevan 

järjestelmän lakkauttamiseen (pevl 4/94 vp). Valiokunta totesi tässä kohden mm.: 

"Ehdotettu muutos nostaa ammatillisen eläkeiän piirissä olevien eläkeikää siitä, 
mikä se olisi ollut ammatillisen eläkeikäjärjestelmän säilyessä.... 
Ammatillisen eläkejärjestelmän taustalla olevat syyt ovat sellaisia, että alemman 
eläkeiän valinneiden ja valintaan oikeutettujen pitäisi valiokunnan käsityksen 
mukaan tavanomaista perustellummin voida luottaa järjestelmän pysyvyyteen. 
Tämä näkökohta oikeutetuista odotuksista ei valtiosääntökäytäntömme 
huomioon ottaen sinänsä vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. 
 

Kysymyksessä on kuitenkin valiokunnan mielestä sellainen seikka, jonka takia 
uudistuksen yksityiskohtaisia vaikutuksia eri yksilöille on arvioitava tarkoin. 
Jos esimerkiksi lain voimaantulon ja ammatillisen eiäkeikäjärjestelmän 
mukaisen eläketapahtuman väliin jäisi suhteellisen lyhyt aika ja johonkin 
kaavamaiseen laskentasääntöön perustuva eläkeiän nousu olisi 
yksittäistapauksessa merkittävä, voisi seurauksena olla tuntuvaksi koettava 
heikennys edunsaajan asemaan. Valiokunnan mielestä onkin oikeusturvasyistä 
asianmukaista, että kunnalliseen eläkejärjestelmään sisällytetään sellaiset 
säännökset tai määräykset, jotka ennakollisesti pehmentävät tällaisia 
seurauksia      tai       antavat       mahdollisuuden jälkikäteisiin 
kohtuullistuttamisratkaisuihin." 

 
 

Vuoden 2002 valtiopäivillä eläkelainsäädännön muuttamista koskeneesta esityksestä 

antamassaan lausunnossa valiokunta sekä luonnehti muutosten toteuttamistapaa että 

lausui erikseen sopimuksiin perustuvan lisäeläketurvan muutoksista (pevl 60/02 vp). 

Valiokunta totesi näiltä osin mm.: 

"Eläkejärjestelmän muutoksia toteutetaan esityksen mukaan monin osin 
asteittain. Näin pyritään pehmentämään muutosten vaikutuksia erityisesti 
lähitulevaisuudessa eläkeiän saavuttaville henkilöille. Tätä voidaan pitää 
osoituksena (pyrkimyksestä?) suojata valtiosääntöoikeudellisesti merkittävällä 
tavalla tällaisien ikäryhmien oikeutettuja odotuksia, joita vähän aikaa ennen 
eläketapahtumaa toteutettavat eläkejärjestelmien ennakoimattomat muutokset 
voisivat muutoin horjuttaa. 
 
 

Lisäeläketurva.      Lakiehdotuksen   voimaantulosäännöksen 22 momentti 
kohdistuu työnantajan työntekijöilleen  järjestämään lisäeläketurvaan  ................  



 
Lisäeläketurvan ehtoja voidaan lisäksi heikentää kohdistamalla lisäeläketurvaan 
lain säännöksistä johtuvia korotuksia vastaava vähennys, jos eläketurvan raha-
arvo ei tällöin alene. 
Nämä ehdotukset ovat ongelmallisia, koska työntekijän ja työnantajan väliseen 
yksityisoikeudelliseen sopimukseen perustuva lisäeläketurva nauttii eri tavoin 
omaisuuden suojaa kuin lakiin perustuvat eläkkeet (PeVL 22/1995 vp, s 2/1) 
Sovittu lisäeläketurva voi periaatteessa merkitä tietynsuuruista kokonaiseläkettä 
tai tietynsuuruista lisäeläkettä lakisääteisen eläketurvan lisäksi. Ehdotettu 
voimaantulojärjestely ei ole sopusoinnussa perustuslain 15 §:n kanssa, jos 
järjestely merkitsee mahdollisuutta puuttua tarkoitetunlaiseen sopimuspohjaiseen 
lisäturvaan. Säännöstä on tämän estämiseksi täsmennettävä,  jotta   lakiehdotus   
voidaan   käsitellä     tavallisen   lain säätämisjärjestyksessä. Vaihtoehtoisesti 
kyseinen momentti voidaan poistaa lakiehdotuksesta, jolloin asia jää 
ratkaistavaksi sopimuksen tulkinnalla." 

 
 
 

Nyt voimassa olevan lainsäädännön mukaan aletaan vapaaehtoisten eläkevakuutusten 

mukaista eläkettä vanhuuseläkkeenä maksaa vakuutuksen ottamisajankohdasta 

riippuen aikaisintaan 55 vuoden , 58 vuoden tai 60 vuoden iässä. Lakiehdotuksen 

54 d §:n mukaan vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että 

täksi ikärajaksi määrätään sopimuksessa 62 vuotta. Tähän vähennyskelpoisuutta 

koskevan edellytyksen sovellettavaksi tuloon on vuoden siirtymäaika. Jos lähdetään 

siitä, että laki tällä tavoin siirtää sopimukseen perustuvan eläkkeen maksamisen 

ajankohdan seitsemää, neljää tai kahta vuotta myöhemmäksi, on minusta 

perustuslakivaliokunnan edellä viitatun käytännön valossa väistämätöntä katsoa, että 

ehdotetun lain mukainen järjestely on ristiriidassa omaisuuden perustuslainsuojan 

(siihen sisältyvän olemassa olevien sopimussuhteiden suojan) kanssa. Kyseessä ovat 

lain ja hyvän tavan mukaiset sopimukset. Kyseessä ei ole kohtuuttomien 

sopimusehtojen poistaminen tai muu kohtuullistamispyrkimys. Ehdotus ei myöskään 

merkitse olemassaolevien sopimussisältöjen selventämistä tai täydentämistä. 

Sopimussisältöön puuttumisen merkitys on yksilöiden etujen kannalta huomattava. 

Vaikka perustuslakivaliokunnan kannanotot erilaisiin eläkejärjestelyihin eivät 

suoraan koskekaan tällaista tapausta, ne osaltaan vahvistavat käsitystä siitä, että 

tällaisia eläkkeen nauttimisen varhaisinta ikää koskevia järjestelyjä on pidettävä 

yksilön edun kannalta merkittävinä. Erityisesti tätä ehdotetun järjestelyn 

perustuslainvastaisuutta    koskevaa    käsitystä    tukee myös    se,    mitä 

perustuslakivaliokunta edellä lainatussa lausunnossaan pevl 60/02 vp totesi 

yksityisoikeudelliseen sopimukseen perustuvaan lisäeläketurvaan puuttumisesta. 
 

Asia ei kuitenkaan ole näin selvä. Ehdotettu laki ei suoraan muuta mitään sopimusta tai 

tee jonkin sopimuksen ehtoja soveltamiskelvottomiksi. Periaatteessa olisi mahdollista, 
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että olemassa olevia sopimuksia sovellettaisiin edelleen sellaisinaan maksujen 

vähennyskelpoisuuden menettämisestä huolimatta. Vaikka tällaista menettelyä ei 

pidettäisikään käytännössä reaalisena mahdollisuutena, voitaisiin kuitenkin ajatella, että 

tässä on annettava merkitystä juridiselle muodolle ja että ratkaisevana voidaan siten 

pitää muodollista sopimukseen puuttumattomuutta riippumatta siitä, että käytäntö tulee 

osoittamaan muuta. 
 

En pidä esitettyä ajatusta tässä vakuuttavana. Minusta näyttää väistämättömältä, että 

ainakin merkittävässä osassa nyt olemassa olevia ko. eläkevakuutusta koskevia 

sopimuksia ainoa yksilön käytettävissä oleva normaaliin tapaan taloudellisesti järkevänä 

pidettävä mahdollisuus on sopimuksen muuttaminen niin, että ko. ikärajaksi tulee 

lakiehdotuksessa edellytetty 62 vuotta. Omaisuuden suojaaja siihen kuuluvaa 

taloudellisten sopimusten loukkaamattomuutta ei voida perustellusti lähteä painottamaan 

niin, että kyseessä ei olekaan tavanomaisen taloudellisen toiminnan suoja , vaan riittävää 

voi olla jo jonkin teoreettisen, tavanomaisten toimimistapojen ulkopuolelle jäävän 

mahdollisuuden suojaaminen. Tässä ei myöskään mitenkään voi olla kysymys jostakin 

pakottavasta yhteiskunnallisesta tarpeesta, joka vaatii tyytymään nyt ehdotettuun 

järjestelyyn. 
 

Näiden yleisten näkökohtien lisäksi tässä yhteydessä voidaan pitää merkittävinä 

valiokunnan konkreettisia kannanottoja parissa edellä lainatussa lausunnossa. Arvo-

osuustilejä koskeneessa lausunnossa pevl 27/96 vp ei ollut kysymys taannehtivaksi 

katsotun järjestelyn välittömistä vaikutuksista, vaan rekisterinpitäjän abstraktin 

korvausriskin lisääntymisestä. Valiokunta ei kuitenkaan katsonut, että 

taannehtivuuskysymys olisi vaikutusten tällaisen ei-välittömän luonteen vuoksi 

menettänyt merkityksensä, vaan päätyi esittämään tavallista lainsäätämisjärjestystä 

vaikutusten vähäisyyden ja järjestelyn kaikenkaikkisen kohtuullisuuden nojalla. 

Myöskään lausunnossa pevl 19/92 vp ei ollut kysymys taannehtivuutta sisältävän 

järjestelyn välittömistä vaikutuksista, vaan työehtosopimuksen sisältöön puuttumisen 

kautta syntyvästä "laveampien lomauttamisperusteiden soveltamismahdollisuudesta", 

jonka yhteydessä valiokuntakin totesi, että lomauttamisperusteiden taloudellinen 

merkitys ei ole välitön, vaan kysymys on välillisestä vaikutuksesta. Tässäkin valiokunta 

nojasi käsittelyjärjestystä koskevan päätelmänsä kuitenkin ensi sijassa tämän välillisen 

vaikutuksen vähäisyyteen. 
 



 

Minusta lakiehdotuksen hyväksyminen tällaisenaan merkitsisi poikkeamista 

perustuslakivaliokunnan   käytännön   osoittamasta sopimussuhteiden 

loukkaamattomuutta koskevasta tulkintalinjasta.   Selkeä ratkaisu olisi kokonaan luopua 

- kuten aikaisemmissa muutoksissa on tehty - uuden ikärajan soveltamisesta jo (ennen 

hallituksen esityksen antamista) solmittuihin sopimuksiin. Ymmärrän, että verraten 

painavat, lähinnä hallinnollisiksi katsottavat syyt saattavat puhua tällaista, 

vuosikymmeniä vaikuttavaa järjestelyä vastaan. Jos tällaista järjestelyä ei pidetä 

mahdollisena, olisi ainakin päästävä siihen, että uusi järjestely toteutetaan, niin kuin 

edellä viitatuissa, eläkejärjestelyjä koskevissa lausunnoissa on todettu, "asteittain" ja 

pyrkien "pehmentämään muutosten vaikutuksia" (pevl 60/02 vp), taikka jos järjestelyistä 

"voisi seurauksena olla tuntuvaksi koettava heikennys edunsaajan asemaan", 

järjestelmään sisällytetään "sellaiset säännökset tai määräykset, jotka ennakollisesti 

pehmentävät tällaisia seurauksia" (pevl 4/94 vp). Käytännössä tämä nähtävästi 

edellyttäisi ehdotettua yhden vuoden siirtymäaikaa merkitsevästi pitemmän siirtymäajan 

säätämistä. Pitempi siirtymäaika tekisi muutoksen sisällön ko. vakuutuksen jo toisin 

ehdoin ottaneille kohtuullisemmaksi. Kohtuullisuutta toisi myös se, että pitempi 

siirtymäaika antaisi ko. yksilöille paremmat mahdollisuudet sovittautua omilla 

järjestelyillään lainsäädännön muutoksen luomaan tilanteeseen. 



 

Jaakko Ossa oikeustieteen 
tohtori finanssioikeuden 
professori Turun yliopisto 
 
 
 
 
 
 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta 26.5.2004 klo 11 
 
 

Asia: Hallituksen esitys nro 80/2004 vp vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien 
säännöksien uudistamiseksi 

 
 
 
 

1. Tausta ja esitetyt muutokset 
 

Yksi keskeisimmistä syistä lainsäädännön muutokselle on hallituksen esityksen mukaan se, 

että eläkevakuutuksiin liittyvä verotuki kohdentuu epäoikeudenmukaisesti, sillä 

suurituloiset hyötyvät vähennyksestä enemmän kuin pienituloiset. Lisäksi esityksessä 

mainitaan se, että eläkesuoritukset saattavat jäädä kokonaan Suomen verotusvallan 

ulkopuolelle, mikäli verovelvollinen siirtyy ulkomaille viettämään eläkepäiviään. 
 

Ikärajan korotuksen tavoitteena on puolestaan tukea eläkeuudistuksen eläke- ja 

työvoimapoliittisia vaikutuksia. Tarkoitus on poistaa verotuksen kautta annettava tuki 

sellaiselta säästämiseltä, joka mahdollistaa ennenaikaisen eläkkeelle siirtymisen. Nythän 

keskimääräinen eläkeikä on alle 60 vuotta. 
 

Viime syksynä hallitus antoi periaatteellisen kannanoton muutoksen suuntaviivoista. Nyt 

annettu hallituksen esitys ei poikkea siitä merkittävästi. Merkittävin poikkeama lienee se, 

että viime syksyisen kannanoton mukaan säännösten voimaantuloa edeltäneeltä ajalta 

kertyneistä maksuista ja niiden tuotoista eläkettä olisi voitu maksaa vasta vakuutetun 

täytettyä 60 vuotta. Tähän olisi liittynyt merkittäviä ongelmia. 

Nyt esitetään, että tähän mennessä kertynyt vakuutussäastö ja tänä ja ensi vuonna 

maksettavat vakuutusmaksut voitaisiin nostaa alkuperäisen sopimuksen mukaisesti eli 

esimerkiksi 55 tai 58 -vuotiaana. Sen sijaan vuoden 2006 alusta kertynyttä säästöä voidaan 

käyttää vasta 62 vuoden jälkeen maksettavan eläkkeen maksuun. Tämä muutos ei 

kuitenkaan vielä käsitykseni mukaan poista lakiesityksen perustuslaillista ongelmaa. 
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Suurin vaikutus ikärajan korotuksella on niille säästäjille, joille ei ehdi kertyä riittävästi 

eläkesäästöä suunnitellun tasoisen, ennen 62 ikävuotta maksettavan eläkkeen saamiseksi. 

Tämä koskee erityisesti viime vuosien aikana eläkesäästämisen aloittaneita, mutta myös 

niitä pidempään säästäneitä, jotka ovat maksaneet pienempiä maksuja. 
 

Lakiesityksen keskeisin perustuslaillinen ongelma on se, onko eläkesäästäjille katsottava 

muodostuneen eläkevakuutusten verotuksessa sellaisia perusteltuja odotuksia, joiden 

johdosta ikärajan korotusta ei voitaisi toteuttaa tavallisessa lainsäätämisj ärj estyksessä. 
 

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan sopimussuhteiden pysyvyys kuuluu 

perustuslaissa turvatun omaisuuden suojan piiriin. Yksilön omaisuuden suoja sopii hyvin 

taannehtivien lainsäädäntötoimenpiteiden sallittavuuden arviointiperusteeksi. Yksilön 

omaisuuden suoja rajoittaa erityisesti taannehtivien verolakien voimaan saattamista. 
 

Verovelvollisen omaisuuden suojaa loukkaavat lait ovat lähtökohdiltaan Suomen 

oikeusjärjestelmän vastaisia. Tosin oikeusjärjestelmämme ei sisällä taannehtivan 

verolainsäädännön kieltoa. Taannehtivien verolakien voimaan saattaminen on mahdollista 

perustuslainsäätämisj ärj estyksessä. 
 

Hallitus katsoo, että sen esitys ei vaadi perustuslainsäätämisjärjestystä. Esityksessä 

todetaan, että vaikka aikaisemmissa uudistuksissa vanhoihin vakuutuksiin ei tehty 

muutoksia, vakuutuksenottajille ei ole muodostunut perusteltuja odotuksia siitä, että näin 

olisi meneteltävä tulevien muutosten yhteydessä. 
 

Lakiesityksen valmistelun yhteydessä useilta tahoilta esitettiin, että mikäli ikärajoihin 

puututaan vanhojen vakuutusten osalta, tulisi korotettu ikäraja voimaan vasta useamman 

vuoden mittaisen siirtymäajan jälkeen. Hallitus päätyi kuitenkin vain vuoden mittaiseen 

siirtymäkauteen. Siirtymäkauden lyhyyttä perusteltiin erityisesti eläkeiän korotukselle 

asetettujen eläkepoliittisten tavoitteiden tärkeydellä. 
 

Säännösten perustuslainmukaisuuden arviointi ei ole helppoa. Vastaavantyyppisestä 

tapauksesta ei ole olemassa perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Sen sijaan 

perustuslakivaliokunta on kyllä silloin tällöin joutunut arvioimaan taannehtivien verolakien 

perustuslainmukaisuutta. Se on tällöin erityisesti kiinnittänyt huomiota verovelvollisen 

käytettävissä olleisiin vaihtoehtoisiin toimintamalleihin. Tällöin keskeisessä asemassa on 



 

ollut muun muassa se, millaisia ajallisia mahdollisuuksia verovelvollisella on reagoida 

muutoksiin} Siirtymäsäännösten pituudella on tällöin suuri merkitys. Tässä tapauksessa 

vuoden siirtymäaikaa voidaan pitää aivan liian lyhyenä. Verovelvollisella tulee olla 

realistiset mahdollisuudet kerryttää riittävä eläketurva sen mukaisesti, miten se on 

eläkevakuutussopimuksessa alunperin määritelty. 
 

Julkisuudessa ei ole juurikaan selvitetty työnantajan ottamia kollektiivisia taikka 

yksilöllisiä eläkevakuutuksia. Näiden osalta voimassa oleviin eläkevakuutuksiin ei tule 

vastaavantyyppisiä ikärajamuutoksia kuin mitä tulee yksityisten ihmisten ottamiin 

ftlälfftvnlciiiitiiW<!un    Nnd«ti   sfvnirniicptirlfyt   nvsvvjit   cntnnirin   ptlcä   qtfen  tpr^ntfl   PHPO 

siirtymäsäännöksiä tältä osin. Tämä on hyvää lainsäädäntöä ja veropsykologisesti oikein. 

Miksei samaa periaatetta olisi voitu soveltaa yksityisten henkilöidenkin verotuksessa? 

Hallituksen esityksessä poikkeavaa käsittelyä perusteltiin sillä, että työnantajan 

kustantamaa eläkevakuutusta ei voida nähdä säästämisenä työntekijän puolesta. Tällainen 

argumentointi ei käsitykseni mukaan ole kuitenkaan kestävällä pohjalla. 
 

Työnantajan ottamia erilaisia lisäeläkevakuutuksia (yksilölliset ja kollektiiviset 

eläkevakuutukset, eläkesäätiöratkaisut ym.) on noin 300.000 henkilöllä. Yksityisten 

henkilöiden (noin 350.000 - 400.000) tilanne ei tosiasiassa poikkea mitenkään ratkaisevasti 

edellisistä. Molemmissa on kyse eläketurvan järjestämisestä eikä säästämisestä sanan 

tavanomaisessa merkityksessä, kuten alla esitetään. 

2. Yksityiskohtaisia huomioita 
 
 
 

2.1. Arvioitaessa yksilöllistä eläkevakuutusta mistä näkökulmasta tahansa, tulee ottaa 

huomioon, että kyse ei ole tosiasiallisesti tavallisesta säästämisestä. Kyse on 

pikemminkin siitä, että kertyneillä rahavaroilla on tulevaisuudessa tarkoitus kattaa 

jokapäiväisiä elantomenoja. Muissa säastämismuodoissa tavoitteet ovat tosiasiallisesti 

muunlaiset. 
 

Keskimääräinen pääoma eläkevakuutuksissa on tällä hetkellä noin 11.000 euroaja yli 

puolella se on noin 5.000 euroa. Näillä summilla ei kyetä kattamaan elantomenoja 24 

1 Ks. esimerkiksi Soikkeli, Lauri, Luottamuksensuoja verotuksessa (2003), s. 110. 



56 

kuukauden ajan (ikävuosille (58)60 - 62). Useimmilla vakuutuksenottajilla ei ole realistisia 

mahdollisuuksia maksaa tänä ja ensi vuonna läheskään maksimisummia (8.500 euroa). 

Tällöin ainoa mahdollisuus on siirtää vakuutus alkamaan 62 vuoden iässä. 
 

Tyypillinen vakuutuksenottaja on 37-vuotias nainen, joka on ottanut vakuutuksen muutama 

vuosi sitten. Keskimääräinen kuukausimaksu on noin 75 euroa. Tällä tavoin laskettuna hän 

on maksanut vuoteen 2005 loppuun mennessä noin 3.000 - 4.000 euroa. 
 

2.2. Eläkkeen myöhentäminen puolestaan tarkoittaa vakuutusteknisesti käytännössä sitä, 

että kuolemanriski kasvaa. Tästä tulee käytännössä erillinen henkivakuutusmaksu 

(kuolemanvaramaksu). On arvioitu, että se olisi keskimäärin 1.000 - 2.000 euron 

välillä. Mahdollistaakseen vakuutuksen noston vakuutuksenottajan tulee siten tehdä 

erillinen maksusuoritus, jonka perusta on nimenomaan tuotteen vakuutusluonteessa. 
 

Toisaalta mikäli hän nostaa vakuutussuoritukset alkuperäisen suunnitelman mukaan 60 -

vuotiaana olematta kuitenkaan vielä eläkkeellä, hänen vakuutussuoritukset tulevat ankaran 

verotuksen kohteeksi, koska ne lisätään hänen muiden ansiotulojensa (palkkatulojen) 

päälle. 

2.3. Mikäli eläkevakuutukseen ei liity erillistä kuolemanvaraturvaa, on mahdollista, että 

sen siirtäminen myöhempään (esimerkiksi ikävälille 60 - 62 vuotta) ei onnistu. Tämä voi 

johtua esimerkiksi siitä, että henkilö on siten sairastunut, ettei hänelle voida enää myöntää 

henkivakuutusta. Vakuutussuoritusten maksamisen siirtäminen on tällaisissa tapauksissa 

vakuutusteknisesti mahdotonta. 

2.4. Edelleen tulee huomata se, että lyhin vakuutusaika on 2 vuotta ja tällöinkin 

eläkesuoritusten (esimerkiksi kuukausittaisten) tulee olla yhtä suuria. Tämäkin käytännössä 

rajoittaa mahdollisuutta "paketoida" vakuutus siten, että sillä voitaisiin tosiasiallisesti 

varmistaa henkilön taloudellinen turvallisuus (elantomenojen kattaminen) kyseisenä 

eläkeaikana. 
 

2.5. Mikäli vakuutus niin sanotusti paketoidaan esimerkiksi kahden vuoden 

vakuutukseksi ja otetaan myöhemmille vuosille uusi vakuutus, merkitsee se monissa 

tilanteissa sitä, että uusi vakuutus on kalliimpi. Tämä johtuu siitä, että vakuutuksiin 

liitetty kuolemanvaraturva on kalliimpi sen vuoksi, että Suomessa keskimääräinen 

elinikä on koko ajan noussut. Eläkevakuutustuotteissa se on merkinnyt sitä, että 



 

vakuutuksenantajan riski on lisääntynyt. Sanonta "uusi vakuutus on vanhaa vakuutusta 

kalliimpi". 
 

2.6. Vakuutusten muuttaminen voi käytännössä merkitä myös sitä, että hän menettää ns. 

asiakashyvityksiä, joita on luvattu vain maksusuunnitelman mukaisille maksuille. 

Mikäli maksusuunnitelmaa joudutaan nyt muuttamaan, hyvitykset menetetään. 
 

2.7. Hallituksen esityksessä on lähdetty siitä (s. 34), että aikaisemmin tehtyjen 

muutosten siirtymäsäännöksien kautta ei olisi syntynyt perusteltuja odotuksia siitä, 

miten tulevaisuudessa on meneteltävä. 
 

Todettakoon kuitenkin vielä taustaksi, että vuodesta 1958 vuoteen 1992 ei ollut 

vakuutuksilla mitään alaikärajaa. Käytännössä vakuutusyhtiöt kuitenkin pääasiassa lähtivät 

tuolloinkin 55 vuoden ikärajasta. Vuonna 1992 ikärajaksi vahvistettiin 58 vuotta. 

Vanhoihin vakuutuksiin ei puututtu vaan niille luotiin omat siirtymäsäännökset, joiden 

mukaan vanhoissa vakuutuksissa ei kiinnitetty huomiota eläketurvan tasoon eikä 

eläkeikään. 

Myöskään kesällä 1999 ikärajan nosto 58 vuodesta 60 vuoteen ei merkinnyt muutoksia 

aikaisemmin otettuihin vakuutuksiin. 
 

Nyt tilanne on kuitenkin toisin. Keskeisin argumentti ennen hallituksen esityksen 

antopäivää otettujen vakuutusten lyhyeen siirtymäkauteen on "asetetut eläkepoliittiset 

tavoitteet". 
 

Perustellusti voidaan kysyä, kuinka monta aikaisempaa siirtymäsäännöstä luo perustellut 

odotukset. Perusteltua on tarkastella samanaikaisesti myös siten, kuinka monta vuotta 

verovelvolliset ovat toimineet siten, että aikaisempiin vakuutuksiin ei ole tosiasiallisesti 

puututtu. Kyse ei ole perusteltujen odotusten arvioinnin kannalta pelkästään siitä, mikä on 

aikaisempien siirtymäsäännösten lukumäärä. 
 

2.8. Eläkepoliittisia argumentteja tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon se, että vapaaehtoista 

eläkevakuutusta aletaan nostamaan keskimäärin 61,5 vuotiaana. Se on yli kaksi vuotta 

enemmän kuin keskimääräinen eläkeikä. 
 
 
Eläkepoliittiset argumentit tukevat asian tarkastelemista laajemmin. Käsitykseni 
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muitakin näkemyksiä. Työeläkeuudistus ei siten poista yksityisen eläkevakuutuksen 

tarvetta vaan pikemminkin päinvastoin. 
 

Kokonaiseläketurvaa tarkasteltaessa vapaaehtoisilla vakuutuksilla on siten keskeinen 

asema. Esimerkiksi maanviljelyäväestön osalta vapaaehtoisten eläkevakuutusten peitto on 

hyvin laaja. Erityisesti tulee huomata se, että käsitykseni mukaan MYEL:n korotus 

pienentää kansaneläkettä. Vapaaehtoinen eläkevakuutus ei sitä tee. 
 
 

3. Yhteenveto 
 

Yllä on otettu esille vain joitakin ongelmia, jotka ovat sellaisia, mihin vakuutuksenottaja ei 

lyhyen siirtymäajan puitteissa pysty reagoimaan. Osa on varmasti sellaisiakin, että 

pitkäkään siirtymäaika ei poista ongelmia. Kolmas vaihtoehto on silloin vanhojen 

vakuutusten säilyttäminen ehdoiltaan entisellään. 

Arvioitaessa lakiehdotuksen käsittelyä tulee kiinnittää erityistä huomiota yksilöllisen 

eläkevakuutuksen luonteeseen, sillä sitä ei voida tarkastella puhtaasti säastämistuotteena 

taikka finanssi-instrumenttina. Omaisuudensuojan taikka vakuutuksenottajien 

perusteltujen odotusten arvioiminen syventymättä itse vakuutustuotteeseen ei käsitykseni 

mukaan ole mahdollista. 
 

Myyntivoittoverotuksen tiukentaminen taikka talletuskorkojen verotuksen muutokset, 

joihin hallituksen esityksessä viitataan (s. 34), poikkeavat olennaisesti nyt esillä olevasta 

kysymyksestä eikä niiden osalta tehtyjen ratkaisujen pohjalta voida tehdä johtopäätöksiä 

lain säätämisjärjestykseen. 
 

Edellä esitetyn perusteella katson, että lakiehdotusta ei voida käsitellä tavallisena lakin, 

mikäli vanhoille vakuutuksille ei ole mahdollista saada riittävän pitkää siirtymäkautta. 



 

 
Perustuslakivaliokunnalle / / 
 
Perustuslakivaliokunnassa 25.5.2004 käydyn keskustelun pohjalta tarkennan kannanottoani 
seuraavasti: 
 
Kirjallisesti annetussa lausunnossa on yhteenvedossa s. 7: 
"Nähdäkseni pienillä maksuilla pitempään säästäneiden henkilöiden ryhmän luottamusta ja siihen 

perustuvaa omaisuudensuojaa tulisi kuitenkin suhteellisuus- ja kohtuussyistä turvata heille erikseen 
kehitettävällä erityisjärjestelyllä." 
 
Tarkennan lausumaa seuraavasti: 
Nähdäkseni pienillä maksuilla pitempään säästäneiden ja lähellä eläkkeelle siirtymistään olevien 
henkilöiden ryhmän luottamusta ja siihen perustuvaa omaisuudensuojaa tulisi kuitenkin 
suhteellisuus- ja kohtuussyistä turvata heille erikseen kehitettävällä erityisjärjestelyllä. 
 
Rovaniemi 26.5.2004 
 
 

Juha Karhu 
Professori fr r/JR%£oo v<*rM J f  
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JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 11 päivänä toukokuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen vapaaeh-

toisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi (HE 80/2004 

vp) valmistelevasti käsiteltäväksi valtiovarainvaliokuntaan samalla määrännyt, että 

perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto valtiovarainvaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- hallitusneuvos Kirsi Seppälä ja neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiova-

rainministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö 

- professori Mikael Hiden 

- professori Juha Karhu 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva 

- professori Jaakko Ossa 

- professori Ilkka Saraviita 
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- professori Kari S. Tikka 

- professori Kaarlo Tuori. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi säännökset vapaaehtoisten eläkevakuutusten verotuksesta. 

Tarkoitus on siirtää verovelvollisen itselleen tai puolisolleen ottaman vapaaehtoisen yksilöllisen 

eläkevakuutuksen verotus pääomatuloverotuksen piiriin. Vakuutusmaksut vähennetään siten 

pääomatulosta ja vakuutuksen perusteella maksettava eläke verotetaan pääomatulona. 

Vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä oleva 60 vuoden eläkeikä ehdotetaan 

korotettavaksi 62 vuoteen. Esitys sisältää ehdotukset laeiksi tuloverolain, työnantajan 



 

sosiaaliturvamaksusta annetun lain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä 

annetun lain muuttamisesta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta. Ennen hallituksen 

esityksen antamispäivää otettuun vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen sovelletaan 

verovuonna 2005 kuitenkin lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tällaisen 

eläkevakuutuksen perusteella ennen lain voimaantuloa tai verovuonna 2005 tehdyistä maksuista 

kertyneestä säästöstä maksettava eläke verotetaan ansiotulona. Esityksen antamispäivänä tai sen 

jälkeen otetun vakuutuksen maksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä olevaa 62 vuoden ikärajaa 

sovelletaan jo vuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 15 §:ssä turvatun 

omaisuuden suojan kannalta. Perusteluissa katsotaan, että sääntelyllä ei aseteta sellaisia 

perusoikeuksien rajoituksia, joiden vuoksi lakiehdotuksia ei sääntelyn yhteiskunnalliseen 

merkitykseenkin nähden voitaisi käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on pitänyt 

kuitenkin suotavana, että esityksestä pyydetään perustuslakivaliokunnan lausunto. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 
 

Ehdotus 

Vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten verotuksessa ehdotetaan siirryttäväksi 

ansiotuloverotuksesta pääomatuloverotukseen. Verovelvollisen tai tämän puolison ottamaan 

eläkevakuutukseen perustuva eläke ja muu vakuutussuoritus on 34 a §:n 1 momentin perusteella 

veronalaista pääomatuloa. Verovelvollisella on 54 d §:n 1 momentin pääsäännön mukaan oikeus 

vähentää eläkevakuutuksensa vakuutusmaksut (enintään 5000 € vuodessa) pääomatulosta. 

Vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on 2 momentin perusteella, että eläkkeen maksaminen 

vanhuuseläkkeenä alkaa vakuutussopimuksen mukaan aikaisintaan vakuutetun täytettyä 62 vuotta. Jos 

eläke tai muu suoritus maksetaan tämän säännön vastaisesti, luetaan maksettu määrä 34 a §:n 4 

momentin nojalla pääomatuloksi 50 prosentilla korotettuna. 



 

Lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin eläkevakuutussopi-muksiin. Sääntely 

ei suoranaisesti koske vakuutussopimusten sisältöä eikä vaikuta välittömästi sopimussuhteen 

osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Sääntelyn vaikutukset sopijapuolten oikeusasemaan ovat 

välillisiä. Vakuutussopimuksen ehtoa eläkkeen maksun alkamisajankohdasta on vähennyskelpoisuuden 

edellytyksenä olevan ikärajan korottamisen takia — ja siirtymäsäännökset huomioon ottaen — 

muutettava, jotta vuoden 2006 alusta lukien maksettavat vakuutusmaksut olisivat vähennyskelpoisia. 
Arvioinnin lähtökohtia 

Vapaaehtoisten eläkevakuutussopimusten tekeminen on muodollisesti verolainsäädännöstä 

riippumatonta. Eläkesäästämistä on kuitenkin tuettu verolainsäädännöllä. Tarkoituksena on muun 

ohella ollut hillitä julkisten menojen kasvua tukemalla henkilöiden omia toimia eläketurvansa 

täydentämiseksi. Tässä mielessä järjestelyn voidaan nähdä kytkeytyneen perustuslain 19 §:n 2 

momentin säännöksiin vanhuuden aikaisen perustoimeentuloturvan takaamisesta. 

Eläkesäästämisen verotuki on perustunut keskeisesti tuloverolain säännöksiin elä-

kevakuutusmaksujen vähennysoikeudesta. Vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on 

1.10.1992—23.6.1999 otettujen vakuutusten osalta, että eläkkeen maksaminen vanhuuseläkkeenä alkaa 

aikaisintaan vakuutetun täytettyä 58 vuotta.1 Voimassa olevaa säännöstä 60 vuoden eläkeiästä on 

sovellettu 23.6.1999 jälkeen otettuihin sopimuksiin. Eläkeikäsäännösten muutoksilla ei näissä 

tapauksissa ollut tehtyihin sopimuksiin ulottuvia taannehtivia vaikutuksia. 

Vakuutusmaksujen vähennysoikeuden edellytyksenä olevaa eläkeikää on nimenomaan 

eläkevakuutussopimuksen kysymyksessä ollessa valiokunnan mielestä pidettävä sellaisena sopimuksen 

tekemiseen vaikuttavana olennaisena seikkana, jota koskeva sääntely muodostuu merkitykselliseksi 

perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuuden suojan näkökulmasta. 

Omaisuuden perustuslainsuoja turvaa myös sopimussuhteiden pysyvyyttä, joskaan kielto puuttua 

taannehtivasti sopimussuhteiden koskemattomuuteen ei ole perustuslakivaliokunnan käytännössä 

muodostunut ehdottomaksi (PeVL 28/1994 vp, PeVL 37/1998 vp, s. 2/1, PeVL 63/2002 vp, s. 2/II). 

Varallisuusoikeudellisten oikeustoimien pysyvyyden suojan taustalla on ajatus oikeussubjektien 

perusteltujen odotusten suojaamisesta taloudellisissa asioissa (PeVL 48/1998 vp, s. 2/II, PeVL 33/2002 

vp, s. 3/1). Perusteltujen odotusten suojaan on valiokunnan käytännössä katsottu kuuluvan oikeus 

                                                
1 Ennen 1.10.1992 otettujen vakuutusten eläkevakuutusmaksujen vähennyskelpoisuuden edellytykseksi ei ollut säädetty 
nimenomaista eläkeikää. Käytännössä eläkeiäksi on tuon aikaisissa sopimuksissa sovittu 55 vuotta. 



 

luottaa sopimussuhteen kannalta olennaisia oikeuksia ja velvollisuuksia sääntelevän lainsäädännön 

pysyvyyteen niin, että tällaisia seikkoja ei voida säännellä tavalla, joka kohtuuttomasti heikentäisi 

sopimusosapuolten oikeusasemaa. Perusteltujen odotusten ja luottamuksen suojan merkityksen on 

katsottu korostuvan, kun kysymyksessä on lailla alun alkaen luotu erityisjärjestely (PeVL 45/2002 vp, 

s. 2—3). Valiokunta on arvioinut tällaistakin omaisuuden suojaan puuttuvaa sääntelyä perusoikeuksien 

yleisten rajoitus-edellytysten, kuten sääntelyn tarkoituksen hyväksyttävyyden ja sääntelyn oikeasuhtai-

suuden kannalta (PeVL 1/2003 vp, s. 3—4, PeVL 63/2002 vp, s. 2—3, PeVL 45/2002 vp, s. 3). 
 

Arvio ehdotuksesta 

Sääntelyn tarkoituksen hyväksyttävyys. Sääntelyn tavoitteena on — eläkejärjestelmän uudistamiselle 

asetettujen eläke- ja työvoimapoliittisten tavoitteiden mukaisesti — pidentää työssäoloaikaa ja siten 

tasapainottaa väestön ikärakenteen muutoksesta johtuvia vaikutuksia eläkejärjestelmän rahoitukselle. 

Tarkoitus on poistaa verotuki sellaiselta säästämiseltä, joka mahdollistaa yleiseen eläkejärjestelmään 

verrattuna aikaisemman siirtymisen eläkkeelle. Tarkoitus on lisäksi siirtyä kaikille säästäjille 

oikeudenmukaisempaan verotustapaan sekä vähentää vakuutussäästämisen veroedun etupainotteisuutta 

ja edistää eläkevakuutussäästämisen vertailtavuutta muiden säästämistapojen kanssa. 

Väestön ikärakenteen kehityksestä johtuvat tasapainottavat toimet eläkejärjestelmän 

rahoittamiseksi ovat painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia. Sääntelyllä on valiokunnan mielestä 

perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet. 

Suhteellisuusperiaate. Sääntelyn siirtymäjärjestelyjen oikeasuhtaisuuteen liittyvät näkökohdat 

muodostuvat ehdotuksen perustuslainmukaisuuden arvioinnin kannalta keskeisiksi. 

Vapaaehtoisiin yksilöllisiin eläkevakuutuksiin sovelletaan voimaantulosäännöksen 2 momentin 

perusteella yhden vuoden siirtymäaikaa siten, että viimeistään 5.5.2004 otetun eläkevakuutuksen 

maksut vähennetään verovuonna 2005 ansiotulosta lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten 

mukaisesti. Maksujen vähennyskelpoisuuden edellytykseksi ehdotettua 62 vuoden ikärajaa sovelletaan 

näin ollen vuoden 2006 alusta lukien. 

Uudistus ei vaikuta niihin sopimussuhteisiin, joissa vakuutettu on saavuttanut sopimuksen 

mukaisen säästötavoitteensa tai saavuttaa sen vuoden 2005 loppuun mennessä. Eläke on nimittäin 

voimaantulosäännöksen 4 momentin perusteella veronalaista ansiotuloa siltä osin kuin eläke maksetaan 

ennen lain voimaantuloa tai verovuonna 2005 kertyneestä vakuutussäästöstä. 



 

Sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta ongelmallisimpia ovat tilanteet, joissa vakuutetulle ei 

kerry sovitun tavoitteen mukaista eiäkesäästöä vuoden 2005 loppuun mennessä. Tällöin sopimuksen 

perusteella maksettava eläke jää tavoiteltua pienemmäksi. Vakuutussäästöä on mahdollista kartuttaa 

edelleen, mutta vuoden 2006 alusta suoritettavien vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuuden 

edellytyksenä on, että näistä maksuista kertynyttä säästöä maksetaan vanhuuseläkkeenä vasta henkilön 

täytettyä 62 vuotta. On mahdollista, kuten esityksen perusteluissa todetaan, että vakuutussäästäjän on 

sääntelyn seurauksena lykättävä vapaaehtoiselle eläkkeelle jäämistään. Ehdotuksen haitallisina 

pidettävät vaikutukset kohdistuvat tällöin etenkin niihin, lähellä sopimuksen mukaista eläkeikää oleviin 

henkilöihin, joiden vakuutussäästö on kertynyt pitkän ajan kuluessa maksettavista pienistä 

vakuutusmaksuista. Eläkkeen maksuajankohdan siirtyminen sovittua myöhemmäksi voi näissä 

tapauksissa muodostua vakuutussäästäjän kannalta kohtuuttomaksi. Uudistuksesta näihin säästäjiin 

kohdistuvat rasitukset lisääntyvät, jos vakuutussopimusten muuttamisesta aiheutuu heille 

lisäkustannuksia tai esimerkiksi va-kuutusteknisiin seikkoihin perustuvia oikeudenmenetyksiä. 

Perustuslakivaliokunta on antanut eläkelainsäädännön muutosehdotusta vuoden 2002 

valtiopäivillä arvioidessaan painoa sille, että muutoksia esitettiin tuolloin toteutettavaksi monin osin 

asteittain. Näin pyrittiin valiokunnan mielestä pehmentämään muutosten vaikutuksia erityisesti 

lähitulevaisuudessa eläkeiän saavuttaville henkilöille. Tätä voitiin pitää osoituksena pyrkimyksestä 

suojata valtiosääntöoikeudellisesti merkittävällä tavalla tällaisien ikäryhmien oikeutettuja odotuksia, 

joita vähän aikaa ennen eläketapahtumaa toteutettavat eläkejärjestelmien ennakoimattomat muutokset 

voivat muutoin horjuttaa (PeVL 60/2002 vp, s. 2/II; ks. myös PeVL 4/1994 vp, s. 3/1). 

Esityksen sinänsä hyväksyttävien tavoitteiden saavuttamista vaikeuttaa, että kollektiiviseen 

lisäeläkejärjestelyyn sovelletaan voimaantulosäännöksen 7 momentin mukaan lain voimaan tullessa 

voimassa olevia säännöksiä verovuodesta 2005 alkaen, jos verovelvollinen on ollut työnantajan 

järjestämän kollektiivisen lisäeläkejärjestelyn pii- 
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lainkaan tällaisen lisäeläkejärjestelyn piirissä olevien henkilöiden oikeusasemaan. Sääntelyn 

kohdistuminen vain yksilöllisiin vapaaehtoisiin eläkevakuutussopimuksiin on valiokunnan mielestä 

ehdotuksen oikeasuhtaisuuden arvioinnissa huomioon otettava seikka. 

Valiokunta pitää edellä esitettyyn pohjautuvan kokonaisarvion perusteella valtio-

sääntöoikeudellisista syistä välttämättömänä, että sääntelyn vaikutuksia lähellä sopimuksen mukaista 



 

eläkeikää oleviin, vakuutusmaksuja pitkään maksaneisiin säästäjiin pehmennetään pidentämällä 

ehdotettua siirtymäaikaa. Oikeasuhtaista on valiokunnan mielestä suojata siirtymäjärjestelyillä sellaisia 

vähintään [?] vuotta säästäneitä henkilöitä, jotka saavuttavat sopimuksen mukaisen eläkeiän enintään 

[?] vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Tämä on edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen 

lain säätämisjärjestyksessä. Asianmukaista on lisäksi harkita muita pehmentäviä erityisjärjestelyjä 

näiden suoja-aikojen ulkopuolelle jääviä säästäjiä varten. 
 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, 1 . lakiehdotus kuitenkin vain, jos 

valiokunnan sen voimaantulosäännöksen johdosta tekemä 

valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukai-

sesti huomioon. 
 
 
 
Helsingissä päivänä kesäkuuta 2004 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 
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Henrik Lax I x  
Markus Mustajärvi /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 

Ilkka Taipale /sd. 
 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen. 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO */2004 vp 
 

Hallituksen esitys vapaaehtoisten eläkevakuu-
tusten tuloverotusta koskevien säännöksien 
uudistamiseksi 

 

Valtiovarainvaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 11 päivänä toukokuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen vapaaeh-

toisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi (HE 80/2004 

vp) valmistelevasti käsiteltäväksi valtiovarainvaliokuntaan samalla määrännyt, että 

perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto valtiovarainvaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- hallitusneuvos Kirsi Seppälä ja neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiova-

rainministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö 

- professori Mikael Hiden 

- professori Juha Karhu 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva 

- professori Jaakko Ossa 

- professori Ilkka Saraviita 
 

HE 80/2004 vp Versio 0.2 

- professori Kari S. Tikka 

- professori Kaarlo Tuori. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
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Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi säännökset vapaaehtoisten eläkevakuutusten ve-

rotuksesta. Tarkoitus on siirtää verovelvollisen itselleen tai puolisolleen ottaman vapaa-

ehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen verotus pääomatuloverotuksen piiriin. Vakuu-

tusmaksut vähennetään siten pääomatulosta ja vakuutuksen perusteella maksettava eläke 

verotetaan pääomatulona. Vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä oleva 

60 vuoden eläkeikä ehdotetaan korotettavaksi 62 vuoteen. Esitys sisältää ehdotukset 

laeiksi tuloverolain, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain, elinkeinotulon 

verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta. Ennen hal-

lituksen esityksen antamispäivää otettuun vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutuk- 
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ai<t>u ouvtiitiacui vCiuvuumia iuuj JVUHV^IIMII lam vumiaau miicaaa vuiiuaasa unena 

säännöksiä. Tällaisen eläkevakuutuksen perusteella ennen lain voimaantuloa tai vero-

vuonna 2005 tehdyistä maksuista kertyneestä säästöstä maksettava eläke verotetaan an-

siotulona. Esityksen antamispäivänä tai sen jälkeen otetun vakuutuksen maksujen vä-

hennyskelpoisuuden edellytyksenä olevaa 62 vuoden ikärajaa sovelletaan jo vuodelta 2004 

toimitettavassa verotuksessa. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 15 §:ssä 

turvatun omaisuuden suojan kannalta. Perusteluissa katsotaan, että sääntelyllä ei aseteta 

sellaisia perusoikeuksien rajoituksia, joiden vuoksi lakiehdotuksia ei sääntelyn 

yhteiskunnalliseen merkitykseenkin nähden voitaisi käsitellä tavallisen lain säätämisjär-

jestyksessä.  Hallitus  on  pitänyt  kuitenkin  suotavana,  että  esityksestä  pyydetään  perus-

tuslakivaliokunnan lausunto. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 
 

Ehdotus 

Vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten verotuksessa ehdotetaan siirryttäväksi 

ansiotuloverotuksesta pääomatuloverotukseen. Verovelvollisen tai tämän puolison otta-
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maan eläkevakuutukseen perustuva eläke ja muu vakuutussuoritus on 34 a §:n 1 momentin 

perusteella veronalaista pääomatuloa. Verovelvollisella on 54 d §:n 1 momentin pää-

säännön mukaan oikeus vähentää eläkevakuutuksensa vakuutusmaksut (enintään 5000 € 

vuodessa) pääomatulosta. Vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on 2 momentin perus-

teella, että eläkkeen maksaminen vanhuuseläkkeenä alkaa vakuutussopimuksen mukaan 

aikaisintaan vakuutetun täytettyä 62 vuotta. Jos eläke tai muu suoritus maksetaan tämän 

säännön vastaisesti, luetaan maksettu määrä 34 a §:n 4 momentin nojalla pääomatuloksi 50 

prosentilla korotettuna. 

Lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin eläkevakuutussopi-

muksiin. Sääntely ei suoranaisesti koske vakuutussopimusten sisältöä eikä vaikuta vä-

littömästi sopimussuhteen osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Sääntelyn vaikutukset 

sopijapuolten oikeusasemaan ovat välillisiä. Vakuutussopimuksen ehtoa eläkkeen maksun 

alkamisajankohdasta on vähennyskelpoisuuden edellytyksenä olevan ikärajan 

korottamisen takia — ja siirtymäsäännökset huomioon ottaen — muutettava, jotta vuoden 

2006 alusta lukien maksettavat vakuutusmaksut olisivat vähennyskelpoisia. 
Arvioinnin lähtökohtia 

Vapaaehtoisten eläkevakuutussopimusten tekeminen on muodollisesti verolainsäädännöstä 

riippumatonta. Eläkesäästämistä on kuitenkin tuettu verolainsäädännöllä. Tarkoituksena on 

muun ohella ollut hillitä julkisten menojen kasvua tukemalla henkilöiden omia toimia 

eläketurvansa täydentämiseksi. Tässä mielessä järjestelyn voidaan nähdä kytkeytyneen 

perustuslain 19 §:n 2 momentin säännöksiin vanhuuden aikaisen perustoimeentuloturvan 

takaamisesta. 

Eläkesäästämisen verotuki on perustunut keskeisesti tuloverolain säännöksiin elä-

kevakuutusmaksujen vähennysoikeudesta. Vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuuden 

edellytyksenä on 1.10.1992—23.6.1999 otettujen vakuutusten osalta, että eläkkeen 

maksaminen vanhuuseläkkeenä alkaa aikaisintaan vakuutetun täytettyä 58 vuotta.2 Voi-

massa olevaa säännöstä 60 vuoden eläkeiästä on sovellettu 23.6.1999 jälkeen otettuihin 

                                                
2 Ennen 1.10.1992 otettujen vakuutusten eläkevakuutusmaksujen vähennyskelpoisuuden edellytykseksi ei 
ollut säädetty nimenomaista eläkeikää. Käytännössä eläkeiäksi on tuon aikaisissa sopimuksissa sovittu 55 
vuotta. 
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sopimuksiin. Eläkeikäsäännösten muutoksilla ei näissä tapauksissa ollut tehtyihin sopi-

muksiin ulottuvia taannehtivia vaikutuksia. 

Vakuutusmaksujen vähennysoikeuden edellytyksenä olevaa eläkeikää on nimen-

omaan eläkevakuutussopimuksen kysymyksessä ollessa valiokunnan mielestä pidettävä 

sellaisena sopimuksen tekemiseen vaikuttavana olennaisena seikkana, jota koskeva 

sääntely muodostuu merkitykselliseksi perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuuden suojan 

näkökulmasta. 

Omaisuuden perustuslainsuoja turvaa myös sopimussuhteiden pysyvyyttä, joskaan 

kielto puuttua taannehtivasti sopimussuhteiden koskemattomuuteen ei ole perus-

tuslakivaliokunnan käytännössä muodostunut ehdottomaksi (PeVL 28/1994 vp, PeVL 

37/1998 vp, s. 2/1, PeVL 63/2002 vp, s. 2/II). Varallisuusoikeudellisten oikeustoimien 

pysyvyyden suojan taustalla on ajatus oikeussubjektien perusteltujen odotusten suojaa-

misesta taloudellisissa asioissa (Pe VL 48/1998 vp, s. 2/II, Pe VL 33/2002 vp, s. 3/1). Pe-

rusteltujen odotusten suojaan on valiokunnan käytännössä katsottu kuuluvan oikeus luottaa 

sopimussuhteen kannalta olennaisia oikeuksia ja velvollisuuksia sääntelevän 

lainsäädännön pysyvyyteen niin, että tällaisia seikkoja ei voida säännellä tavalla, joka 

kohtuuttomasti heikentäisi sopimusosapuolten oikeusasemaa. Perusteltujen odotusten ja 

luottamuksen suojan merkityksen on katsottu korostuvan, kun kysymyksessä on lailla alun 

alkaen luotu erityisjärjestely (PeVL 45/2002 vp, s. 2—3). Valiokunta on arvioinut 

tällaistakin omaisuuden suojaan puuttuvaa sääntelyä perusoikeuksien yleisten rajoitus-

edellytysten, kuten sääntelyn tarkoituksen hyväksyttävyyden ja sääntelyn oikeasuhtai-

suuden kannalta (PeVL 1/2003 vp, s. 3—4, PeVL 63/2002 vp, s. 2—3, PeVL 45/2002 vp, 

s. 3). 
 

Arvio ehdotuksesta 

Sääntelyn tarkoituksen hyväksyttävyys. Sääntelyn tavoitteena on — eläkejärjestelmän 

uudistamiselle asetettujen eläke- ja työvoimapoliittisten tavoitteiden mukaisesti — pi-

dentää työssäoloaikaa ja siten tasapainottaa väestön ikärakenteen muutoksesta johtuvia 

vaikutuksia eläkejärjestelmän rahoitukselle. Tarkoitus on poistaa verotuki sellaiselta 

säästämiseltä, joka mahdollistaa yleiseen eläkejärjestelmään verrattuna aikaisemman 
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siirtymisen eläkkeelle. Tarkoitus on lisäksi siirtyä kaikille säästäjille oikeudenmukai-

sempaan verotustapaan sekä vähentää vakuutussäästämisen veroedun etupainotteisuutta ja 

edistää eläkevakuutussäästämisen vertailtavuutta muiden säästämistapojen kanssa. 

Väestön ikärakenteen kehityksestä johtuvat tasapainottavat toimet eläkejärjestelmän 

rahoittamiseksi ovat painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia. Sääntelyllä on 

valiokunnan mielestä perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet. 

Suhteellisuusperiaate. Sääntelyn siirtymäjärjestelyjen oikeasuhtaisuuteen liittyvät nä-

kökohdat muodostuvat ehdotuksen perustuslainmukaisuuden arvioinnin kannalta kes-

keisiksi. 

Vapaaehtoisiin yksilöllisiin eläkevakuutuksiin sovelletaan voimaantulosäännöksen 2 

momentin perusteella yhden vuoden siirtymäaikaa siten, että viimeistään 5.5.2004 otetun 

eläkevakuutuksen maksut vähennetään verovuonna 2005 ansiotulosta lain voimaan 

tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Maksujen vähennyskelpoisuuden 

edellytykseksi ehdotettua 62 vuoden ikärajaa sovelletaan vuoden 2006 alusta lukien. 

Uudistus ei vaikuta niihin sopimussuhteisiin, joissa vakuutettu on saavuttanut so-

pimuksen mukaisen säästötavoitteensa tai saavuttaa sen vuoden 2005 loppuun mennessä. 

Eläke on nimittäin voimaantulosäännöksen 4 momentin perusteella veronalaista ansiotuloa 

siltä osin kuin eläke maksetaan ennen lain voimaantuloa tai verovuonna 2005 kertyneestä 

vakuutussäästöstä. 

Sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta ongelmallisimpia ovat tilanteet, joissa va-

kuutetulle ei kerry sovitun tavoitteen mukaista eläkesäästöä vuoden 2005 loppuun men-

nessä. Tällöin sopimuksen perusteella maksettava eläke jää tavoiteltua pienemmäksi. 

Vakuutussäästöä on mahdollista kartuttaa edelleen, mutta vuoden 2006 alusta suoritet-

tavien vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että näistä maksuista 

kertynyttä säästöä maksetaan vanhuuseläkkeenä vasta henkilön täytettyä 62 vuotta. On 

mahdollista, kuten esityksen perusteluissa todetaan, että vakuutussäästäjän on sääntelyn 

seurauksena lykättävä vapaaehtoiselle eläkkeelle jäämistään. Ehdotuksen haitallisina 

pidettävät vaikutukset kohdistuvat tällöin etenkin niihin, lähellä sopimuksen mukaista 

eläkeikää oleviin henkilöihin, joiden vakuutussäästö on kertynyt pitkän ajan kuluessa 

maksettavista pienistä vakuutusmaksuista. Eläkkeen maksuajankohdan siirtyminen 
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sovittua myöhemmäksi voi näissä tapauksissa muodostua vakuutussäästäjän kannalta 

kohtuuttomaksi. Uudistuksesta näihin säästäjiin kohdistuvat rasitukset lisääntyvät, jos 

vakuutussopimusten muuttamisesta aiheutuu heille lisäkustannuksia tai esimerkiksi va-

kuutusteknisiin seikkoihin perustuvia oikeudenmenetyksiä. 

Perustuslakivaliokunta on antanut eläkelainsäädännön muutosehdotusta vuoden 

2002 valtiopäivillä arvioidessaan painoa sille, että muutoksia esitettiin tuolloin toteutet-

tavaksi monin osin asteittain. Näin pyrittiin valiokunnan mielestä pehmentämään muu-

tosten vaikutuksia erityisesti lähitulevaisuudessa eläkeiän saavuttaville henkilöille. Tätä 

voitiin pitää osoituksena pyrkimyksestä suojata valtiosääntöoikeudellisesti merkittävällä 

tavalla tällaisien ikäryhmien oikeutettuja odotuksia, joita vähän aikaa ennen eläketa-

pahtumaa toteutettavat eläkejärjestelmien ennakoimattomat muutokset voivat muutoin 

horjuttaa (PeVL 60/2002 vp, s. 2/II; ks. myös PeVL 4/1994 vp, s. 3/1). 

Esityksen sinänsä hyväksyttävien tavoitteiden saavuttamista vaikeuttaa, että kol-

lektiiviseen lisäeläkejärjestelyyn sovelletaan voimaantulosäännöksen 7 momentin mukaan 

lain voimaan tullessa voimassa olevia säännöksiä verovuodesta 2005 alkaen, jos 

verovelvollinen on ollut työnantajan järjestämän kollektiivisen lisäeläkejärjestelyn piirissä 

5.5.2004. Esimerkiksi eläkeiän korottamista koskeva sääntely ei näin ollen vaikuta 

lainkaan tällaisen työnantajan maksaman lisäeläkejärjestelyn piirissä olevien henkilöiden 

oikeusasemaan. Sääntelyn kohdistuminen vain yksityisten henkilöiden vapaaehtoisiin 

eläkevakuutussopimuksiin on valiokunnan mielestä ehdotuksen oikeasuhtaisuuden 

arvioinnissa huomioon otettava seikka. 

Valiokunta pitää edellä esitettyyn pohjautuvan kokonaisarvion perusteella valtio-

sääntöoikeudellisista syistä välttämättömänä, että sääntelyn vaikutuksia lähellä sopi-

muksen mukaista eläkeikää oleviin, vakuutusmaksuja pitkään maksaneisiin säästäjiin 

pehmennetään pidentämällä ehdotettua yhden vuoden siirtymäaikaa merkittävästi. Tämä 

on edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen 

lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kui-
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tenkin vain, jos valiokunnan sen voimaantulo-

säännöksen johdosta tekemä valtiosääntö-

oikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti 

huomioon. 
 
 
 
Helsingissä päivänä kesäkuuta 2004 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok 
vpj.  Arja Alho /sd 
jäs.   Leena Harkimo /kok 

Hannu Hoskonen /kesk 
Roger Jansson I x  
Irina Krohn /vihr 
Miapetra Kumpula /sd 
Annika Lapintie /vas 
Henrik Lax I x  
Markus Mustajärvi /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen. 
ÖfflCe   HMMHH 

Kirjoitettu viesti: 
 
 

Pekkanen Maarit (12.5.2004 13:20): 

Sami, 

tämä tiedoksi myös PeV:aa 

varten, t. Maarit 

 
Erkki.Ormala@nokia.com    (11.5.2004    15:44): 

Arvoisat edustajat 

Rohkenen kääntyä puoleenne otsikkoon merkityssä asiassa ja esittää ohesessa 
liitemuistiossa muutamia näkökohtia,  jotka julkisuudessa esitettyjen tietojen 
ja myös valtonvaraiministeriön valmistelijoiden mukaan ovat jääneet 
veromuutoksen vamistelussa huomiotta. Lakiesityksen valmistelijoiden mukaan 
verolainsäädännön muutoksen yhteydessä ei voi puuttua kohtuuttomiin 
sopimusehtoihin, mutta he eivät halua ottaa kantaa siihen,  että verotuksen 

mailto:Erkki.Ormala@nokia.com
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muutosesitys nykymuodossaan juuri johtaa näihin kohtuuttomuuksiin. 
Vastauksessaan he myös korostavat, että heillä ei ole ollut mahdollisuutta 
käydä läpi nykyisiä eläkesäästösopimuksia. Toivon,  että voisitte harkita 
osaltanne antavatko esitetyt näkökohdat aihetta muutoksiin. Muistiossa 
viitataan eräisiin vakuutusyhtiöihin,  joiden sopimusehdoissa on määritelty 
vakuutusmaksut ja niistä poikkeamisesta aiheutuvat sakkomaksut. Näitä ovat 
ainakin Scandia Life,   jolla tietääkseni on noin 40 000 asiakasta Suomessa. 
Korostan vielä,  että lähestyn teitä yksityishenkilönä en Nokian edustajana. 

Ystävällisin terveisin 

Erkki Ormala 
 

Eläkevakuutuksen verotus l.doc 

Tulostanut: Lyytinen 
Riitta 

Sivu 1 12.5.2004 14:37 

 
Vapaaehtoisten eläkevakuutusten verotusuudistus 
 
Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen vapaaehtoisten eläkevakuutusten verotuksen 
muuttamisesta. Muutoksen toteuttaminen esitetyllä tavalla uhkaa johtaa nykyiset vakuutussäästäjät 
kohtuuttomaan asemaan, koska sopimusoikeuteen liittyvät näkökohdat on esityksessä lähes 
sivuutettu. Eläkesäästäjät ja vakuutusyhtiöt neuvottelevat vuoden 2005 aikana uudet ikärajat 
uuden lain mukaiseksi. Nykyisten eläkesäästäjien kannalta ongelmat eivät liity tähän. On helppo 
ymmärtää hallituksen pyrkimyksiä työssäoloajan pidentämiseksi ja pitkäaikaissäästämisen ehtojen 
tarkistamiseksi. Varsinaiset ongelmat nykyisten eläkesäästäjien kannalta liittyvät vanhojen 
sopimusten muihin sopimusehtoihin, jotka muutoksen myötä uhkaavat muuttua kohtuuttomiksi. 
 
Nykyisissä sopimuksissa määritellään eläkkeellesiirtymisiän lisäksi vakuutusyhtiölle maksettavat 
korvaukset ja eräissä tapauksissa myös säännölliset vakuutusmaksut, joista poikkeaminen 
aiheuttaa sopimussakon. Nämä sopimusehdot ovat voimassa koko sopimuskauden eli siis myös 
tulevaisuudessa. Julkisuudessa esitetyt vertailulaskelmat pääoma- ja tuloveropohjaisen 
vähennysoikeuden vaikutuksista vakuutusten tuottoon ovat poikkeuksetta jättäneet huomiotta 
nykyisiin sopimuksiin sisältyvät korvaukset vakuutusyhtiöille. Korvaustasot on mitoitettu ajatellen 
tuloveropohjaista vähennysoikeutta. Ottamatta kantaa niiden kohtuullisuuteen sinänsä on 



 

kuitenkin perusteltua selvittää, miten muutos vaikuttaa nykyisten eläkesäästäjien asemaan uusissa 
olosuhteissa. On hyvin todennäköistä, että jopa seitsemään prosenttiin nouseva kulu sijoituksesta 
tekee kaikista vanhoista sopimuksista kannattamattomia pääomaverotuspohjaiseen vähennykseen 
siirryttäessä 
 
Eräiden vakuutusyhtiöiden sopimuksissa määritellään lisäksi säännöllisten vakuutusmaksujen 
maara. Verovähennykseen oikeuttavan vakuutusmaksun rnaara hallituksen esityksessä saattaa 
siten poiketa sopimuksiin kirjatuista velvoitteista. Jos vakuutuksen ottaja haluaisi sopeuttaa 
maksut uuden lain mukaisiksi, hän joutuisi maksamaan vakuutusyhtiölle huomattavan 
sopimussakon. Kun vielä nykyisissä sopimuksissa vakuutusyhtiön korvaus on sidottu sovittuihin 
maksuihin, aiheuttaisi sijoitusten sopeuttaminen maksimitapauksessa 30-40 prosentin 
vähennyksen vakuutusten tuotossa vakuutusyhtiölle, on vaikea uskoa, että vakuutusyhtiöt 
suostuisivat ilman kompensaatiota vakuutusmaksujen pienentämiseen. 
 
Nykyisen vakuutussäästäjän asema tulevissa vakuutusyhtiöiden kanssa käytävissä 
neuvotteluissa ole kadehdittava. Hänen vaihtoehtonsa ovat kolkot - joko hyväksyä 
vakuutusyhtiön tekemä tarjous tai jatkaa nykyisen sopimuksen mukaan, jolloin hän 
menettää kaikki verovähennysedut, mutta on sidottu nykyisiin korvauksiin ja sovittuihin 
vakuutusmaksuihin. Vakuutussäästäjä ei voi kilpailuttaa vakuutusyhtiötä tai neuvotella 
esitetyistä korvaustasoista. On vaikea kuvitella, että vakuutusyhtiöt tekisivät tarjouksia, 
jotka vähentäisivät vakuutusyhtiön tuottoa. Nämä 'neuvottelut' saattaisivat siis johtaa 
korvaustasojen nousuun entisestään. Kyseessä on sanelu - ei neuvottelu, jossa 
vakuutusyhtiöt voivat vapaasti käyttää verolainsäädäntöön tehtävän muutoksen tarjoamaa 
peukaloruuvia. __________________________________________________________________  
Hallituksen julkisuudessa esittämien muutoksen tavoitteiden valossa tämä ei varmaankaan ole 
ollut tarkoitus. Miten voidaan välttää syntymässä oleva tilanne? Voi vain toivoa, että eduskunta 
ottaa omassa tarkastelussaan huomioon myös sopimusoikeudelliset näkökohdat ja arvioi 
muutoksen vaikutukset nykyisten eläkesäästäjien asemaan. Kansalaisten yhdenvertainen kohtelu 
edellyttää, että nykyisille vakuutussäästäjille turvataan valinnanmahdollisuudet ja vuoden 2005 
neuvottelut voidaan käydä puhtaalta pöydältä. Ilman muutoksia hallituksen esitykseen nykyiset 
eläkevakuutukset menettävät taloudellisen perustansa ja vakuutussäästäjät jäävät 
vakuutusyhtiöiden armoille. 
 
Helsingissä 10.5. 2004 
 
Erkki Ormala 


