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Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 19.9.2006 KELLO 10
HE 93/06 vp laeiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja
korvauksista sekä tuloverolain 70 §:n muuttamisesta

Esitys on perustuslakivaliokunnassa esillä lausuntoasiana. Valiokunnan käsittelyssä ja myös

asiantuntijoiden kuulemisessa on siten ensi sijassa kyse ehdotuksen

valtiosäännönmukaisuudesta eikä varsinaisesta valiokuntavalmistelusta. Kiinnitän

seuraavassa kuitenkin huomiota joihinkin sisältöseikkoihin, joissa on ehkä enemmänkin

kysymys vain väljästi otetusta valtiosääntöön soveltumisesta. Tähän on ensi sijassa aihetta

sen vuoksi, että ehdotusta ei ole kaikilta osin laadittu sillä huolellisuudella, jota hallituksen

esitykseltä perustellusti edellytetään (Esim. Hallituksen esitysten laatimisohjeet,

Oikeusministeriön julkaisu 2004:2). Enempää tähän puoleen menemättä mainitsen vain, että

esitykseen ei valitettavasti sisälly lakiehdotusten yksityiskohtaisia perusteluja.

1. lakiehdotuksen 1 §. Säännös koskee esityksen keskeistä uudistusta eli valtioneuvoston

jäsenten (asiallisesti palkkaan rinnastettavan ) palkkion määräytymistä. Palkkion edellytetään

nyt määräytyvän niin, että ministerin palkkio vastaa eduskunnan varapuhemiehen palkkiota

ja pääministerin palkkio eduskunnan puhemiehelle maksettavaa palkkiota.

Kuten perusteluissa on viitattu, on sinänsä olemassa asiallisia perusteita sille, että

valtioneuvoston jäsenten palkkioita ei enää sidota ylimpien virkamiesten palkkojen

suuruuteen. Minusta on kuitenkin valitettavaa, että esityksessä on tyydytty vain hyvin

yleisesti ja miltei vain teknistä helppoutta painottaen perustelemaan sitä, että ministerien

palkkiot sidotaan edustajanpalkkioihin (varapuhemiehen ja puhemiehen palkkioihin).



Perusteluissa todetaan (s. 10,1), että "etuuksien määräytymisperusteiden tulisi olla selkeitä

ja   läpinäkyviä   sekä   hallinnollisesti   mahdollisimman   yksinkertaisia".      Valitun

järjestelytavan tarkastelussa     viitataan siihen, että "edustajanpalkkion säätämisen

yhteydessä      esitettyjen   kantojen      voidaan   yleisemminkin   katsoa   soveltuvan

valtioneuvoston jäsenen palkkion säätämisperusteisiin" ja todetaan lopuksi (s.l 1,1):

"Valtioneuvoston jäsenen palkkion kytkemisellä eduskunnan palkkioihin
saavutettaisiin esityksen tavoitteet yksinkertaisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Valtioneuvoston jäsenten palkkio määräytyisi suoraan lain perusteella, eikä tästä
menettelystä syntyisi tarvetta organisaatio- tai muihin muutoksiin."

Viittaukset säätelyn laintasoisuuteen ja järjestelyn lakitekniseen selvyyteen ja

vaivattomuuteen pitävät sinänsä tietysti paikkansa. Hyvään lainvalmisteluun olisi mielestäni

kuitenkin kuulunut, että edustajanpalkkioiden määräämistavan soveltuvuutta myös

ministerien palkkioiden määräytymistavaksi olisi erikseen tarkasteltu eikä jätetty asiaa vain

teknistä sujuvuutta ja palkkiotasoa koskevien viittausten varaan. Edustajanpalkkiohan ei enää

vuoden 2000 jälkeen määräydy sellaisilla julkisella sektorilla "tavanomaisilla" tavoilla kuin

esim. palkkion määrän (ja indeksisidonnaisuuden ) toteamisella suoraan laissa tai

virkaehtosopimustyyppisillä järjestelyillä. Vuonna 2000 siirryttiin edustajanpalkkiokin 1 §:n

muutoksella (528/2000) edustajien palkkioiden määrän vahvistamisessa järjestelyyn, jossa

edustajanpalkkioiden määrät vahvistaa eduskunnan kansliatoimikunta "palkkiotoimikunnan

ehdotuksen mukaisesti." Palkkiotoimikunnan , johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi jäsentä,

valitsee eduskunnan puhemiehistö neljäksi vuodeksi. Kun tähän muutoksen johtanutta

lakialoitetta käsiteltiin perustuslakivaliokunnassa (PeVL 15/00 vp), valiokunta kiinnitti ensi

sijassa huomiota palkkion asianmukaisuuden turvaamiseen, kansliatoimikunnan

päätöksenteon kytkemiseen palkkiotoimikunnan ehdotukseen , palkkiotoimikunnan

riippumattomuuteen ja palkkiotoimikunnan valitsemiseen.

Olisi mielestäni ollut paikallaan, että esityksen perusteluissa olisi nyt edes jotenkin

tarkasteltu tai kuvailtu paria periaatteellista kysymystä, jotka liittyvät edustajien palkkioihin

kytkeytymiseen. Muodollista puolta korostaen voidaan ehdotetusta järjestelystä kyllä sanoa,

että siinä ministerien palkkiot vain "määräytyvät" teknisellä ja neutraalilla tavalla

puhemiehen ja varapuhemiesten palkkioiden mukaisesti. Käytännössä järjestely kuitenkin

merkitsee sitä, että palkkiotoimikunnan kolme jäsentä tietävät tehdessään ehdotuksen

puhemiesten palkkiosta samalla tosiasiassa määräävänsä valtakunnan hallituksen jäsenten

palkkiot. Kysymys ei ole mitenkään näiden kolmen "viisaan " kvalifikaatioista, vaan siitä,

pidetäänkö asianmukaisena järjestelyä, jossa kolme henkilöä, jotka lain mukaan on lisäksi



valittu ainakin lähtökohtaisesti eri tehtävään, ilman merkittävää juridista ohjausta ja

asiantilan hyvin tietäen tosiasiassa määräävät maan hallituksen jäsenten palkkiot.

Ehdotettuun järjestelyyn - ja palkkiotoimikunnan tosiasialliseen rooliin hallituksen jäsenten

palkkion määrittelijänä - voidaan liittää toinenkin periaatteellinen näkökohta. Edustajille on

edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n mukaan maksettava "edustajantoimen asianmukaisen

hoitamisen vaatima palkkio." Jos vain edustajanpalkkiokin säännöksiä seurataan,

palkkiotoimikunta ei voi lainkaan ottaa huomioon esim. pääministerin toimeen liittyviä

näkökohtia. Voidaan kysyä, onko tämä täysin asianmukaista . kun toimikunta kuitenkin

tietää tosiasiassa suoraan määräävänsä (myös) pääministerin palkkion suuruuden.

(Automaattisesti selvä ei liene myöskään perustelu, jonka mukaan pääministerin tehtävien

asianmukainen hoitaminen ja puhemiehen tehtävien asianmukainen hoitaminen "vaativat"

juuri samantasoista palkkiota.)

4 §. Säännöksen 2 momentin mukaan valtioneuvoston jäsenen virka-autopalvelusta sekä

kuljetus- ja turvallisuusjärjestelyistä määrätään valtioneuvoston kanslian päätöksellä. Mm.

tässä kohdassa olisin kaivannut normaaliin tapaan laadittuja säännöksen yksityiskohtaisia

perusteluja. Minulle on jäänyt epävarmaksi se, mitä kaikkea tämän valtioneuvoston kanslian

määräysvallan katsotaan kattavan. Kattaako se kaiken sen tai osia siitä, mitä

yleisperusteluissa on esitetty virkamatkoista (s. 12)? Säännöksen - siinä mainitun

määräämisvallan - ulottuvuus saa huomattavaa lisämerkitystä, jos sen kautta ajatellaan

määrättävän, mitä kaikkea kattaa tuloverolain 70 §:n muutosehdotuksessa tarkoitettu "oikeus

maksuttomaan matkustamiseen".

Momentin säännös on nyt muotoilultaan hyvin kattava ("virka-autopalvelusta", "kuljetus-ja

turvallisuusjärjestelyistä"). Tätä muotoilun laaja-alaisuutta ei juuri rajoita se, että (vain)

perusteluissa puhutaan "tarkempien" määräysten antamisesta.

Kysymys ilmeisesti tulee olemaan yleisesti noudatettavaksi tarkoitetuista ja lähtökohtaisesti

toistaiseksi voimassa olevista "määräyksistä". Kun näillä "määräyksillä" voi nähtävästi olla

huomattavaa, ehkä verotettavuuteenkin vaikuttavaa merkitystä, näyttää asianmukaiselta, että

tällaiset "määräykset" annetaan varsinaisena säädöksenä, siis valtioneuvoston kanslian

asetuksena. Momentti olisi syytä kirjoittaa tämän mukaisesti.

7 §. Säännöksen mukaan valtioneuvoston jäsenelle korvataan tehtävien hoitamisesta

aiheutuneet ylimääräiset kohtuulliset kustannukset valtioneuvoston kanslian päätöksellä. En

osaa oikein arvioida mitä säännöksellä tarkoitetaan (tässäkin olisi ehkä ollut apua



säännöskohtaisten yksityiskohtaisten perustelujen laatimisesta). Epäselväksi jää, mitä

tarkoitetaan yleisperusteluissa olevalla maininnalla (s. 13), jonka mukaan valtioneuvosto voi

"tarkemmin " korvata kohtuulliseksi katsottavia kuluja. Itse säännös on kirjoitettu

valtuutuksen muotoon, mutta toisaalta perusteluissa (s. 13, II) puhutaan mahdollisuudesta

toteuttaa järjestely valtioneuvoston yleistoimivallan nojalla. Säännös ja/tai sen perustelut

näyttäisivät vielä kaipaavan täsmentämistä.

2. lakiehdotuksen 70 §. Säännöksen mukaan veronalaista ei ole mm. "etu... valtioneuvoston

jäsenen tehtävään liittyvästä oikeudesta maksuttomaan matkustamiseen...". Muotoilu ei liene

kielen kannalta paras mahdollinen. Sisällön kannalta on huomion arvoista , että säännös

itsessään ei lainkaan säätele sitä, milloin on kyseessä oikeus maksuttomaan matkustamiseen.

Olen edellä 1. lakiehdotuksen 4 §:n yhteydessä olettanut, että oikeus maksuttomuuteen jäisi

määräytymään sanotun säännöksen nojalla. Jos näin on, on mainittu 4 § ja ehkä myös tämä

70 § syytä muotoilla tarkemmin.



Veli-Pekka Viljanen

HE 93/2006 vp LAEIKSI VALTIONEUVOSTON JÄSENILLE MAKSETTAVISTA

PALKKIOISTA JA KORVAUKSISTA SEKÄ TULOVEROLAIN 70 §:n MUUTTA-

MISESTA

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 19.9.2006

Hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen 1 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi valtio-

neuvoston jäsenen palkkiosta. Pykälään sisältyisi perussäännös, jonka mukaan valtioneuvoston

jäsenille maksetaan tehtävän asianmukaisen hoitamisen vaatima palkkio. Pykälän 2 momentissa

palkkio sidottaisiin suuruudeltaan eduskunnan varapuhemiehen palkkioon, pääministerin

palkkio kuitenkin eduskunnan puhemiehen palkkioon. Säännökseen sisältyy viittaus

edustajanpalkkiosta annettuun lakiin (328/1947). Kyseinen laki ei kuitenkaan suoraan määritä

puhemiehen tai varapuhemiehen palkkion suuruutta, vaan ainoastaan edustajanpalkkion mää-

räytymismenettelyn. Sen mukaan edustajanpalkkioiden määrät vahvistaa eduskunnan palkkio-

toimikunta, jonka eduskunnan puhemiehistö valitsee neljäksi vuodeksi. Ehdotus merkitsee sitä,

että eduskunnan palkkiotoimikunta välillisesti vahvistaessaan eduskunnan puhemiehen ja

varapuherr iesten palkkiot, tulee määritelleeksi myös ministerien palkkioiden suuruuden.

Edustajanpalkkiota koskeva lainsäädäntö on syntynyt perustuslakivaliokunnan

myötävaikutuksella ilman, että valiokunta olisi pitänyt nykyistä järjestelmää perustuslain kan-

nalta ongelmallisena (ks. PeVL 15/2000 vp ja PeVL 2/2003 vp). Perustuslakivaliokunta on

todennut perustuslain jättävän pitkälti lainsäätäjän harkintaan, kuinka tarkasti edustajanpalk-

kiosta säädetään lailla. Valiokunnan mielestä valtiosäännöstä ei johtunut estettä sille, että

edustajanpalkkiolaissa säädetään vain edustajanpalkkion määräytymismenettelystä, mutta ei sen

suuruuden perusteista.

Perustuslakivaliokunnan edustajanpalkkiota koskevasta laista esittämät arviot

voidaan ulottaa koskemaan myös valtioneuvoston jäsenten palkkioita. Ehdotettu säännös loisi

valtiosääntöisesti hyväksyttävän pohjan valtioneuvoston jäsenten palkkioiden määräytymiselle.

Valtioneuvoston jäsenten palkkioiden suuruuden kytkeminen eduskunnan puhemiehen ja

varapuhemiehen palkkioiden suuruuteen, joka määräytyy eduskunnan palkkiotoimikunnan

päätöksen perusteella, antaa ministereille riittävät taloudelliset mahdollisuudet keskittyä mi-

nisteritehtäviensä hoitamiseen ja turvaa näin valtioneuvoston toimintaedellytyksiä. 1. lakieh-



dotuksen 2 §:ssä on valtiosääntöoikeudellisesi! asianmukaiset säännökset siitä, milloin oikeus

ministerin palkkioon alkaa ja milloin se päättyy.

Lakiehdotus sisältää myös säännöksiä valtioneuvoston jäsenten oikeudesta vuo-

silomaan rinnastettavaan vapaaseen (3 §), virkamatkojen korvaamisesta, virka-autopalveluista

sekä kuljetus-ja turvallisuusjärjestelyistä (4 §), tapaturmakorvauksesta, työterveyshuollosta ja

sairaanhoito- ja terveyspalveluista (5 §), pääministerin asuntoedusta (6 §) sekä ministerin oi-

keudesta korvaukseen tehtävien hoitamisesta aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista (7 §).

Osassa säännöksiä viitataan valtion virkamiehiä koskevien säännösten soveltamiseen soveltuvin

osin (4 § 1 mom. ja 5 §). Valtioneuvoston kanslialle jäisi päätösvaltaa virka-autopalvelujen sekä

kuljetus-ja turvallisuusjärjestelyjen ja tehtävien aiheuttamien ylimääräisten kustannusten

korvaamisen osalta (4 § 2 mom. ja 7 §). Lakiehdotus selkeyttäisi tältä osin eräitä ministerin

tehtävään liittyviä etuja ja korvauksia. Ehdotetut säännökset ovat sekä sää-tämistasoltaan että

sisällöltään valtiosääntöoikeudellisesti ongelmattomia.

Edellä olevin perustein katson, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

ovat valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta ongelmattomia.
PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
MIETINTÖ /2006 vp

Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvoston jäsenille
maksettavista palkkioista ja korvauksista sekä
tuloverolain 70 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja

korvauksista sekä tuloverolain 70 §:n muuttamisesta (HE 93/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen, valtioneuvoston kanslia

- professori Mikael Hiden

- professori Veli-Pekka Viljanen.



HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista

palkkioista ja korvauksista, jolla korvataan nykyinen laki valtioneuvoston jäsenelle

maksettavasta palkkiosta. Ministerin palkkio vastaa ehdotuksen mukaan eduskunnan va-

rapuhemiehelle maksettavaa palkkiota kuitenkin niin, että pääministerin palkkio vastaa

puhemiehelle maksettavaa palkkiota. Lakiehdotus sisältää säännöksiä myös erinäisistä

HE 93/2006 vp Versio 0.1

valtioneuvoston jäsenelle nykyisin kuuluvista etuuksista ja korvauksista. Lisäksi esityk-

sessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Palkkio-

säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta lain voimaantulon jälkeen muodostettavan val-

tioneuvoston jäseniin.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valtioneuvoston jäsenille maksetaan esityksen 1. lakiehdotuksen 1 §:n mukaan tehtävän

asianmukaisen hoitamisen vaatima palkkio, joka suuruudeltaan vastaa eduskunnan va-

rapuhemiehelle maksettavaa palkkiota kuitenkin niin, että pääministerin palkkio vastaa

puhemiehelle maksettavan palkkion suuruutta. Sääntelyn uudistaminen on asiallisesti

tarpeen, koska ministerin palkkiota ei enää valtionhallinnossa toteutetun palkkauudis-

tuksen jälkeen voida nykyiseen tapaan sitoa palkkaluokkiin.

Ehdotetussa säännöksessä viitataan edustajanpalkkiosta annettuun lakiin, jossa

nykyisin säädetään kansanedustajan —ja siten myös eduskunnan puhemiehen ja vara-

puhemiesten — palkkion määräytymismenettelystä mutta ei palkkion suuruudesta.

Edustajanpalkkioiden määrät vahvistaa mainitun lain 1 §:n nojalla eduskunnan puhe-

miehistön valitsema palkkiotoimikunta. Näin ollen toimikunta vahvistaa ehdotetun lain

perusteella välillisesti myös valtioneuvoston jäsenille maksettavan palkkion suuruuden.



PeVM /2006 vp ~ HE 93/2006 vp

Edustajanpalkkiolainsäädäntöä uudistettaessa perustuslakivaliokunta katsoi olevan

pitkälti lainsäätäjän harkinnassa, kuinka tarkasti edustajanpalkkiosta säädetään lailla.

Valtiosäännöstä ei johtunut estettä sille, että lailla säädetään vain edustajanpalkkion

määräytymismenettelystä mutta ei sen suuruuden perusteista (PeVL 15/2000 vp, s. 2/1,

PeVL 2/2003 vp, s. 1).

Valtioneuvoston jäsenten palkkion kytkeminen ehdotetulla tavalla edustajanpalk-

kioiden määräytymismenettelyyn ei valiokunnan mielestä ole perustuslain kannalta on-

gelmallista. Palkkion sitominen puhemiehen ja varapuhemiesten palkkioon turvaa —

etenkin, kun otetaan huomioon ehdotetun 1 §:n sisältämä sääntely kokonaisuudessaan

(ks. PeVL 15/200 vp, s. 2/1) — asianmukaisesti valtioneuvoston toimintaedellytyksiä.

Ehdotetun lain perusteella ministerille maksettava palkkio on suuruusluokaltaan nykyistä

vastaava.

Esityksen 1. lakiehdotus sisältää lisäksi asianmukaisia säännöksiä muun ohella

palkkion maksamisen alkamis- ja päättymisajankohdasta, ministerin oikeudesta vuosi-

lomaan rinnastettavaan vapaaseen, virkamatkojen korvaamisesta, tapaturmakorvauksesta

sekä sairaanhoito- ja terveydenhoitopalveluista, pääministerin asuntoedusta samoin kuin

tehtävien hoitamisesta aiheutuneiden ylimääräisten kohtuullisten kustannusten

korvaamisesta ministerille. Valtioneuvoston kanslia päättää mainittujen kustannusten

korvaamisesta sekä määrää valtioneuvoston jäsenten virka-autopalveluista samoin kuin

kuljetus- ja turvallisuusjärjestelyistä. Näiltä osin kysymys on säännöksissä mainittujen

asioiden käytännön järjestelyihin liittyvästä päätös-ja määräysvallasta.

Valtioneuvoston jäsenen tehtävään liittyvän maksuttoman matkustamisen ja pää-

ministerin tehtävään liittyvän asuntoedun vapauttaminen verosta esityksessä ehdotetulla

tavalla on perusteltua.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen pe-

rusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta

puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.
Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,



PeVM /2006 vp — HE 93/2006 vp

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamatto-

mina.

Helsingissä XX päivänä syyskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.    Kimmo Sasi/kok vpj.
Arja Alho/sd jäs.   Heidi
Hautala /vihr

Hannu Hoskonen /kesk
Roger Jansson I x
Johannes Koskinen /sd
Annika Lapintie /vas
Outi Ojala /vas
Reino Ojala /sd
Klaus Pentti /kesk
Markku Rossi /kesk
Simo Rundgren /kesk
Arto Satonen /kok
Seppo Särkiniemi /kesk
Ilkka Taipale /sd
Astrid Thors /r
Jan Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Sami Manninen.


