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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HE 90/2006 vp kansaneläkelaiksi, laiksi vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan asumis-
tuesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan, että säädetään uusi kansaneläkelaki, laki vam-
maisetuuksista ja laki eläkkeensaajan asumistuesta. Uudistuksessa on
pääosin kyse lainsäädännön selkeyttämisestä ja ajanmukaistamisesta se-
kä siitä, että perustuslain vaatimukset säädöstasosta ja
valtuutussäännök-sistä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon.
Ehdotus selkeyttäisi sääntelyä nykyisestä.

Esityksen mukaan etuuden määrä ei enää perustuisi kuntien kalleus-
luokitukseen, vaan etuus maksettaisiin kaikille sen suuruisena kuin se
määräytyy nykyisin kuntien kalleusluokituksen ensimmäiseen kunta-
ryhmään kuuluvissa kunnissa. Esityksessä on siten otettu huomioon
kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain voimassaolon
jatkamista koskevan esityksen (HE 120/2005 vp) käsittelyn yhteydessä
eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitetyt
huomautukset (PeVL 38/2005 vp) ja eduskunnan vastauksessa esitetty
lausuma (EV 188/2005 vp).

Esityksessä on siirretty useita säännöksiä asetuksesta lain tasolle.
Esitykseen sisältyisi vain muutamia asetuksenantovaltuutuksia.
Oikeusministeriön käsityksen mukaan niiden muotoilussa on pääosin
otettu huomioon valtuutussäännöksille perustuslaissa ja
lainsäädäntökäytännössä asetetut vaatimukset. Ne on myös muotoiltu
asianmukaisesti tarkempien säännösten antamista tarkoittaviksi.
Asumistukilain (408/1975, 13. lakiehdotus) 3 §:n 1 ja 3 momenttiin
sisältyisi kuitenkin edelleen säännöksiä, joissa ilmeisesti tarkoitettaisiin
asetuksenantovaltuutusta, vaikka ne olisi muotoiltu pelkästään
viittauksiksi ("ettei ...ylitä valtioneuvoston vuosittain vahvistamaa
määrää", "...ylittää valtioneuvoston vuosittain ...vahvistaman määrän",
"...ei lueta asetuksella säädettäviä tuloja..."). Näitä valtuutussäännöksiä
tulisi täsmentää niin, että niistä ilmenisi, että kyse on valtuutuksesta,
sekä perusteet, joiden pohjalta asiasta säädetään asetuksella.

Muutamissa säännöksissä ehdotetaan, että Kansaneläkelaitos voisi
antaa tarkempia ohjeita säännösten soveltamisesta (kansaneläkelain 12
§:n 3 mom., vammaisetuuksista annetun lain 8 §:n 5 mom.). Tältä osin
säännösehdotuksia ei ole lähemmin perusteltu, joten ehdotusten
pohjalta jää epäselväksi, minkä vuoksi säännökset olisivat tarpeen
samoin kuin se, kenelle Kansaneläkelaitoksen antamat ohjeet olisi
tarkoitettu ja mikä merkitys niillä olisi Kansaneläkelaitoksen
päätöksenteossa. Perustuslakivaliokunta on muutamissa lausunnoissaan
katsonut, että ohjeiden antamista tarkoittavat säännökset ovat omiaan
hämärtämään lain nojalla annettavaan viranomaismääräykseen
sisältyvien velvoittavien oikeussääntöjen ja suositusluonteisten
ohjeiden välistä eroa (esim. PeVL 30/2005 vp).



Esityksessä ei ehdoteta muutoksia etuuksien muutoksenhakujärjestel-
mään. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakujärjestelmän
uudistamisesta on annettu eduskunnalle erillinen hallituksen esitys (HE
167/2006 vp laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta ja
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta). Tarkoituksena on, että
vuoden 2007 alussa sosiaalivakuutuslautakunnat lakkautetaan ja
tarkastuslautakunnasta muodostetaan sosiaaliturva-asioiden
muutoksenhakulautakunta, joka toimii Kansaneläkelaitoksen hoitamissa
etuusasioissa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena. Toisena
oikeusasteena toimisi vakuutusoikeus.

Esityksessä 167/2006 vp ehdotettu uudistus ei toisi kovin merkittäviä
muutoksia muutoksenhakujärjestelmään kansaneläkettä, lapsen hoitotu-
kea, vammaistukea ja eläkkeensaajan asumistukea koskevissa asioissa,
sillä niissä muutoksenhakujärjestelmä on nykyisinkin kaksiasteinen
niin, että ensimmäisenä oikeusasteena on tarkastuslautakunta ja toisena
oikeusasteena vakuutusoikeus.
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Maija Saksiin

6.10.2006

Perustuslakivaliokunnalle

Perastuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä kansaneläkelaiksi, laiksi

vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan asumistuesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi HE 90/2006 vp

esitän kohteliaimmin seuraavan.

Nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys on miltei saman sisältöinen kuin hallituksen peruuttama esitys HE

209/2005, josta olen antanut perustuslakivaliokunnalle lausunnon 21.2.2006. Tuossa lausunnossani esittämäni

arvio lakiehdotusten sisällöstä soveltuu myös tähän lakiehdotukseen, minkä vuoksi en toista niitä tässä

lausunnossa.

Tärkein ero näiden hallituksen esitysten välillä on se, että nyt ehdotetaan kuntien yleisestä

kuntakalleusluokituksesta luopumista ja toiseen kuntaryhmiin kuuluvissa kunnissa eläkkeiden ja muden etuuksien

korottamista. Perustuslakivaliokunnan lausunto 73/2002 vp ja 38/2005 vp kuntien kalleusluokituksesta on siten

otettu asianmukaisesti huomioon.

Perustuslakivaliokunta on käsitellyt muun muassa lausunnossaan PeVL 14/2002 vp ehdotuksia

kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyvien tietojen saamista ja luovuttamista koskevien

säännösten muuttamiseksi. Tuossa yhteydessä valiokunta totesi, että säännösten yleisluontoisuus on omiaan

heikentämään henkilötietojen suojan merkitystä. Nyt ehdotetuissa ensimmäisen lakiehdotuksen 56 §:ssä, 59 §:ssä

ja 60 §:ssä velvoitetaan etuuden hakija ja saaja antamaan Kansaneläkelaitokselle "myös muut hakemuksen

ratkaisemiseksi ja etuuden maksamiseksi välttämättömät tiedot". Etuuden saajan ilmoittamisvelvollisuus on

ongelmallisen epätäsmällinen, sillä se saattaa vaikuttaa etuuden saamiseen ja sen mahdolliseen

takaisinperimiseen. Säännökset ovat muotoilultaan niin avoimia, että etuudensaajan on sen nojalla mahdotonta

tietää, mistä hänen on ilmoitettava Kansaneläkelaitokselle (PeVL 33/2004 vp 15/2002 vp). Koska hakija ja

etuudensaaja lienee lisäksi velvollinen ilmoittamaan oma-aloitteisesti näistä välttämättömistä asioista, yksilön

velvollisuuksien epämääräisyys ei ole perusoikeuskytkentäisen sääntelyn yhteydessä hyväksyttävää. Säännöksiä

olisi täsmennettävä. Sama täsmentämisvaatimus koskee myös kolmannen lakiehdotuksen 17, 18 ja 19 §:iä.



Lakiehdotuksissa käytetään useita ikärajoja. Perustuslakivaliokunta on muun muassa työeläkelakien muutoksesta

antamassaan lausunnossa PeVL 60/2002 vp kiinnittänyt huomiota siihen, että ikärajat saattavat olla perustuslain

yhdenvertaisuussäännöksen kannalta ongelmallisia, jos ne ovat täysin perustelemattomia. Nyt ehdotetuille

ikärajoille ei ole aina esitetty perusteluja, joten niiden valtiosääntöoikeudellinen arviointi ei ole mahdollista.

Merkityksellisimmät valtiosääntöoikeudelliset kysymykset lakiehdotuksissa liittyvät siihen, miten oikeus

etuuksiin saavutetaan, syntyykö tätä koskevien säännösten perusteella perustuslain 19 §:n 2 momentin vastaisesti

väliinputoamistilanteita sekä se, kieltääkö perustuslaki sen, että perustuslaissa ja EY:n perustamissopimuksessa

turvatun liikkumisvapauden ja oikeuden vapaasti valita asuinpaikkansa, käyttäminen olisi peruste sille, että

henkilö menettää oikeuden perustuslain 19 §:n 2 momentin piiriin kuuluvaan etuuteen silloin, kun hänen uusi

asuinpaikkansa on Suomen rajojen ulkopuolelta. Olen käsitellyt näitä kysymyksiä perustuslakivaliokunnalle

21.2.2006 antamassani lausunnossa.

Kansaneläke- tai vammaisetuuksien saamiseksi ehdotetut odotusajat merkitsevät sitä, että lähtökohtaisesti

Suomeen muuttava ikääntynyt henkilö tai Suomen ulkopuolella vammautunut tai vammaisena syntynyt Suomeen

muuttanut henkilö saattaa jäädä kokonaan tai hyvin pitkäksi aikaa ilman etuuksia. Perustuslakivaliokunnan

aikaisemman ratkaisukäytännön perusteella keskeistä on, että henkilö pääsee kohtuullisen ajan kuluessa jonkin

toisen perustoimeentuloa turvaavan järjestelmän piiriin, muutoin on kysymyksessä perustuslain kieltämä

väliinputoamistilanne. Maahanmuuttajien erityistuen tarkoituksena on ollut estää tällaisia väliinputoamistilanteita.

On kuitenkin vaikeaa arvioida, jääkö perustuslain tarkoittamia väliinputoamistilanteita. Perustuslainmukaista ei

ole se, että henkilöt joutuisivat tukeutumaan perustuslain 19 §:n 2 momentin tarkoittamissa riskitilanteissa

perustuslain 19 §:n 1 momentin piiriin kuuluvaan toimeentulotukeen.

Eläkkeensaajalle tarkoitettua hoitotukea ei perustelujen (s. 11) mukaan makseta henkilölle, joka saa ulkomaista

eläkettä tai vastaavaa korvausta ulkomailta. Tätä rajoitusta ei lainkaan perustella. Suomessa asuva Suomesta

eläkettä saava henkilö olisi oikeutettu hoitotukeen, mutta Suomessa asuva ulkomailta eläkettä saava henkilö ei

saisi hoitotukea. Perustuslain 6 §:n turvaaman yhdenvertaisuussäännöksen kannalta on ongelmallista, jos muutoin

täysin samanlaisessa tilanteessa hoivaa apua ja tukea tarvitsevat henkilöt asetetaan toisistaan poikkeavaan

asemaan yksinomaan sen perusteella, mistä heidän eläketulonsa kertyy. Ottaen huomioon, eläkkeensaajan

hoitotuen tärkeyden ikääntyneiden hoivaa ja apua tarvitsevien henkilöiden selviytymisen kannalta, ei ole

hyväksyttävää, että ehdotusta ei ole edes yritetty perustella. Ehdotus on syrjivä ja siten perustuslain

yhdenvertaisuussäännöksen vastainen. Tätä lieventää toisin se, että yhteisön sosiaaliturva-asetuksen 1408/71

mukaan toisesta jäsenvaltiosta maksettu etuus on rinnastettava Suomesta maksettuun etuuteen. Tämä ei

kuitenkaan koske EU:n ulkopuolisia maita.
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Etuuksien ulkomaille maksamiseen ehdotetaan rajoituksia. Olen käsitellyt näitäkin tarkemmin edellä mainitussa

lausunnossani. Etuuksien siirrettävyyden rajoitukset eivät ole valtiosääntöoikeudellisesti täysin ongelmattomia,

sillä ne kohdistuvat pääasiassa syrjäytyneisiin ja toimintakyvyltään heikentyneisiin henkilöihin. Rajoituksia

voidaan pitää perustuslaissa turvattua liikkumisvapautta rajoittavina ja syrjivinä. Hallituksen esityksessä ei esitetä

perusteita, jotka oikeuttaisivat rajoitukset ja joiden perusteella olisi mahdollista arvioida, ovatko ne

suhteellisuusperiaatteen mukaisia. Vammaistukiin, lapsen hoitotukeen ja eläkkeensaajan hoitotukeen liittyvä

ulkomaille maksamisen kielto kohdistuu vammaisiin, sairaisiin ja toimintakyvyltään heikentyneisiin ihmisiin.

Kielto merkitsee tosiasiallisesti näiden henkilöiden liikkumisvapauden rajoittamista ja asettaa heidät ja heidän

perheensä siten merkittävästi huonompaan asemaan kuin henkilöt, jotka eivät tarvitse näitä etuuksia.

Kansaneläkkeen siirrettävyyden rajoitukset kohdistuvat erityisesti nuorehkoihin miehiin ja ikääntyneisiin naisiin.

On vaikea arvioida, kuinka moni näihin ryhmiin kuuluvista henkilöistä ylipäätään olisi halukas oleskelemaan tai

asumaan Suomen ulkopuolella. Valtion talouden kannalta on kuitenkin kyseenalaista, onko perusteltua estää

ihmisten muuttaminen ulkomaille. Erityisesti ikääntyneiden ulkomaalaisten henkilöiden lähtömaahansa paluun

tukeminen kansaneläke-etuuksien siirrettävyyden sallimisella saattaisi jopa säästää sosiaaliturvan kustannuksia.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2006

Maija Saksiin

Maija Saksiin

21.2.2006

PerustuslakivaliokunnaUe



Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä (HE 209/2005 vp) kansaneläkelaiksi ja

laiksi vammaisetuuksista sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi esitän kohteliairnmin seuraavan.

Yleistä lakiehdotuksista

Kysymyksessä on kansaneläkettä ja vammaistukia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus. Ehdotusten

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

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

vastaa paremmin perustuslain asettamia vaatimuksia.

Hallituksen esityksen sisältämät kansaneläkettä koskevat lakiehdotukset ovat valtiosääntöoikeudel-lisesti

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

perustoimeentulon turvaan muun muassa vanhuuden, sairauden työkyvyttömyyden aikana (PeVL 33/2004 vp).

Lisäksi kolmannen lakiehdotuksen tarkoittamat vammaisetuudet toteuttavat myös perustuslain 19 §:n 3

momentissa julkiselle vallalle asetettua velvollisuutta turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

tukea perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja

yksilöllinen kasvu. Perustuslain 19 § ei turvaa jotain etuutta tai etuusjärjestelmää, vaan sen, että yksilön oikeus

perustoimeentulon turvaan sosiaalisen riskin aikana taataan jonkin sosiaaliturvajärjestelmän kautta (PeVL

33/2004 vp, 60/2002vp). Kansaneläkelain mukainen lapsikorotus on perustuslain 19 §:n 3 momentin piiriin

kuuluva lapsen huolenpidosta vastaaville tarkoitettu tuki. Valiokunta on kuitenkin pitänyt tuen poistamista

mahdollisena, mikäli muita tukijärjestelmiä voidaan pitää riittävinä (PeVL 12/1995 vp ja 17/1995 vp.).

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

perustoimeentulon turvaa tarvitsevalle subjektiivinen oikeus lailla säädettävään julkisen vallan järjestämään

turvaan säännöksessä luetelluissa riskitilanteissa. Valiokunta korosti perusoikeusuudistuksen yhteydessä

antamassaan lausunnossa, että perustoimeentulon turva on itsenäinen etuus suhteessa perustuslain 19§:n 1

momenttiin. Siten 2 momentissa mainituissa tilanteissa yksilön perustoimeentuloturva ei voi muodostua 1

momentin mukaisesta viimesijaisesta turvasta (PeVM 25/1994 vp, s. 10/11). Perustuslain 19 §:n 2 momentin

mukainen turva merkitsee pidemmälle menevää turvan tasoa kuin säännöksen 1 momentin mukainen oikeus

välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon (PeVL 33/2004 vp). Riittävyyttä arvioitaessa on säännöksen

esitöiden mukaan merkitystä sillä, onko henkilöllä - lakisääteiset turvajärjestelmät ja hänen tilanteensa

kokonaisuutena arvioiden - toimeentulon edellytykset huolimatta siitä, että hänen normaalit

toimeentulomahdollisuutensa ovat säännöksessä tarkoitetun seikan johdosta heikentyneet.



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

etuuden saamisen ehtoja tavallisella lailla. Ehtoja arvioidessaan, perustuslakivaliokunta on edellyttänyt, että niillä

on yhteys sääntelyn taustalla olevaan sosiaaliseen riskitilanteeseen (PeVL 17/1995 vp ja 15/1997 vp).

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

mukaan sopimuspuolet sitoutuvat pyrkimään asteittain nostamaan sosiaaliturvajärjestelmänsä tasoa. Artiklan 4

kohdan mukaan sopimuspuolet sitoutuvat ryhtymään toimenpiteisiin tekemällä sopivia kahdenvälisiä ja

monenvälisiä sopimuksia tai muilla keinon ja tällaisten sopimusten ehtojen mukaisesti varmistaakseen muun

muassa muiden sopimuspuolten kansalaisten tasavertaisen kohtelun sopimuspuolen omien kansalaisten kanssa,

mukaan luettuna etuuksien säilyminen riippumatta vakuutettujen henkilöiden liikkumisesta sopimuspuolten

alueiden välillä. Peruskirjan 15 artiklassa turvataan vammaisten henkilöiden oikeus itsenäisyyteen, yhteiskuntaan

sopeutumiseen ja yhteiskunnalliseen elämään osallistumiseen. Peruskirjan 23 artiklassa turvataan ikääntyneiden

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

Ensimmäisen lakiehdotuksen 9 §:n mukaan oikeus kansaneläke-etuuksiin on kaikilla henkilöillä, jotka 16 vuotta

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

sovelleta henkilöön, joka tulee työkyvyttömäksi ennen kuin hän täyttää 19 vuotta. Voimassa olevan lain mukaan

ikäraja on 21 vuotta. Säännösehdotus toteuttaa perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännöstä ja 2 momentin

syrjintäkieloa poistamalla voimassa olevan lainsäädännön sisältämän erottelun Suomen kansalaisten ja muiden

maiden kansalaisten välillä. Odotusaika kuitenkin merkitsee sitä, että henkilö, joka ennen eläkkeelle jäämistään

ei ole ehtinyt asumaan vaadittua kolmea vuotta Suomessa, ei ole oikeutettu kansaneläkkeeseen. Perustuslain 19

§:n 2 momentti edellyttää turvajärjestelmältä sellaista kattavuutta, ettei sen ulkopuolelle jää väliinputoajaryhmiä

(HE 309/2993 vp, s. 70/11) Perustuslakivaliokunta on katsonut, että etuusoikeuden syntymiseksi asetetut erilaiset

odotus- ja omavastuuajat ovat valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttäviä, kunhan ne eivät ole niin pitkiä, että

perustoimeentulon turva vaarantuu (PeVL 46/2002 vp). Korvauksettomien aikojen pidentämisessä on

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

aikoja arvioidessaan perustuslakivaliokunta on tarkastellut muun muassa suhteellisuusvaatimusta (PeVL 47/2002

vp) ja samassa riskitilanteessa olevien henkilöiden yhdenvertaista kohtelua (17/1996 vp). Valiokunnan mukaan

korvauksettomat ajanjaksot eivät saa olla niin pitkiksi, että ne muodostuisivat perusoikeussäännöksestä

aiheutuvan velvoitteen kiertämiseksi (PeVL 25/1997 vp, PeVL 15/1995 vp, 17/1995 vp, 16/1996 vp, 25/1997 vp

ja 32/1997 vp, 46/2002 vp). Perustuslakivaliokunta on työttömyysturvan saamisedellytyksiä arvioidessaan

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

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

valtiosääntöoikeudellisesti ongelmattomia, mikäli odotusajan soveltamisen vuoksi vaille kansaneläkettä jäävät



henkilöt pääsevät jonkin muun etuusjärjestelmän piiriin kohtuullisen ajan kuluessa (PeVL 15/1995 vp, PeVL

40/2001 vp, PeVL 46/2002 vp, PeVL 33/2004 vp).

Kansaneläkkeen määrä

Lakiehdotus ei sisällä muutosehdotuksia kansaneläkkeen määrään. Kansaneläkkeen taso ei kuitenkaan ole

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

mainituissa tilanteissa yksilön perustoimeentuloturva ei voi muodostua 1 momentin mukaisesta viimesijaisesta

turvasta (PeVM 25/1994 vp, s. 10/n).

Vuonna 2000 täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavista 11 % sai toimeentulotukea. (Hiila-mo&Hytti&Takala:

Työikäiset toimeentuloturvan väliimmäisetuuksien saajina. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 42/2005).

Tätä tietoa tuoreemmat tilastotiedot valmistuvat kuukauden kuluessa. Tällä hetkellä ei valitettavasti ole käytössä

tutkimustietoa siitä, missä määrin kansaneläkettä saavat joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen. Vaikuttaa

kuitenkin siltä, että kansaneläkkeen nykyinen taso ei täysin täyttäisi perustuslaissa asetettua vaatimusta..

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

kansaneläkettä, ei siis muita Kelan maksamia etuuksia. Lähes kaksi kolmasosaa täyden kansaneläkkeen saajista

vuoden 2004 lopussa oli naisia ja heistä 45 % 65-84 -vuotiaita, miehistä 60 % oli 25-59 -vuotiaita. Tyypillinen

täyttä kansaneläkettä saava nainen on yli 65-vuotias ja mies 35-45 -vuotias. (Niemelä & Ruhanen: Täyden

kansaneläkkeen saajat 2004. Kela 2005). Pelkän kansaneläkkeen varassa eläviä naisia on noin 40 000. Suomessa

asuvat ikääntyneet naiset ovatkin EU:n vertailussa kolmanneksi köyhimpiä. Eläkkeen taso ei koske kuitenkaan

koske vain vanhoja naisia, vaan on se, että esimerkiksi 20-40-vuotiaista kustakin ikäluokasta 1,3-1,5 % elää

kansaneläkkeen varassa (Socius5/2005). Perustoimeentulon tasoa koskeva valtiosääntöinen ongelma ei siten ole

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

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

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

Ehdotuksen 22 §:n 5 momentin säännös, jonka mukaan nuorena työkyvyttömäksi tulleen henkilön eläkkeen

määrää ei suhteuteta Suomessa asuttuun aikaan vähentää pienen ryhmän osalta eläkkeen määrään liittyvää

valtiosääntöoikeudellista ongelmallisuutta. Tosin ehdotuksessa ikää ehdotetaan alennettavaksi nykyisestä 21

vuodesta 19 vuoteen, joten säännöksen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden piiri supistuu merkittävästi. Elä-

ke-etuuden tasoa koskevat ehdotukset eivät ole valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisia, mikäli etuuden saajien

perustoimeentulo on turvattu jonkin muun etuusjärjestelmän kuin perustuslain 19 §:n 1 momentin kattaman

viimesijaisen turvan kautta.



Todettakoon tässä yhteydessä, että kolmannen lakiehdotuksessa ehdotetaan luopumista eläkettä saavan hoitotuen

suhteuttamisesta Suomessa asuttuun aikaan. Ehdotus on toteutuessaan merkittävä parannus etuuden saajan ja

etuuden tarkoituksen kannalta. Se toteuttaa perustuslain 19 §:n 3 momentissa asetettua julkisen vallan

velvollisuutta turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Etuuden tarkoituksenahan on tukea erilaisten

palvelujen omatoimista hankkimista.
Perusoikeuden alueellinen ulottuvuus

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

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

Suomessa vuoden pituista aikaa. Myöskään kolmannen lakiehdotuksen mukaisia vammaisetuuksia ei makseta

Suomesta muuttaneelle henkilölle.

Oikeus sosiaaliturvaan ja syrjinnän kielto on turvattu useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.

Suomessa on perusoikeusuudistuksessa ja sosiaaliturvalainsäädännössä selkeästi lähdetty siitä, että Suomen

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

perusteisiin kuin henkilön kansalaisuuteen, yleensä maassa asumiseen tai työskentelyyn.

Perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussääntely edellyttää lähtökohtaisesti samanlaista kohtelua muun muassa

asuinpaikkaan katsomatta. Pelkkää maantieteellistä kriteeriä ei perustuslakivaliokunnan mukaan voida pitää

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

perusoikeusjärjestelmässä, jonka kokonaisuuteen kuuluvat myös oikeus liikkua maassa ja asuinpaikan

valitsemisen vapaus. (PeVL 59/2001 vp, PeVL 11/2002 vp, PeVL 39/2002 vp). Nämä kannanotot ovat kuitenkin

koskeneet maan sisällä tehtyä asuinpaikkaan perustuvaa erottelua. Perus- ja ihmisoikeuksina turvattujen

sosiaalisten oikeuksien henkilöllistä ja alueellista ulottuvuutta koskeville rajoituksille tulee olla hyväksyttävät

perustelut, erityisesti, jos ne oikeuttavat eri ryhmien erilaisen kohtelun. Sallittujen rajoitusten edellytyksenä on,

että niillä ei saa olla oikeuden poissulkevaa vaikutusta ja niiden tulee olla oikeassa suhteessa rajoitettavan

oikeuden luonteeseen.

Nyt käsiteltävänä olevat ehdotukset etuuksien ulkomaille maksamisen rajoittamiseksi liittyvät siihen, että

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

asuinpaikkansa ja lähteä maasta. Valtiosääntöoikeudellisesti kysymys on siitä, salliiko perustuslaki sen, että

jonkin muun perusoikeuden käyttämisestä voi seurata perustuslain 19 §:n 2 momentissa turvattujen oikeuksien

menettäminen. Kansalaisen oikeus saapua omaan maahansa, oikeus liikkua ja valita asuinpaikka sekä kaikille

kuuluva oikeus lähteä mistä tahansa maasta on turvattu myös kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan

kansainvälisen yleissopimuksen 12 ja 13 artikloissa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 4. lisäpöytäkirjan 2-4

artikloissa.



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

perustoimeentulon turvan edellytykseksi voitiin asettaa maassa asuminen tai työskentely. Valiokunnan

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

hyväksyttävyys- ja suhteellisuusnäkökohtien nojalla oikeuttavat tarkoite-tunlaiset rajoitukset. Tästä syystä

valiokunta poisti momentin tarpeettomana ja myös sikäli epäasianmukaisena, että se voisi johtaa virheellisiin

vastakohtaispäätelmiin (PeVM 25/1994 vp). Perustuslakivaliokunnan asumiseen perustuvan

sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisen yhteydessä antaman lausunnon mukaan

perusoikeusjärjestelmästä ei aiheutunut yleistä estettä tuossa laissa tarkoitettujen edellytysten asettamiselle.

PeVL 22 /2004 vp). Nyt käsiteltävänä olevat ehdotukset etuuksien siirrettävyyden rajoittamisesta edellyttävät

perusoikeuksien yleisten oppien, hyväksyttävyys ja suhteellisuusnäkökohtien huomioon ottamista rajoitusten

sallittavuutta arvioitaessa.

Suhteellisuusvaatimuksella tarkoitetaan sitä, että rajoitusten tulee olla välttämättömiä tavoitteen saavuttamiseksi

ja laajuudeltaan oikeassa suhteessa perusoikeuden suojaamaan oikeushyvään ja rajoituksen taustalla olevaan

yhteiskunnallisen intressin painoarvoon. Rajoitus ei siis saa mennä pidemmälle kuin on perusteltua.

Edellytyksenä on myös, ettei tavoitetta pystytä saavuttamaan toisilla perusoikeuteen vähemmän puuttuvilla

keinoilla. Sääntelyn on otettava myös eri osapuolten oikeudet ja velvollisuudet oikeasuhtaisesti huomioon niin,

että se ei muodostu jonkun osapuolen kannalta kohtuuttomaksi (PeVL 13/2003). Arvioitaessa ehdotusten

oikeasuhtaisuutta on punnittava yhtäältä, ovatko muutokset välttämättömiä ja toisaalta, ovatko ne liian pitkälle

meneviä tuon tavoitteen turvaamiseksi.

Suhteellisuusperiaatteen toteutumisen arviointia vaikeuttaa se, että hallituksen esityksessä ei yhtäältä esitetä

perusteita sille, miksi lapsen hoitotuen, vammaistuen ja eläkettä saavan hoitotuen maasta maksamista esitetään

rajoitettavaksi. Toisaalta ei esitetä arvioita siitä keihin tämä rajoitus kohdistuu ja mikä merkitys rajoituksella on

vammaisen henkilön, eläkettä saavan henkilön tai vammaisen lapsen perheen kannalta. Ainoa seikka, joka

hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, on hyvin varovaiset taloudelliset arviot säästöistä.

Myöskään syytä eläkkeen maksamisen katkaisemista ei perustella. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan (s.

18) EU/ETA-maiden ulkopuolelle maksetaan eläkettä noin 1000 henkilölle, yhteensä noin 2 miljoonaa euroa.

Kelan tilastojen mukaan vuoden 2004 lopussa ulkomailla asuvien keskimääräinen kansaneläke oli miehillä 182 ja

naisilla 164 euroa. Sidotuksen mukaan eläkkeen maksaminen keskeytettäisiin vuoden kuluessa siitä, kun

eläkkeensaaja on muuttanut suomesta EU/ETA-maiden ulkopuolelle. Kansaneläkemenon vähennyksen

arvioidaan olevan pitkällä aikavälillä enintään 1-2 miljoonaa euroa. Esityksessä ei esitetä mitään arvioita siitä,

minkälainen säästö voidaan arvioida koituvan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmälle tai

asumistukijärjestelmälle siitä, että kansaneläkettä saava henkilö muuttaa pois Suomesta. On todennäköistä, että



henkilö, joka saa kansaneläkettä on vailla muita tulolähteitä. Niinpä uhka eläkkeen maksun katkaisemista

rajoittaa käytännössä tehokkaasti halukkuutta muuttaa maasta. Ehdotus ei ole suhteellisuusperiaatteen mukainen.

Eläkkeen maksamista koskeva rajoitus kohdistuu todennäköisesti ns. kolmansien valtioiden kansalaisiin ja

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

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

kansalaisuuteen perustuvana syrjintänä. Eläkkeen maksamisella EU:n ulkopuolisiin maihin saattaisi olla myös

eräänlaisen kehitysavun luonne, sillä sen voidaan katsoa tukevan kehitysmaihin muuttavia henkilöitä ja heidän

perheitään. Useat siirtotyöntekijöitä perinteisesti vastaan ottaneet maat maksavat maasta muuttaville henkilöille

tukea, jonka avulla heillä on mahdollisuus aloittaa elämä uudessa tai entisessä kotimaassaan. Eläkkeen

maksaminen toisiin maihin olisi nähdäkseni hyvin perusteltua tässä mielessä myös perustuslain 1 §:n

näkökulmasta. Perustuslain 1 §:n 1 momentin mukaan valtiosääntö edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Toisen momentin mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhän rauhan ja ihmisoikeuksien tur-

vaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi.

Yhteisön oikeuden nojalla unionin alueella muuttavat henkilöt säilyttävät oikeutensa eläkkeeseen. Eläkkeen

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

Välillisesti kansalaisuuteen perustuvan erottelun hyväksyttävyyttä ei voida perustuella yhteisön oikeudella.

Ehdotukset siirrettävyyden rajoittamisesta eivät ole myöskään oikeassa suhteessa niillä tavoiteltuihin päämääriin.

Pidän niitä yhdenvertaisuusäännöksen kannalta ongelmallisena.
Ehdotusten suhde sosiaaliturva-asetukseen

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

asetus on vaikuttanut lakiehdotuksen sisältöön, ei ole selvitetty hallituksen esityksessä (PeVL 22/2004 vp). Sama

puute näyttää vaivaavan myös nyt käsiteltävänä olevaa lakiehdotusta.

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

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

hoitotuki maksettu myös toisessa EU/ETA-maassa jäsenvaltiossa asuvalle henkilölle. Vuonna 2003 hoitotukea

maksettiin noin kolmellesadalle ulkomailla asuvalle yli 65 vuotta täyttäneelle henkilölle. Heistä 10 % asui

Espanjassa.

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

tuomioistuimen antamien tuomioiden perusteella on hyvin epätodennäköistä, että yhteisöjen tuomioistuin pitäisi

etuuden maksamisen rajoittamista vain Suomessa asuville henkilöille perustamissopimuksen ja sosiaaliturva-

asetuksen mukaisena, Tuomioistuimen mukaan sekä Saksan hoivava-kuutusetuudet että Itävallan



sosiaalihuoltojärjestelmään sisältyvät hoivaetuudet on maksettava myös toisissa EU/ETA-maissa asuville

etuudensaajille. Näin ollen rajoitus jäisi koskemaan vain EU/ETA-alueen ulkopuolelle muuttavia henkilöitä.

Perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksen näkökulmasta on arveluttavaa, että EU:n alueella liikkuvien

henkilöiden suosiminen olisi perusoikeussäännöksen tarkoittama hyväksyttävä peruste, joka oikeuttaa muihin

maihin muuttavien henkilöiden erilaisen kohtelun, vaikkakin erilainen kohtelu voidaan osittain perustella

yhteisön oikeudella.

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

sekä tarkempien edellytysten asettaminen liitteeseen hyväksyttäville etuuksille. Liitteessä II a lueteltuja etuuksia

ei tarvitse maksaa toiseen EU/ETA-maahan. Useat jäsenvaltiot poistivat asetuksen hyväksymisen yhteydessä

liitteestä lukuisia etuuksiaan. Tämän ne tekivät kuitenkin sillä edellytyksellä, että EU:ssa aloitetaan keskustelu

näiden erityisten maksuihin perustumattomien tai vammaisille tarkoitettujen etuuksien yhteensovittamisesta.

Puheenjohtajamaana toimivan Itävallan aloitteesta keskustelu sosiaaliturva-asetuksen muuttamisen

tarpeellisuudesta on alkanut hallintotoimikunnassa helmikuussa.

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

kysymys siitä, onko neuvosto ja Euroopan parlamentti ylittänyt toimivaltansa kun ne ovat hyväksyneet, että

Suomen lapsen hoitotuki on sisällytetty sosiaaliturva-asetuksen liitteeseen II a. Komission kanteen mukaan

lapsen hoitotuki ei täytä niitä uusia edellytyksiä» jotka asetuksessa asetetaan. Sen vuoksi lapsen hoitotuen

maksamista ei Euroopan komission kanteen mukaan voida rajoittaa vain maassa asuville henkilöille.

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

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

aikaisempi oikeuskäytäntö huomioon ottaen on epätodennäköistä, että eläkettä saavan hoitotuki hyväksyttäisiin

asetuksen liitteeseen II a.

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

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

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

välisen vallanjaon näkökulmasta hallituksen esityksen puutteellisuutta on pidettävä arveluttavana. EU:n

jäsenvaltioita sitovan lojaliteettiperiaatteen huomioon ottaen, eduskunnan tulisi olla ainakin tietoinen siitä, miten

hallituksen esityksen sisältämät ehdotuksen ovat sopusoinnussa tai ristiriidassa yhteisön oikeuden vaatimusten

kanssa.

Valitusoikeus neuvoston asetusta 1408/71 sovellettaessa



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

mukaan jokaisen jäsenvaltion toimivaltainen laitos tekee päätöksen eläkehakemuksesta oman lainsäädäntönsä

mukaisesti. Päätökseen tyytymätön voi valittaa kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja valituksen käsittelee

kansallinen muutoksenhakuelin. Asetuksen ETY 1408/71 toimeenpanosta annetun asetuksen ETY 574/71

mukaan valitusaika alkaa kulua vasta kun ns. eläkehakemusta käsittelevä laitos on antanut eri jäsenvaltioiden

laitosten antamista päätöksistä yhteenveto-päätöksen. Suomessa muutoksenhakuelinten käytäntö ei ole ollut

yhdenmukainen, vaan joissain tilanteissa valitus on käsitelty jo ennen yhteenvetopäätöksen antamista ja toisinaan

valitusta ei ole tutkittu ennen yhteenvetopäätöstä. Eläkkeen hakijoiden oikeusturvan ja yhdenvertaisen kohtelun

kannalta on tärkeää, että kysymys selkeytetään kansallisessa lainsäädännössä. Työeläkelakeja koskeva vastaava

muutos on tehty jo aikaisemmin (HE 47/2005 vp ja 155/2003 vp).

Ensimmäisen lakiehdotuksen 79 §:ssä ehdotetaan, että työkyvyttömyyseläkkeen saamisedellytyksiä koskevasta

päätökseen voidaan hakea muutosta jo ennen yhteenvetopäätöksen antamista. Muista eläkepäätöksistä voi hakea

muutosta vasta saatuaan yhteisön oikeudessa tarkoitetun yhteenvedon. Perustuslain 21 §:n edistämisen

näkökulmasta ehdotus on liian rajoittava. Silloin, kun muutoksenhaku koskisi puhtaasti kansallisen

lainsäädännön soveltamista, tulisi muutosta voida hakea jo ennen yhteenvetopäätöstä. Oikeusturvan saaminen voi

yhteenvetopäätöstä odotellessa lykkääntyä useita-vuosia. Ehdotuksen sisältämä muutoksenhakukielto tai

muutoksenhakuoikeutta lykkäävä säännös on perustuslain 21 §:n kannalta liian rajoittava.

Rahoitus

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

ehdotetaan rahoitettavaksi työnantajan kansaneläkemaksusta kertyvillä varoilla, valtion maksuosuuksilla ja

kansaneläkerahaston muilla tuotoilla. Ehdotuksen 101 §:n mukaan työnantajan kansaneläkemaksun

maksuprosentista ja maksun porrastuksesta säädetään erikseen lailla, kansaneläkemaksua ei voida pitää

perustuslain 81 §:n tarkoittamana maksuna, korvauksena tai vastikkeena yksilöidystä julkisen vallan palvelusta

tai muista suoritteista, kansaneläkemaksu on näin ollen valtiosääntöoikeudellisessa mielessä vero (PeVL 36/2005

vp PeVL 61/2002 vp, PeVL 66/2002 vp, PeVL 67/2002 vp, PeVL 18/1998 vp). Valtion verosta säädetään lailla-
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Lausunto
eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä 90/2006 vp kansan-
eläkelaiksi, laiksi vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan asumistuesta sekä eräiksi
niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitykseen sisältyvä lainsäädäntö muuttaa pääasiassa teknisesti voimassa olevaa
lainsäädäntöä. Se selkeyttää rakenteellisesti monimutkaiseksi muodostuneen kansaneläke-
etuuksia ja vammaisetuuksia koskevan lainsäädännön ja täsmentää sosiaalietuuksia
koskevaa lainsäädäntöä. Perustuslain kannalta merkittäviä ovat työkyvyttömyys-, työttömyys-,
vanhuus- ja lapseneläkkeitä sekä yhdenvertaisuutta ja hallintomenettelyä koskevat
säännökset. Tarkastelen hallituksen esitystä erityisesti perustuslain 19 §:n 2 ja 3 momentin
kannalta. Huomiota olen kiinnittänyt myös perustuslain 6 ja 21 §:n asettamiin vaatimuksiin
yhdenvertaisuudesta ja hyvästä hallinnosta.

Kansaneläkelakiehdotuksen vanhuuden ja huoltajan kuoleman johdosta maksettavien
etuuksien kattavuuden osalta täyttyvät ne edellytykset, jotka perustuslain 19 §:n 2 momentti
asettaa. Samoin etuuksien kesto on perusoikeuksien kannalta riittävä. Työkyvyttö-
myysetuuksien osalta voidaan pitää kyseenalaisena kansaneläkelakiehdotuksen 9 §:n 1 ja 2
momentista syntyvää kokonaisuutta, joka edellyttää vähintään kolmen vuoden Suomessa
asumista 16 vuoden täyttämisen jälkeen tai työkyvyttömyyden alkamista Suomessa ennen 19
vuoden iän täyttämistä. Henkilölle, jonka työkyvyttömyys on alkanut ehkä jo syntymästä mutta
ulkomailla, ei ole oikeutta eläkkeeseen ennen 19 vuoden iän täyttymistä, vaikka hän on
saattanut asua lähes koko ikänsä Suomessa. Tällainen henkilö ehtii kuitenkin olla vuoden
täysi-ikäinenkin. Lisääntyvät kansainväliset adoptiot lisännevät tällaisia tilanteita. Tilanne ei ole
tyydyttävä yhdenvertaisuusnäkökohdista.

Etuuksien tasoa voidaan pitää riittävänä, kun kansaneläkelain tasoa voitaneen yleisesti pitää

riittävänä, lukuun ottamatta lapsen eläkkeen määrää. Lapsen eläkkeen määrä on toisen

huoltajan kuoltua noin 112 euroaja indeksillä korjattuna runsaat 118 euroa. Täysorvon eläke

on vastaavasti indeksillä korotettuna noin 237 euroa, mitä on pidettävä varsin alhaisena

perustoimeentulon turvan antamisen kannalta. Summa alittaa selkeästi toimeentulotuen

perusosan tason, 382,70 euroa kuukaudessa. Vaikka tilannetta arvioitaisiin alle 18-vuotiaalle

maksettavien toimeentulotuen määrien perusteella (267,89 euroa 10-17 vuotiaalle ja 202,83



euroa 0-6 -vuotiaalle perheen kolmannelle lapselle kalleusluokituksen poistamisen jälkeen,

muut summat näiden välillä), on tilanne ongelmallinen.

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

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

perusoikeuksien kannalta tyydyttävänä, vaikka nykyisin yhä useammin lapsi saa myös

työeläkkeenä lapseneläkettä. Merkille on pantava myös se, että lapseneläke ei ole perus-

tuslain 19 §:n 3 momentin tarkoittamaa lapsen huollosta vastaaville annettavaa tukea, vaan

perustuslain 19 §:n 2 momenttiin perustuvaa perustoimeentulon turvaa.

Kansaneläkelain 5 §, jossa määritellään avoliitto, on ongelmallinen perustuslain 6 §:n yh-

denvertaisuussäännöksen nojalla. Kyseisessä säännöksessä rinnastetaan avioliittoon lakia

sovellettaessa mies ja nainen, jotka eivät ole keskenään avioliitossa ja elävät jatkuvasti

yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa. Rekisteröidystä parisuhteesta annetun

lain mukaan kaksi miestä tai kaksi naista, jotka ovat rekisteröineet parisuhteensa, rinnastetaan

avioliitossa olevaan mieheen ja naiseen. Kansaneläkelain esitetty säännös asettaa avioliittoa

solmimatta yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät miehet ja naiset

toiseen asemaan kuin kaksi miestä tai kaksi naista, jotka eivät ole rekisteröineet

parisuhdettaan, mutta elävät kuitenkin jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa

olosuhteissa.

Kansaneläkelain 79 §:ssä muutoksenhausta asetetaan asianosaisen muutoksenhakuoi-
keuden edellytykseksi se, että hän on saanut sosiaaliturva-asetuksen mukaisen yhteenvedon,
johon on liitetty muiden valtioiden eläkepäätökset. Yhteenvedon saaminen saattaa kestää
vuosia eikä muutoksenhakuun avaudu mahdollisuutta Kansaneläkelaitoksenkaan tekemän
päätöksen osalta. Esitetyn mukaisena säännös ei näytä täyttävän ainakaan perustuslain 21
§:n henkeä jokaisen oikeudesta saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä ja hakea
muutosta oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan koskevaan päätökseen. Asiaa hämmentää vielä
maininta siitä, että työkyvyttömyyseläkkeen saamisen edellytyksiin haetaan kuitenkin muutosta
siten kuin tässä laissa säädetään.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2006

Pentti Arajärvi
OTT
Sosiaali- ja koulutusoikeuden professori
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Perustuslakivaliokunnalle

Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä 90/2006 vp kansaneläkelaiksi, laiksi
vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan asumistuesta sekä eräiksi niihin liittyviksi
laeiksi esitän kunnioittaen seuraavaa.

Hallituksen esitys sisältää ehdotuksen neljäksi uudeksi laiksi: kan-
saneläkelaiksi, laiksi kansaneläkelain voimaanpanosta, laiksi vammaisetuuksista ja
laiksi eläkkeensaajan asumistuesta. Lait korvaisivat viisi nykyisin voimassaolevaa lakia
eli vuoden 1956 kansaneläkelain (347/1956), eläkkeensaajien asumistukilain (591/1978),
perhe-eläkelain (38/1969), lapsen hoitotuesta annetun lain (444/1969) ja
vammaistukilain (124/1988). Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 16 muuta
lakia. Uudet säännökset tulisivat voimaan 1.1.2008.

Esityksen tavoitteena on sen perustelujen mukaan ajanmukaistaa ja
selkiyttää toimeentuloturvaa koskevaa lainsäädäntöä (s. 1). Lainsäädännön rakennetta
uudistetaan muun muassa ryhmittelemällä eri etuuksia koskevia säännöksiä eri laeissa
nykyisestä poikkeavalla tavalla. Esityksessä on perustelujen mukaan otettu huomioon
perustuslain asettamat vaatimukset säädöstasosta ja valtuutussäännöksistä.

Ehdotetuilla säännöksillä on kytkentöjä ainakin seuraaviin perustuslaissa
säädeltyihin asioihin: yhdenvertaisuus (perustuslain 6 §)» oikeus perustoimeentulon
turvaan muun muassa työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä huoltajan
menetyksen perusteella (perustuslain 19 §:n 2 raom.), julkisen vallan velvollisuus tukea
perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen
hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu (perustuslain 19 §:n 3 mom.), julkisen vallan
velvollisuus edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista
järjestämistä (perustuslain 19 §:n 4 mom.), hyvän hallinnon takeet ja oikeusturva
(perustuslain 21 §) sekä velvollisuus säätää lailla yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien
perusteista ja asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan
(perustuslain 80 §:n 1 mom.).

Ehdotetut lait ja lainmuutokset täyttävät nähdäkseni varsin hyvin
perustuslaissa asetetut vaatimukset. Monista asioista, joista nykyisin määrätään osaksi
tai kokonaan asetuksella, ehdotetaan nyt säädettäväksi laissa. Esimerkkinä voidaan
mainita etuuksien hakemista, tietojen antamista ja päätöksentekoa koskevat
säännökset. Niiden ottaminen lakiin on perusteltua sekä perustuslain 21 §:n (oikeus
hyvään hallintoon) että perustuslain 80 §:n (lailla säätämisen vaatimus) näkökulmasta.

Yhdenvertaisuus

Esitykseen sisältyy tärkeä uudistus yhdenvertaisuusperusoikeuden näkökulmasta.
Sosiaalietuuksien sidonnaisuus kuntien kalleusluokitukseen katkaistaisiin.
Kansaneläkkeen suuruus riippuu nykyisin siitä, asuuko eläkkeensaaja ensimmäiseen
vai toiseen kalleusluokkaan kuuluvassa kunnassa. Sama koskee perhe-eläkelaissa
(38/1969) tarkoitettua yleistä leskeneläkettä ja eräitä muitakin sosiaalietuja.
Kalleusluokituksesta säädetään kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetussa laissa
(955/1973), joka on voimassa vuoden 2007 loppuun (laki 1125/2005).
Perustuslakivaliokunta on pitänyt kuntien kalleus-luokitusjärjestelmää pulmallisena



perustuslain 6 §:ssä säädetyn yhdenvertaisuuden kannalta ja edellyttänyt hallituksen
ryhtyvän pikaisiin toimenpiteisiin järjestelmän lakkauttamiseksi tarvittavan
lainsäädännön aikaansaamiseksi (PeVL 73/2002 vp ja PeVL 38/2005 vp).

Hallitus antoi vuoden 2005 valtiopäiville esityksen kansaneläkelaiksi ja
laiksi vammaisetuuksista sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 209/2005 vp).
Esityksessä kansaneläkkeen samoin kuin leskeneläkkeen määrät ehdotettiin edelleen
sidottaviksi kuntien kalleusluokitukseen. Hallitus peruutti esityksensä toukokuussa
2006. Nyt käsillä oleva esitys pohjautuu peruutettuun esitykseen kuitenkin niin, että
kansaneläke- ja muiden etuuksien sidonnaisuudesta kalleusluokituksen ehdotetaan
luovuttavaksi. Toisin kuin aikaisempi esitys, uusi esitys sisältää ehdotuksen myös
eläkkeensaajan asumistukea koskevan lainsäädännön uudistamiseksi.

Sidoksen katkaiseminen kuntien kalleusluokituksen ja sosiaalietuuksien
väliltä on selvä parannus yhdenvertaisuuden kannalta. Kuntien nykyinen ryhmittely
kahteen kalleusluokkaan ei perustu todellisiin elinkustannusten eroihin kuntien välillä
(HaVM 23/2005 vp), eikä asuinkunnan vaikutus etuuksien määrään ole siten
hyväksyttävästi perusteltavissa. Muutos toteutettaisiin esityksen mukaan niin, että
toisen kuntaryhmän kunnissa maksussa olevat kansaneläkkeet ja leskeneläkkeen
täydennysmäärät korotettaisiin 1.1.2008 alkaen ensimmäisen kuntaryhmän tasoa
vastaaviksi. Sama koskisi muitakin kalleusluokitukseen nykyisin sidottuja
sosiaalietuuksia. Uudistus ei siten vähentäisi kenenkään eläkettä eikä muuta etuutta.
Menettely on perustuslain näkökulmasta hyvä.

Yhdenvertaisuutta edistää myös muutos, jolla yhtenäistetään kan-
saneläkettä koskeva, Suomessa asumisaikaa tarkoittava edellytys. Uusien säännösten
mukaan kansaneläkkeen ja lapsikorotuksen myöntäminen edellyttää, että hakija on
asunut Suomessa vähintään kolmen vuoden ajan 16 vuotta täytettyään (1.
lakiehdotuksen 9 §). Vaatimus koskisi jokaista tämän kansalaisuudesta riippumatta
toisin kuin nykyisessä kansaneläkelaissa, jossa asumis-aikavaatimus on eriytetty
kansalaisuuden perusteella (kansaneläkelain 23 §).

Yhdenvertaisuuden kannalta jossain määrin pulmallisena voidaan
puolestaan pitää ehdotusta, jonka mukaan oikeus yleiseen vanhuuseläkkeeseen olisi 65
täyttäneellä henkilöllä. Ansiosidonnaisissa eläkejärjestelmissä sovelletaan nykyisin
joustavaa eläkeikää, jolloin oikeus vanhuuseläkkeeseen syntyy jo 63 ikävuoden
perusteella. Sekä kansaneläke- että ansioeläkejärjestelmä sisältävät oikeuden
varhennettuun vanhuuseläkkeeseen. Oikeus koskee 62 vuotta täyttänyttä henkilöä. Sen
käyttämisestä seuraa pysyvä vähennys eläkkeeseen. Uuden kansaneläkelain säännökset
vastaisivat selostetuilta osilta voimassa olevaa sääntelyä (1. lakiehdotuksen 10 §).

Eri eläkejärjestelmien piiriin kuuluvien henkilöiden keskinäistä ta-
savertaisuutta edistäisi ehdotettua sääntelyä paremmin järjestely, jossa oikeus
vanhuuseläkkeeseen syntyisi eri järjestelmissä mahdollisimman yhdenmukaisin
perustein. Kysymys on ennen muuta tosiasiallisesta tasa-arvosta, jonka edistämistä
voidaan pitää lainsäätäjän tehtävänä (ks. HE 309/1993 vp s. 42/11). Ehdotettu järjestely
ei ole nähdäkseni kuitenkaan perustuslain 6 §:n vastainen. Eläke-etuudet poikkeavat
kansaneläkejärjestelmässä ja ansioeläke-järjestelmässä monin tavoin toisistaan. Niiden
rahoittamiseen liittyvät eroavuudet eivät ole eroista vähäisimpiä. Erilainen kohtelu
eläkeiän kohdalla voitaneen niiden ja muiden erojen avulla perustella perustuslain
vaatimalla hyväksyttävällä tavalla.

Etuuden hakijan ja saajan ilmoitusvelvollisuus



2

Eläkkeen hakijan ja saajan ilmoitusvelvollisuudesta säädettäisiin kansaneläkelain 56
§:ssä. Pykälän 4 momentin mukaan eläkkeen hakijan ja saajan "on annettava
Kansaneläkelaitokselle myös muut hakemuksen ratkaisemiseksi ja etuuden
maksamiseksi välttämättömät tiedot". Vastaavat säännökset ehdotetaan otettavaksi
myös kansaneläkelain 59 §:n 6 momenttiin (lapseneläkkeen hakeminen ja
ilmoitusvelvollisuus), 60 §:n 3 momenttiin (lapsikorotuksen hakeminen ja
ilmoitusvelvollisuus), vammaisetuuksista annettavan lain 17 §:n 3 momenttiin (alle 16-
vuotiaan vammaistuen hakeminen ja ilmoitusvelvollisuus), 18 §:n 4 momenttiin
(hoitotuen ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuen hakeminen ja ilmoitusvelvollisuus) ja
19 §:n 3 momenttiin (ruokavaliokorvauksen hakeminen ja ilmoitusvelvollisuus) sekä
eläkkeensaajan asumistuesta annettavan lain 22 §:n 3 momenttiin (asumistuen
hakeminen ja ilmoitusvelvollisuus).

Osittain samalla tavoin säädetään nykyisin työttömän henkilön elä-ketuen
sekä maahanmuuttajan erityistuen saajan ilmoitusvelvollisuuksista (eräiden
pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 9 §,
maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain 18,1 §). Niitä koskevien säännösten
sanamuoto on tosin vielä väljempi ("...on ilmoitettava ... muista
eläketukeen/erityistukeen vaikuttavista olosuhteiden muutoksista") kuin ehdotetuissa
uusissa laeissa. Kyseisiä pykäliä ehdotetaan esityksessä muutettaviksi, mutta muutokset
eivät koskisi tässä tarkoitettuja, avoimesti muotoiltuja säännöksiä (7. ja 8. lakiehdotus).
Kyseiset säännökset eivät ole olleet aikaisemmin perustuslakivaliokunnan arvioitavina.

Ilmoitusvelvollisuutta koskevista säännöksistä ei ilmene suoraan,
tarkoitetaanko niissä etuuden hakijan ja saajan oma-aloitteista vai Kansanelä-
kelaitoksen pyynnöstä tapahtuvaa tietojen antamista. Niin ikään ilmoitettavien asioiden
sisältö jää säännösten perusteella epäselväksi. Tällä on merkitystä erityisesti siinä
tapauksessa, että edunsaajan ja hakijan edellytetään antavan tiedot omasta
aloitteestaan. Tietojenantovelvollisuus koskee asioita, joista ainakin osa kuuluu
perustuslain 10 §:n turvaaman yksityiselämän suojan piiriin. Siitä säädettäessä tulee
siksi noudattaa täsmällisyyden, tarkkarajaisuu-den ja suhteellisuuden vaatimuksia.
Säännöksistä tulee näin ollen ilmetä selvästi, miten selvittämistehtävä jakautuu
edunhakijan ja saajan ja toisaalta Kansaneläkelaitoksen kesken ja - erityisesti jos
kysymys on yksityisen velvollisuudesta antaa tietoja oma-aloitteisesti - mitä asioita
velvollisuus koskee.

Perustuslakivaliokunta on ottanut kantaa selvittämistehtävän ja-
kautumiseen etuuden saajan ja eläkelaitoksen välillä lausunnossaan 15/2002 vp.
Kysymys oli tietojen saamisesta, antamisesta ja salassapidosta yksityisten alojen ja
valtion sekä kunnallisessa eläkejärjestelmässä. Ehdotetut säännökset muistuttivat niitä,
jotka nyt sisältyvät eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta
sekä maahanmuuttajan erityistuesta annettuihin lakeihin.

Perustuslakivaliokunta piti ilmoitusvelvollisuuksia ongelmallisina sääntelyn
täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden sekä suhteellisuuden kannalta. Yksittäisen
edunsaajan ei ollut mahdollista tietää, missä tapauksessa on kysymys hänen oma-
aloitteisesta ilmoitusvelvollisuudestaan. Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen
edellytyksenä oli valiokunnan mukaan muodostaa säännöksistä sellainen kokonaisuus,
jossa yksilöidysti säädetään, mitkä olojen muuttumista koskevat tiedot kuuluvat
edunsaajan oma-aloitteiden ilmoitusvelvollisuuden piiriin, ja jossa osoitetaan
täsmällisesti, millaisista muista seikoista eläkelaitos voi vaatia edunsaajalta selvitystä.
Rajanvedossa ratkaiseva merkitys tuli antaa "sille, onko luontevinta edellyttää



eläkkeensaajan ilmoittavan jostakin asiasta oma-aloitteisesti vai onko perustellumpaa
lähteä siitä, että eläkelaitos esimerkiksi määräajoin vaatii siitä häneltä selvitystä, jos se
on välttämätöntä jonkin asian ratkaisemiseksi" (ks. myös PeVL 46/2002 vp).
Vastaavanlainen suhteellisuusperiaatteeseen liittyvä arviointi tulee suorittaa myös tässä
yhteydessä.

Etuuden maksamisen väliaikainen keskeyttäminen

Etuuden maksamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä säädettäisiin kansaneläkelain 73
§:ssä, vammaisetuuksista annettavan lain 31 §:ssä ja eläkkeensaajan asumistuesta
annettavan lain 31 §:ssä. Maksaminen voitaisiin väliaikaisesti keskeyttää osittain tai
kokonaan, "jos on ilmeistä, että etuuden saajalla ei olosuhteiden muuttumisen tai muun
syyn perusteella ole oikeutta etuuteen tai osaan siitä". Keskeyttämisestä ei tehtäisi
päätöstä (kansaneläkelain 63 §:n 3 mom., laki vammaisetuuksista 22 §:n 3 mom., laki
eläkkeensaajan asumistuesta 24 §:n 2 mom.), mutta siitä lähetettäisiin etuuden saajalle
ilmoitus, johon ei olisi mahdollista hakea muutosta valittamalla. Jos etuuden saaja ei
toimittaisi pyydettyä lisäselvitystä, asia ratkaistaisiin ehdotettujen säännösten mukaan
"niiden selvitysten perusteella, jotka ovat Kansaneläkelaitoksen käytettävissä".
Päätöksen tekemiselle ei ehdoteta säädettäväksi enimmäisaikaa. Esityksen
yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan kuitenkin, että päätös annettaisiin
"viimeistään neljän viikon kuluessa väliaikaista keskeyttämistä koskevasta
ilmoituksesta kuten nykyisinkin" (s. 46; ks. myös s. 61/1 ja s. 74/11).

Koska maksamisen väliaikaiseen keskeyttämiseen ei olisi mahdollista hakea
muutosta valittamalla, laissa olisi syytä vahvistaa määräaika sille, kuinka pian etuutta
koskevasta oikeudesta tai etuuden määrästä tulee keskeyttämisen jälkeen tehdä
valituskelpoinen päätös. Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa
käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaisessa
viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan koskeva päätös
tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Oikeuteen
saada asia käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa kuuluu myös oikeus saada asiaa
koskeva päätös.

Tampereella 5 päivänä lokakuuta 2006

Raija Huhtanen Julkisoikeuden
professori

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE



Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä kansaneläkelaiksi, laiksi

vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan asumistuesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE

90/2006 vp).

Yleistä

Kansaneläkelain ja Kansaneläkelaitoksen hoidettavana olevia vammaisetuuksia koskevan

lainsäädännön uudistaminen on osa sosiaaliturvalainsäädännön kokonaisuudistusta, jossa

keskeisenä pyrkimyksenä on selkeyttää sääntelyä. Eduskunta on jo hyväksynyt uuden

työttömyysturvalain, lain Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista,

sairausvakuutuslain, kunnallisen eläkelain ja työeläkelain. Hallituksen nyt käsiteltävän esityksen

tavoitteena on lainsäädännön selkeyden, ymmärrettävyyden ja ennakoitavuuden lisääminen (s. 17).

Lainsäädännön selkeyttäminen on myös perusoikeuksien kannalta tärkeä tavoite, toteuttaahan

kansaneläkelaki ja vammaisetuuksia koskeva lainsäädäntö perustuslain 19 §:n 2 momentissa

jokaiselle turvattua oikeutta perustoimeentulon turvaan säännöksessä mainituissa sosiaalisissa

riskitilanteissa.

Perustuslain 19.2 § onkin hallituksen ehdottamien lakien arvioinnissa keskeinen kiinnekohta

perusoikeusjärjestelmässä. Lisäksi vammaisetuudet toteuttavat perustuslain 19.3 §:ssä julkiselle

vallalle asetettua velvollisuutta turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä tukea

perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja

yksilöllinen kasvu. Laki eläkkeensaajien asumistuesta toteuttaa puolestaan osaltaan perustuslain

19.4 §:ssä tarkoitettua julkisen vallan velvollisuutta edistää jokaisen oikeutta asumiseen. Kun nyt

käsiteltävissä lakiehdotuksissa säänneltävät etuudet eivät perustu niin sanotulle

ansaintaperiaatteelle, perustuslain 15 § ei sen sijaan ole merkityksellinen. Omaisuuden suojaa

nauttivat vain jo maksettavaksi erääntyneet etuudet, eikä hallituksen esitys sisällä tällaisia etuuksia

koskevia säännösehdotuksia.

Hallitus ehdottaa etuusjärjestelmiin joitakin sisällöllisiä muutoksia. Nämä muutokset eivät

kuitenkaan anna aihetta perustuslain 19.2-4 §:ään nojautuvaan tarkasteluun. Sen sijaan eräitä

säännösehdotuksia on arvioitava perustuslain 6 §:ssä vahvistetun yhdenvertaisuuden ja

perustuslain 9 §:ssä säännellyn liikkumisvapauden kannalta.



Hallituksen vuoden 2005 valtiopäiville antamassa esityksessä (209/2005) kansaneläke,

leskeneläke ja eräät muut etuudet oli nykyiseen tapaan sidottu kuntien

kalleusluokitukseen. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 73/2002 vp pitänyt

kalleusluokitusjärjestelmää ongelmallisena perustuslain 6 §:ssä säädetyn

yhdenvertaisuusperiaatteen        näkökulmasta. Mahdollisuutta        perustella

kalleusluokitusjärjestelmän ylläpitämisestä johtuvaa yhdenvertaisuudesta poikkeamista

valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävillä perusteilla pidettiin kyseenalaisena. Valiokunta viittasi

lisäksi siihen, että kalleusluokitukseen sidotuissa sosiaaliturvaetuuksissa on kysymys perustuslain

19 §:n 2 momentissa tarkoitetusta perustoimeentulon turvasta ja että kalleusluokitukseen liittyvät

yhdenvertaisuuden kannalta ongelmalliset seikat saattavat tästäkin syystä muodostua merkittäviksi

perustuslain 106 §:n näkökulmasta. Perustuslakivaliokunta toisti nämä huomautuksensa

lausunnossaan 38/2005 vp.

Valtiosääntöoikeudelliselta kannalta on pidettävä myönteisenä, että viittaukset

kalleusluokitukseen on nyt käsiteltävistä lakiehdotuksista poistettu. Esitys ei näiltä osin

anna enää aihetta valtiosääntöoikeudellisiin huomautuksiin. Sen sijaan eräät muut

näkökohdat, joihin viittasin lausunnossani vuoden 2005 valtiopäiville annetusta

esityksestä (28.2.2006), ovat yhä ajankohtaisia.

Etuuksien maksamisen keskeyttäminen tai niiden lakkauttaminen ulkomaille

muuttamisen vuoksi

Hallituksen kansaneläkelakia koskevan ehdotuksen 65 §:n mukaan etuuden

maksaminen keskeytetään etuudensaajan muutettua ulkomaille. EY:n sosiaaliturva-

asetuksen nojalla eläke maksettaisiin kuitenkin edelleen EU-/ETA-maihin (perustelujen

s. 44). Vammaisetuus puolestaan lakkaa hallituksen esityksen mukaan etuudensaajan

muutettua ulkomaille (L vammaisetuuksista 33 §).

Ehdotetut säännökset ovat ongelmallisia perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännösten

ja 9 §:n liikkumisvapautta koskevien säännösten kannalta. Hallituksen esityksessä

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

asuminen tai työskentely voitaisiin säätää perustoimeentulon turvaa koskevan oikeuden

edellytykseksi (HM 15.5 §). Säännös kuitenkin poistettiin uudistuksen

eduskuntakäsittelyssä. Perustuslakivaliokunta totesi mietinnössään 25/1994 vp, että

näiden seikkojen vaikutusta olisi arvioitava perusoikeuksien yleisten



rajoitusedellytysten kuten rajoitusperusteen hyväksyttävyyden ja rajoituksen

suhteellisuuden vaatimusten kannalta. Nyt käsiteltävän lakiesityksen pykäläkohtaisissa

perusteluissa perustoimeentulon turvaan kohdistuvia rajoituksia ei kuitenkaan

perustella, eikä niitä myöskään tarkastella suhteellisuusperiaatteen kannalta.

Onkin vaikea arvioida, täyttävätkö hallituksen säännösehdotukset perusoikeuksien yleisiin

rajoitusedellytyksiin kuuluvan rajoitusperusteen tai perustuslain 6 §:n edellyttämän eri asemaan

asettamisen perusteen hyväksyttävyyden tai ovatko rajoitukset hyväksyttävän tarkoituksen

saavuttamiseksi siten välttämättömiä, kuin suhteellisuusvaatimus edellyttää. On syytä todeta, että

esimerkiksi vammaisetuuksia nauttivan henkilön muuttoa ulkomaille saattavat vaatia hoidolliset

syyt.

Etuutta koskeva päätös

Kansaneläkelakia koskevan ehdotuksen 63.2 §:n mukaan "indeksitarkistuksesta tai muusta

vastaavasta lain nojalla suoraan määräytyvästä perusteesta johtuvasta etuuden tarkistamisesta

annetaan päätös vain etuudensaajan pyynnöstä". Vastaava säännös on vammaisetuuksia koskevan

lakiehdotuksen 22.2 §:ssä. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 46/2002 vp katsonut, että

tällainen sääntely täyttää perustuslain 21 §:n asettamat vaatimukset.

Päätöstä ei lakiehdotuksien mukaan lainkaan anneta etuuksien maksamisen väliaikaisesta

keskeyttämisestä (KEL 63.3 , VammaisetuusL 22.3 ja L eläkkeensaajien asumistuesta 24.2 §).

Kun valituskelpoinen päätös kuitenkin annetaan etuuden tarkistamisesta, keskeyttämisestä ja

lakkauttamisesta, en pidä ehdotuksia perustuslain 21 §:n kannalta ongelmallisina.

Etuuden maksaminen kunnan toimielimelle

Kansaneläkelakia koskevan ehdotuksen 67.1 §:n mukaan kansaneläkelaitos voi päättää, että etuus

maksetaan saajan asuinkunnan sosiaalihuollon toimielimelle käytettäväksi etuudensaajan ja hänen

omaistensa elatukseen, jos etuuden maksaminen saajalle itselleen vaarantaa etuudensaajan tai

hänen omaistensa toimeentulon. Vastaava säännös on vammaisetuuksia koskevan lakiehdotuksen

26.1 §:ssä ja eläkkeensaajien asumistukea koskevan lakiehdotuksen 28.1 §:ssä.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon 13/2005 vp mukaan tällainen ehdotus oikeuttaa viranomaisen

toiminaan henkilön itsemääräämisoikeutta rajoittavasti. Valiokunta Icuiterikin katsoi, että



kuntoutusrahaa koskevan ehdotuksen taustalla oli "perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä

pyrkimys varmistaa kuntoutusrahan käyttäminen vakuutetun ja hänen perheensä huoltoon".

Valiokunta kuitenkin katsoi, että ehdotusta oli "joko täsmennettävä esimerkiksi sitomalla sääntely

vakuutetun ja hänen perheensä toimeentulon vaarantumiseen tai sitä on muutettava lisäämällä

vakuutetun suostumus maksun kunnalle suorittamisen edellytykseksi". Nyt käsiteltävät ehdotukset

täyttävät perustuslakivaliokunnan sääntelyn valtiosääntöoikeudelliselle moitteettomuudelle

asettamat edellytykset.

Porthaniassa 6.10.2006

Kaarlo Tuori
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Esityksessä ehdotetaan säädettäviksi uusi kansaneläkelaki ja siihen liittyvä laki kansaneläkelain

voimaanpanosta samoin kuin uudet lait vammaisetuuksista ja eläkkeensaajan asumistuesta. Esitys on

osa toimeentuloturvaa koskevan lainsäädännön ajanmukaistamiseen ja selkeyttämiseen tähtäävää

hankekokonaisuutta. Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on uudistaa lainsäädännön rakennetta ja

selkeyttää säännösten sanamuotoja.

Ehdotus kansaneläkelaiksi sisältää säännökset kansaneläkkeenä maksettavista vanhuus- ja

työkyvyttömyyseläkkeistä sekä perhe-eläkkeenä maksettavista lesken- ja lapseneläkkeistä samoin

kuin lapsikorotuksesta. Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi etuuksien määrän sitomisesta kuntien

kalleusluokitukseen. Lakiehdotuksessa on säännöksiä myös esimerkiksi etuuksien hakemisesta ja

myöntämisestä, muutoksenhausta etuuspäätöksiin, viranomaisten tietojensaantioikeuksista ja

etuuksien rahoituksesta. Kansaneläkelain voimaanpanolaissa ehdotetaan säädettäväksi

kansaneläkelain voimaantulosta sekä erinäisistä suoja- ja siirtymäjärjestelyistä. Lakiehdotus sisältää

säännökset myös työttömyyseläkkeestä ja yksilöllisestä varhaiseläkkeestä. Ehdotuksessa laiksi

vammaisetuuksista on säännöksiä lapsen hoitotuesta, vammaistuesta ja eläkkeensaajan hoitotuesta

samoin kuin tarvittavat säännökset esimerkiksi etuuksien hakemisesta ja myöntämisestä sekä

muutoksenhausta. Ehdotuksessa laiksi eläkkeensaajan asumistuesta on säännöksiä muun ohella

asumistuen määräytymisperusteista, tukisääntelyn toimeenpanosta ja muutoksenhausta. Esitys

sisältää lisäksi ehdotuksia useiden muiden lakien muuttamisesta.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa ehdotuksia luonnehditaan pääosin lain-

säädäntöteknisiksi. Etuuksien saamisedellytyksiin ei kalleusluokitusjärjestelmästä luopumisen lisäksi

ehdoteta säädettäviksi yksilön perusoikeuksien kannalta merkityksellisiä muutoksia. Perusteluissa

puolletaan omaisuudensuojaa ja yhdenvertaisuutta koskevan perustuslakisääntelyn näkökulmasta

ehdotusta, jonka mukaan etuuden saajan omaisuus ei enää olisi sotilasavustuksen määrään vaikuttava

seikka. Esityksessä on perustelujen mukaan otettu huomioon perustuslain 80 §:n säännökset lain

alasta ja lainsäädäntövallan siirtämisestä. Lakiehdotukset voidaan hallituksen mielestä käsitellä

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Koska esityksessä kuitenkin on kysymys perusturvaa kos-

kevasta lainsäädännöstä, on hallitus pitänyt perustuslakivaliokunnan lausunnon pyytämistä siitä

suotavana.
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Yleistä

Kansaneläkelainsäädännössä säänneltävät etuudet ovat merkityksellisiä ennen muuta perustuslain 19

§:n 2 momentin kannalta. Sen mukaan lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan

muun ohella työttömyyden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä huoltajan menetyksen

perusteella. Lisäksi sääntely toteuttaa julkiselle vallalle perustuslain 19 §:n 3 momentissa säädettyä

velvollisuutta tukea perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata

lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Ehdotus laiksi vammaisetuuksista on merkityksellinen

myös perustuslain 19 §:n 3 momentin sen säännöksen näkökulmasta, jonka perusteella julkisen

vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja

terveyspalvelut. Eläkkeensaajan asumistuen sääntely toteuttaa julkiselle vallalle perustuslain 19 §:n

4 momentissa säädettyä velvollisuutta edistää jokaisen oikeutta asuntoon.

Perustuslain 19 §:n 2 momentissa on lainsäätäjälle asetettu velvoite taata jokaiselle

perustoimeentuloturvaa tarvitsevalle subjektiivinen oikeus lailla säädettävään julkisen vallan

järjestämään turvaan, joka on yhteydessä säännöksessä mainittuihin sosiaalisiin riskitilanteisiin

samoin kuin lailla kulloinkin annettaviin säännöksiin saamisedellytyksistä ja tarveharkinnasta ja

menettelymuodoista (HE 309/1993 vp, s. 70, PeVM 25/1994 vp, s. 10/11, PeVL 33/2004 vp, s. 2/1).

Perustoimeentuloa turvaavien järjestelmien tulee olla sillä tavoin kattavia, ettei synny

väliinputoajaryhmiä (HE 309/1993 vp, s. 70/11, PeVL 30/2005 vp, s. 2/II).

Perustuslain 19 §:n 2 momentin mukainen perustoimeentulon turva merkitsee pidemmälle

menevää turvan tasoa kuin pykälän 1 momentin mukainen oikeus välttämättömään toimeentuloon ja

huolenpitoon. Perustoimeentuloa turvaava järjestelmä ei siten voi muodostua 1 momentin

mukaisesta viimesijaisesta turvasta (HE 309/1993 vp, s. 70/1, PeVM 25/1994 vp, s. 10/11, PeVL

33/2004 vp, s. 2/1). Perustoimeentulon turvan riittävyyttä arvioitaessa on säännöksen esitöiden

mukaan merkitystä sillä, onko henkilöllä lakisääteiset turvajärjestelmät ja hänen tilanteensa, kuten

esimerkiksi perhesuh-teensa muutoin kokonaisuutena arvioiden toimeentulon edellytykset
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huolimatta siitä, että hänen normaalit toimeentulomahdollisuutensa ovat perustuslain 19 §:n 2

momentissa mainitun jonkin seikan johdosta heikentyneet (HE 309/1993 vp, s. 70—71).

Ehdotetulla sääntelyllä ei ole tarkoitus merkittävästi muuttaa etuuksien nykyisiä

saamisedellytyksiä tai tasoa eikä muutoinkaan puuttua nykyisten turvajärjestelmien perussisältöön.

Etuusjärjestelmiin ehdotetut vähäiset sisällölliset muutokset ovat perustuslain 19 §:n kannalta

asianmukaisia. Luopuminen etuuksien määrän sitomisesta kuntien kalleusluokitukseen vastaa

perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussääntelystä johtuvia vaatimuksia (PeVL 73/2002 vp, PeVL

38/2005 vp). Uudistuksessa on keskeisesti kysymys voimassa olevan sääntelyn selkeyttämisestä ja

sen saattamisesta vastaamaan säädöstasoltaan perustuslain vaatimuksia. Uudistusta voidaan siksi

luonnehtia pääasiassa lainsäädäntötekniseksi.

Kansaneläke on nykyisin ansioeläkkeitä täydentävä ja toissijainen perustoimeentuloa turvaava

eläke. Täyttä kansaneläkettä saavia oli toisaalta vuoden 2005 lopussa vielä noin 97 000. Tämänkin

vuoksi on olennaista huolehtia siitä, että kansaneläkelakiin perustuvan toimeentuloturvan taso on

riittävä (PeVL 12/1995 vp, s. 2/II). Kansaneläkettä ja leskeneläkkeen täydennysmäärää onkin

vastikään korotettu syyskuun alussa 2006 voimaan tulleilla laeilla. Valtioneuvoston piirissä on

kuitenkin syytä jatkuvasti seurata kansaneläkkeen riittävyyttä ja tähän liittyen hankkia tietoa muun

ohella siitä, missä määrin täyttä kansaneläkettä saavien on mahdollisesti ollut turvauduttava

toimeentulotukeen.

Lapseneläkkeen määrä on kansaneläkelakiehdotuksen 42 §:n perusteella pienempi kuin

toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n 4 ja 5 kohtien mukaan määräytyvä lapsen toimeentulotuen

perusosa. Perustoimeentuloa turvaavan lapseneläkkeen määrän jääminen perustuslain 19 §:n 1

momentin mukaista viimesijaista turvaa alemmalle tasolle ei ole valiokunnan aiemman käytännön

valossa aivan asianmukaista. Toisaalta lapsi saa lapseneläkettä myös työeläkelainsäädännön

perusteella ja hänellä voi perhesuhteet ja muut seikat huomioon ottaen olla muutoinkin toimeentulon

edellytykset. Sosiaali-ja terveysvaliokunnan on perustuslakivaliokunnan mielestä kuitenkin

aiheellista näiden seikkojen pohjatta harkita tarvetta korottaa lapseneläkkeen määrää ehdotetusta.

Asumisvaatimukset

Ehdotuksiin sisältyy etuuden saamiseen tai etuuden määrään vaikuttavia säännöksiä Suomessa

asumisesta. Suomessa asuttu aika vaikuttaa kansaneläkelakiehdotuksen 21 §:n perusteella
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kansaneläkkeen määrään. Kansaneläkkeen ja lapsikorotuksen myöntämisen edellytyksenä taas 9 §:n

1 momentin mukaan on, että hakija on asunut Suomessa vähintään kolmen vuoden ajan 16 vuotta

täytettyään. Asumisaikavaatimusta ei kuitenkaan edellytetä henkilöltä, jonka työkyvyttömyys on

alkanut hänen asuessaan Suomessa ja ennen kuin hän on täyttänyt 19 vuotta. Perhe-eläkkeen

saamisedellytyksiin sisältyy 9 §:n 3 momentista ilmeneviä edunjättäjään, leskeen ja lapseen

kohdistuvia asumisaikavaati-muksia. Ulkomaille muuttaminen lakkauttaa etuuden maksamisen.

Kansaneläkelaissa

tarkoitettua etuutta maksetaan ulkomaille muuttaneelle etuuden saajalle 65 §;n 1 mo-

mentissa olevan pääsäännön mukaan vuoden ajan muuttoa seuranneen kuukauden alusta.

Vammaisetuus kuitenkin lakkaa 3. lakiehdotuksen 33 §:n 1 momentin 2 kohdan pe-

rusteella heti, jos etuudensaaja muuttaa asumaan ulkomaille.

' / Perusoikeusuudistuksen säätämiseen vuonna 1995 johtanut hallituksen esitys

si-

sälsi ehdotuksen lakivaraukseksi, jonka mukaan nykyisen perustuslain 19 §:n 2—4 mo-

mentissa tarkoitettujen etuuksien saamisen tai määräytymisen perusteeksi olisi voitu

lailla asettaa Suomessa työskentely tai asuminen (HE 309/1993 vp, s. 84; tuolloisen la-

kiehdotuksen 15 a §:n 5 mom.). Kyseiset oikeudet olivat hallituksen käsityksen mukaan

sellaisia, "ettei niitä ole perusteltua tai käytännössä mahdollista turvata Suomessa tila-

päisesti oleskeleville" (HE 309/1993 vp, s. 72/11). Tuolloin ehdotetulla perustuslain

säännöksellä oli tarkoitus tehdä mahdolliseksi säätää lailla etuuden saamisedellytyksis-

tä ja myös etuuden porrastamisesta Suomessa työskentelyn tai asumisen keston mukaan.

/^"", Perustuslakivaliokunta poisti hallituksen ehdottaman perustuslainkohdan tarpeet-

tomana. Valiokunta katsoi säännösehdotuksen sisältävän "juuri sellaisia kriteerejä, jotka

perusoikeuksia koskevien yleisten oppien, lähinnä hyväksyttävyys- ja suhteellisuus-

näkökohtien nojalla oikeuttavat tarkoitetunlaiset rajoitukset" (PeVM 25/1994 vp, s. 10—

11).

/Q t Perustuslakivaliokunta katsoi arvioidessaan ehdotusta asumiseen perustuvan so-

siaaliturvalainsäädännön soveltamisalalaista, ettei perusoikeusjärjestelmästä valiokunnan

perusoikeusuudistuksen yhteydessä muodostaman kannan mukaisesti aiheudu yleistä

estettä säätää Suomessa asumista koskevia vaatimuksia soveltamisalakin kaitaisessa, eri
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etuuksien saamisedellytyksiin vaikuttavassa lainsäädännössä (PeVL 22/2004 vp, s. 2/II).

Maahan muuttava henkilö täytti tuolloisen ehdotuksen pääsisällön mukaan johonkin

etuuteen vaadittavan asumisedellytyksen, jos hänen eräänlaisen kokonaisarvion perusteella

katsottiin muuttavan asumaan tänne vakinaisesti. Valiokunta piti tällaista saamisedellytystä

perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävänä.

Näiden kannanottojen pohjalta on valiokunnan mielestä hyväksyttävää lähteä siitä, ettei

valtiolla ole yleistä ja ehdotonta — esimerkiksi valtioiden välisestä vastavuoroisuudesta

riippumatonta — velvollisuutta turvata perustuslain 19 §:n 2—4 momentissa tarkoitettuja oikeuksia

muille kuin sen alueella tai oikeudenkäyttöpiirissäpysyväisluon-teisesti asuville. Tällaista

vastavuoroisuuteen perustuvaa lähtökohtaa ilmentävät myös uudistetun Euroopan sosiaalisen

peruskirjan 12 artiklan 4 kappaleen määräykset.1 Valiokunta painottaa sopimusjärjestelmän jatkuvan

kehittämisen merkitystä Suomeen ja Suomesta muuttavien henkilöiden sosiaaliturvan kannalta.

Sääntelyn oikeasuhtaisuuden näkökulmasta ovat merkityksellisiä nyt käsiteltävänä olevan

kansaneläkelakiehdotuksen 9 §:n säännökset kolmen vuoden asumisaikavaa-timuksesta. Tällainen

vaatimus on rinnastettavissa sosiaaliturvalainsäädännössä verraten yleisiin odotus- ja

omavastuuaikoihin, joita perustuslakivaliokunnan käytännössä on sinänsä pidetty hyväksyttävinä.

Odotus- ja omavastuuaikojen tulee kuitenkin olla kohtuullisia (PeVL 15/1995 vp, s. 3/II, PeVL

40/2001 vp, s. 2/II, PeVL 3372004 vp, s. 3/1) eikä niitä saa säätää niin pitkiksi, että ne

muodostuisivat perustuslain 19 §:n 2 momentista johtuvien velvoitteiden kiertämiseksi (PeVL

25/1997 vp, s. 3/11, PeVL 46/2002 vp, s. 2/11).

1 Niiden mukaan sopimuspuolet ovat sitoutuneet ryhtymään toimenpiteisiin esimerkiksi tekemällä
sopimuksia varmistaakseen muiden sopimuspuolten kansalaisten tasavertaisen kohtelun
sopimuspuolten omien kansalaisten kanssa sosiaaliturvaoikeuksien osalta, mukaan luettuna
sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuvien oikeuksien säilyminen, riippumatta vakuutettujen
henkilöiden liikkumisesta sopimuspuolten alueiden välillä, samoin kuin varmistaakseen
sosiaaliturvaoikeuksien myöntämisen, säilyttämisen ja jatkamisen esimerkiksi laskemalla yhteen
kunkin sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti täytetyt vakuutus- tai työskentelykaudet.
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Esitetyn sääntelyn osalta on huomattava, että asumisaikavaatimusta ehdotetaan ly-

hennettäväksi nykyisestä viidestä vuodesta kolmeen vuoteen. Sosiaaliturva-asetusta sovellettaessa

vaadittava asumisaika on 9 §:n 4 momentin perusteella yksi vuosi. Kun li-

saksi otetaan huomioon, että maahan muuttava henkilö voi kuulua muiden etuusjärjestelmien piiriin

ja että hänellä voi muutoin olla toimeentulon edellytykset, ei ehdotettu asumisaikasääntely

valiokunnan mielestä sinänsä ole perustuslain kannalta ongelmallinen.

Suomessa pysyväisluonteisesi asuvaan henkilöön kohdistuva kolmen vuoden

asumisaikavaatimus voi kuitenkin yksittäistapauksissa — etenkin muiden toimeentuloedellytysten

puuttuessa — muodostua siinä määrin pitkäksi, ettei vaatimusta esimerkiksi henkilön työ- ja

asumishistoriaa, perhesuhteita ja hänen tilannettaan muutoin kokonaisuutena arvioiden voida

kaikissa tapauksissa pitää kohtuullisena. Kansaneläkelakiehdotuksen 9 §:n sääntelyä on valiokunnan

mielestä siksi tärkeää täydentää säännöksellä, jonka nojalla asumisaikavaatimuksesta on mahdollista

mainitun kaltaisiin seikkoihin perustuvista kohtuussyistä poiketa yksittäistapauksessa.

Oikeusturva

Ilmoitus ja valituskielto. Etuuden maksamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä ei kan-

saneläkelakiehdotuksen 63 §:n 3 momentin mukaan anneta kirjallista päätöstä, vaan asiasta vain

ilmoitetaan etuuden saajalle. Ilmoitukseen ei lakiehdotuksen 73 §:n 3 momentin mukaan saa hakea

muutosta valittamalla. Vastaava sääntely sisältyy 3. lakiehdotuksen 22 §:n 3 momenttiin ja 31 §:n 3

momenttiin sekä 4. lakiehdotuksen 24 §:n 2 momenttiin ja 31 §:n 3 momenttiin.

Oikeus saada perusteltu päätös ja hakea muutosta kuuluvat perustuslain 21 §:n 2 momentin

mukaan lailla turvattaviin hyvän hallinnon takeisiin. Säännös ei — sen esityöt huomioon ottaen (HE

309/1993 vp, s. 74/11) — estä säätämästä vähäisiä poikkeuksia esimerkiksi

muutoksenhakuoikeuteen tai oikeuteen saada perusteltu päätös, kunhan poikkeukset eivät muuta

oikeuden asemaa pääsääntönä eivätkä yksittäistapauksessa vaaranna yksilön oikeusturvaa (PeVL

5/2006 vp, s. 7/II, PeVL 12/2002 vp, s. 6/II, PeVL 10/2006 vp, s. 3/1).

Etuuden maksamisen väliaikainen keskeyttäminen on ehdotuksen perusteella sal-

littua laissa säädettävillä oikeudellisilla edellytyksillä. Keskeyttämisestä on siten joka
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tapauksessa tehtävä päätös, josta ehdotuksen mukaan ilmoitetaan etuuden saajalle. La-

kiehdotuksen 73 §:n 1 momentista voi päätellä, että etuuden saajalta pyydetään ilmoi-

tuksen yhteydessä lisäselvitystä asian lopullista ratkaisemista varten. Ilmoitusmenettelyn

ja päätöksen tiedoksiannon välillä ei ole perustuslain 21 §:n kannalta merkityksellistä

eroa eikä sääntely siten muodostu perustuslain kannalta ongelmalliseksi. Toisaalta

säännökset erityisestä ilmoitusmenettelystä vaikuttavat asiallisesti tarpeettomilta poik-

keuksilta päätöksen tekemistä ja tiedoksiantoa koskevista yleisistä säännöksistä. Poik-

keussäännökset on asianmukaista poistaa lakiehdotuksista.

Muutoksenhakukielto päätökseen etuuden maksamisen väliaikaisesta keskeyttä-

misestä ei muodostu ongelmalliseksi perustuslain 21 §:n kannalta. Etuuden saajalla on

oikeus hakea muutosta asiasta annettavaan lopulliseen päätökseen. Asian luonteen takia

valiokunta korostaa päätöksenteon joutuisuuden merkitystä etuuden saajan oikeusturvan

kannalta.

"Z-yjf - Kirjallinen päätös vain pyynnöstä. Indeksitarkistuksesta tai muusta vastaavasta lain nojalla

suoraan määräytyvästä perusteesta johtuvasta etuuden tarkistamisesta annetaan

kansaneläkelakiehdotuksen 63 §:n 2 momentin perusteella päätös vain etuudensaajan

pyynnöstä. Vastaava säännös on 3. lakiehdotuksen 22 §:n 2 momentissa. Sääntelystä ei

ole huomautettavaa perustuslain 21 §:n kannalta. Valiokunta on aiemmin pitänyt asian-

mukaisena, että asianosainen saa tällaisissakin tapauksissa kirjallisen päätöksen ainakin

pyynnöstä (PeVL 46/2002 vp, s. 8/II).
Muita seikkoja

Etuuden hakijan ja saajan tietojenantovelvollisuus. Kansaneläkelakiehdotuksen 56— 60 § sisältää

yksityiskohtaisia säännöksiä etuuden hakijan ja saajan velvollisuudesta ilmoittaa erinäisistä seikoista

Kansaneläkelaitokselle. Etuuden hakijan ja saajan on lisäksi 56 §:n 4 momentin, 59 §:n 6 momentin

ja 60 §:n 3 momentin perusteella annettava Kansaneläkelaitokselle myös muut hakemuksen

ratkaisemiseksi ja etuuden maksamiseksi välttämättömät tiedot.

Säännösten sanamuoto viittaa siihen, että niissä on tehty ero etuuden hakijan ja saajan oma-

aloitteisen ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien ("on ilmoitettava") ja Kansaneläkelaitoksen

pyynnöstä annettavien ("on annettava") muiden tietojen välille. Näin ymmärrettynä ja sovellettuna
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sääntelystä ei ole perustuslain kannalta huomautettavaa. Sama koskee vastaavia säännöksiä 3.

lakiehdotuksen 17—19 §:ssä ja 4. lakiehdotuksen 22 §:ssä.

Eläketuen saajan on ilmoitettava 7. lakiehdotuksen 9 §:ssä asianmukaisesti yksilöityjen

seikkojen lisäksi "muista eläketukeen vaikuttavista olosuhteiden muutoksista". Tällainen

epämääräisyys ei ole ilmoitusvelvollisuuden sääntelyn yhteydessä aivan asianmukaista (PeVL

15/2002 vp, s. 3/1, PeVL 46/2002 vp, s. 7). Maininta olosuhteiden muita muutoksia koskevista

tiedoista on siksi tarkistettava merkitsemään viranomaisen pyynnöstä annettavia tietoja tai säännöstä

on täydennettävä ilmaisuilla, joiden perusteella muiden ilmoitettavien tietojen edellytetään

rinnastuvan pykälässä nimenomaisesti mainittuihin tietoihin (ks. esim. työttömyysturvalain 11 luvun

2 §). Sama huomautus koskee 8. lakiehdotuksen 18 §:ää.

. Tutkimus työkyvyn selvittämiseksi. Työkyvyttömyyseläkkeen hakija tai saaja on kan-

saneläkelakiehdotuksen 61 §:n perusteella velvollinen käymään Kansaneläkelaitoksen

määräyksestä työkyvyn selvittämistä varten tutkittavana lääkärin luona tai pykälässä

tarkoitetussa yksikössä tai laitoksessa. Kansaneläkelaitos voi ehdotuksen mukaan antaa määräyksen

tarvittaessa. Sääntelyä on valiokunnan aiemman käytännön valossa aiheellista täydentää maininnalla,

jonka mukaan tutkittavaksi määrääminen edellyttää perusteltua syytä (PeVL 30/2005 vp, s. 6/1; ks.

työeläkelain 46 §).

Etuuden maksaminen kunnan toimielimelle. Etuus voidaan kansaneläkelakiehdotuksen 67 §:n

perusteella maksaa kunnan toimielimelle käytettäväksi etuudensaajan ja hänen omaistensa

elatukseen. Edellytyksenä on, että etuuden maksaminen saajalle itselleen vaarantaa etuudensaajan tai

hänen omaistensa toimeentulon. Vastaavan kaltainen sääntely sisältyy 3. lakiehdotuksen 26 §:ään ja

4. lakiehdotuksen 28 §:ään. Tällaiset henkilön itsemääräämisoikeuden kannalta merkitykselliset

säännökset ovat valiokunnan vastaavanlaisesta sääntelystä aiemmin lausuman kannan mukaisia

(PeVL 13/2005 vp, s. 3).

Norminantovaltuudet. Esityksen 13. lakiehdotuksen 3 §:n 3 momentissa oleva säännös

valtioneuvoston vuosittain vahvistamasta määrästä on syytä tarkistaa tavanomaiseksi valtuudeksi

säätää asiasta valtioneuvoston asetuksella. Sama huomautus koskee momentissa olevaa säännöstä
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asetuksella säädettävistä tuloista. Tätä säännöstä on lisäksi täydennettävä maininnalla

asetuksenantajasta.

Kansaneläkelaitos antaa kansaneläkelakiehdotuksen 57 §:n 2 momentin nojalla tarkemmat

ohjeet momentissa mainitussa lääkärinlausunnossa ilmaistavista seikoista. Valiokunta on

vakiintuneesti pitänyt tällaisia säännöksiä tarpeettomina, koska viranomainen voi laissa säädetyn

tehtävänsä alalla antaa ohjeita ilman eri valtuutustakin (esim. PeVL 6/2003 vp, s. 4/1, PeVL 20/2004

vp, s. 4/1, PeVL 30/2005 vp, s. 6/II). Ohjeiden antamista tarkoittavat säännökset ovat lisäksi omiaan

hämärtämään lain nojalla annettavaan viranomaismääräykseen sisältyvien velvoittavien

oikeussääntöjen ja suositusluonteisten ohjeiden välistä eroa. Säännös ohjeiden antamisesta on

asianmukaista poistaa lakiehdotuksesta. Vaihtoehtoisesti säännöstä tulee tarkistaa niin, että

viranomainen voi sen nojalla antaa pykälän 2 momenttia tarkempia määräyksiä lausunnon sisällöstä.

Samat huomautukset koskevat 3. lakiehdotuksen 7 §:n 3 momentin ja 8 §:n 5 momentin säännöksiä

ohjeiden antamisesta.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä XX päivänä joulukuuta 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 /r
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
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Ilkka Taipale /sd
Astrid Thors I x
Jan Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Sami Manninen.


