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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtiopäiväjärjestyksen 
väliaikaisesta muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan valtiopäiväjärjestyk
seen väliaikaisesti lisättäväksi uusi 66 a §, jolla 
eduskunnan enemmistölle annetaan mahdolli
suus säätää valtion menoja säästäviä lakeja eli 
niin sanottuja säästölakeja vähemmistön vas
tustuksesta huolimatta. Tämä toteutetaan pois
tamalla mahdollisuus jättää lepäämään ehdo
tus sellaiseksi laiksi, jonka kaikki säännökset 
koskevat valtion menojen vähentämistä, lyk
käämistä tai niiden toimeenpanoa. Edellytykse
nä on lisäksi, että laki on tarkoitettu olemaan 

310015Y 

voimassa enintään vuoden ja että sillä ei hei
kennetä yksilöiden toimeentulon lakisääteistä 
perusturvaa. 

Esitys liittyy eduskunnalle aikaisemmin an
nettuun hallituksen esitykseen Suomen Halli
tusmuodon ja valtiopäiväjärjestyksen valtion
taloutta koskevien säännösten muuttamisesta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
sen tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi sekä 
olemaan voimassa vuoden 1995 kesäkuun lop
puun. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Uudistuksen tarve ja lähtökohdat 

Suomessa vähintään kolmasosa (67) edus
kunnan jäsenistä voi äänestää lakiehdotuksen 
lepäämään, pääsääntöisesti seuraavien varsi
naisten valtiopäivien jälkeen pidettäville varsi
naisille valtiopäiville. Lepäämäänjättämismah
dollisuudesta on kuitenkin useita poikkeuksia. 

Lakiehdotusten lepäämäänjättämissäännöstö 
ei enää toteuta läheskään kaikkia sille aika
naan asetettuja tavoitteita. Lepäämäänjättämi
sestä ei ole muodostunut keinoa varmistaa 
lakien tekninen korkeatasoisuus. Lepäämään 
jätetyt lakiehdotukset eivät myöskään ole ol
leet eduskuntavaaleissa sillä tavoin näkyvästi 
esillä, että lepäämäänjättämisäännöstö antaisi 
valitsijoille mahdollisuuden ilmaista kantansa 
lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämises
tä. Lepäämäänjättämismahdollisuus on käy
tännössä muodostunut lainsäädännön estämis
vallaksi, vaikka vähemmistölle oli tarkoitus 
antaa vain oikeus palauttaa lakiehdotus edus
kunnassa uudelleen harkittavaksi. 

Lepäämäänjättämissäännöstön hyvänä puo
lena voidaan pitää sen antamaa suojaa vähem
mistöille. Tehokkaimmin tämä voidaan toteut
taa perusoikeussäännöksillä, kuten muissa 
Suomeen verrattavissa maissa on tehty. Kehit
tynyt perusoikeussäännöstö suojaa vähemmis
töjä paremmin kuin lepäämäänjättämissään
nöstö, jonka hidastaruisvaikutus kohdistuu 
erittelemättä sekä yksilön oikeuksia lisääviin 
että niitä rajoittaviin uudistushankkeisiin. 

Uusia paineita lepäämäänjättämissäännöstöä 
kohtaan saattaa aiheuttaa Euroopan integraa
tio. Nopeasti vaihtuvien tilanteiden hallitsemi
seksi lainsäädäntöä on pystyttävä muuttamaan 
Suomessa yhtä joustavasti kuin muissa valtiois
sa. Tiettävästi missään muualla perustuslait 
eivät tunne lakiehdotusten yleistä lepäämään
jättämismahdollisuutta. 

Lepäämäänjättämissäännöstön säilyttämisen 
tarkoituksenmukaisuutta joudutaan arvioi-

maan kokonaisuudessaan uudelleen. Kiireelli
sintä lepäämäänjättämissäännöstön uudistami
nen on säästölakien eli valtion menoja säästä
vien lakien osalta. Erityisen vahvat perusteet 
on kieltää jättämästä lepäämään ehdotukset 
sellaisiksi säästölaeiksi, jotka on tarkoitettu 
yksivuotisiksi ja liittyvät valtion tulo- ja meno
arvioon. Näissä tapauksissa lepäämäänjättämi
nen merkitsee lakiehdotuksen lopullista hyl
käämistä eikä vain päätöksenteon siirtymistä. 

Kun yksivuotisten verolakien säätämiseen 
riittää eduskunnan enemmistön kannatus, on 
epäjohdonmukaista antaa lepäämäänjättämis
säännöstön avulla vähemmistölle valta estää 
yksivuotisten säästölakien säätäminen. Voi
massa oleva valtiosääntö johtaa siihen, että 
vuotuisen talousarvion tasapainottaminen on 
helpompi toteuttaa tuloja kasvattamalla kuin 
menoja karsimalla. Tämä luo paineita verotuk
sen kiristämiselle ja on omalta osaltaan paisut
tanut julkista taloutta. 

Kansantaloudellisista syistä julkisten meno
jen kasvun tulisi olla hallittua. Talouden kan
sainvälinen integroituminen asettaa kilpailuky
vylle entistä suurempia vaatimuksia. Lisäksi 
integraatioon liittyvä pääoman vapaa liikku
vuus vähentää rahapolitiikan keinoja, jolloin 
mahdollisuus harjoittaa määrätietoista finans
sipolitiikkaa tulee entistä tärkeämmäksi. Uu
sien menojen kattamiseksi on voitava vähentää 
lakisääteisiä menoja nykyistä joustavammin. 
Näin pienennetään verotuksen ja valtion lai
nanoton tarvetta. 

Yksivuotisten säästölakiehdotusten lepää
määnjättämisen kieltämistä voidaan pitää siinä 
määrin kiireellisenä, että se olisi toteutettava 
erillisuudistuksena. Näin voidaan parantaa 
Suomen kansantalouden mahdollisuuksia vas
tata muuttuvan taloudellisen tilanteen asetta
miin haasteisiin. Kiireellisesti toteutettavaa eril
lisuudistusta puoltaa myös suhdannenäkymien 
nopea heikkeneminen. 
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1.2. Tavoitteet 

Säästölakiehdotusten lepäämäänjättämistä 
koskevan uudistuksen tavoitteena on ensinnä
kin vähentää talouspoliittisen päätöksenteon 
tarpeettomia lainsäädännöllisiä esteitä. Pyrki
myksenä on lisätä päätöksentekijöiden, erityi
sesti eduskunnan, mahdollisuuksia valtion me
nojen joustavaan uudelleen kohdentamiseen ja 
talouspolitiikan tehostamiseen. Kansainvälinen 
kehitys on viime vuosina vähentänyt talous
politiikan keinoja samalla, kun tarve julkisten 
menojen uudelleenarviointiin ja niiden kasvun 
rajoittamiseen on korostunut. Uudistuksella 
pyritään lisäämään mahdollisuuksia pitää vero
rasitus ja valtion velkaantuminen hallitulla ta
solla. 

Toisena tavoitteena on toisaalta menojen 
vähentämistä ja toisaalta tulojen lisäämistä eli 
veroja ja valtion lainanottoa koskevien määrä
enemmistöjen yhtenäistäminen, jotta estettäi
siin verorasituksen tarpeeton kasvu ja mahdol
listettaisiin menojen joustava supistaminen. 
Kolmanneksi uudistuksella pyritään lisäämään 
valtion vuotuisen tulo- ja menoarvion tasapai
nottamiskeinoja. Näihin tavoitteisiin liittyy pe
rustoimeentulon turvan säilyttäminen säätä
ruisjärjestyksen muuttamisesta huolimatta. 

Säästölakien säätämisjärjestystä koskeva uu
distus tulee toteuttaa siten, että otetaan huo
mioon siihen kiinteästi liittyvät laajemmat 
hankkeet lepäämäänjättämissäännöstön ja pe
rusoikeussäännöstön uudistamiseksi. 

1.3. Keinot 

Talouspoliittisen päätöksenteon jäntevöittä
miseksi ehdotetaan säädettäväksi säästölakieh
dotusten lepäämäänjättämiskielto. Eduskunta 
voisi tehdä sekä menojen vähentämistä että 
tulojen lisäämistä koskevat talouspoliittiset rat
kaisut yksinkertaisella enemmistöllä. Uudistus 
lisäisi mahdollisuuksia kohdentaa uudelleen 
valtion menoja ja harjoittaa tehokasta talous
politiikkaa. 

Lepäämäänjättämiskielto ehdotetaan koske
maan vain ehdotusta laiksi, joka on tarkoitettu 
olemaan voimassa enintään yhden vuoden. 
Säästölait voisivat liittyä valtion vuotuiseen 
tulo- ja menoarvioon, mutta niitä koskevia 
esityksiä saatetaan joutua antamaan myös 
muuten, esimerkiksi valtion maksuvalmiusvai
keuksista selviämiseksi. 

Säästölakiehdotusten lepäämäänjättämiskiel
lon edellytykseksi ei valtiopäiväjärjestyksen 
67 a § :n tapaan asetettaisi sitä, että vakava 
häiriö tai taloudellinen kriisi uhkaisi kansan
taloutta. Kriisilauseke johtaisi todennäköisesti 
vaikeisiin tulkintaongelmiin hallituksessa ja 
eduskunnassa. Kriisiehdon asettaminen merkit
sisi säästölakien käytön merkittävää rajoitta
mista. Säästölakiehdotusten lepäämäänjättä
miskielto on tarpeen myös normaalioloissa, 
jotta estettäisiin valtion menotalouden vääris
tyminen. 

Säästölaeilla ei tulisi heikentää yksilöiden 
perustoimeentuloa. Tehokkain valtiasääniöi
nen tapa suojata sosiaalisia oikeuksia on sää
tää niistä perustuslaissa. Vireillä olevassa pe
rusoikeusuudistuksessa harkitaankin sosiaalis
ten oikeuksien lisäämistä perustuslakiin. Ny
kyisestä hallitusmuodosta nämä oikeudet puut
tuvat lähes täysin. Lepäämäänjättämissäännös
tö antaa sosiaalisille oikeuksille vain heikon 
suojan ja hidastaa sitä paitsi myös näiden 
oikeuksien kehittämistä. 

Säästölakiehdotusten lepäämäänjättämiskiel
losta ilman lepäämäänjättämissäännöstön ku
moamista kokonaisuudessaan aiheutuisi kui
tenkin sellainen epäsuotava lopputulos, että 
sosiaaliturvan heikentäminen tulisi sen kehittä
mistä helpommaksi. Tämän vuoksi ehdotuk
sessa säilytetään mahdollisuus jättää lepää
mään ehdotus säästölaiksi, joka heikentäisi 
toimeentulon lakisääteistä perusturvaa. Tämä 
poikkeus määriteltäisiin suppeaksi, jotta vältet
täisiin vaikeat tulkintaongelmat ja säästölakien 
käytön liiallinen rajoittaminen. 

Säästölakiehdotusten säätäruisjärjestyksen 
muutos ehdotetaan säädettäväksi väliaikaisena, 
koska uudistus jouduttaneen arvioimaan uu
delleen lepäämäänjättämissäännöstön ja perus
oikeuksien kokonaisuudistusta koskevien eh
dotusten valmistuttua. 

2. Nykyinen tilanne 

2.1. Lakiehdotusten lepäämäänjättämissään
nöstö 

2.1.1. Taustaa 

Lepäämäänjättämissäännöstö on permsm 
autonomian ajalta, vuoden 1906 valtiopäivä
järjestyksestä. Säännöstön arveltiin myötävai
kuttavan siihen, ettei eduskunta säätäisi tekni-
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sesti epäkypsiä lakeja eikä lakeja, jotka perus
tuisivat eduskunnan pienen, tilapäisen enem
mistön tahtoon. Lepäämäänjättämissäännös
töllä pyrittiin lieventämään siirtymistä nelika
marisista säätyvaltiopäivistä äänioikeuden ylei
syyteen nojaavaan yksikamariseen eduskun
taan. Säännöstön alkuperäisenä tavoitteena oli 
luoda kaksikamarijärjestelmälle ominaisia hi
dasteita yksikamariseen eduskuntaan.· 

Venäjän vallan ajalta peräisin olevan valtio
päiväjärjestyksen uudistaminen tuli välttämät
tömäksi Suomen itsenäistyttyä. Monien viivei
den jälkeen uusi, vieläkin voimassa oleva val
tiopäiväjärjestys säädettiin vuonna 1928. Silloi
sissa poliittisissa oloissa valtiopäiväjärjestyksen 
uudistamisen nimenomaiseksi tavoitteeksi ase
tettiin itsenäistymisen aiheuttamien välttämät
tömien muutosten kirjaaminen perustuslakiin. 
Syvällistä keskustelua lepäämäänjättämissään
nöstöstä ei tuolloin käyty. 

Sen sijaan vuoden 1935 valtiopäivillä oli 
lakialoitteen muodossa esillä kysymys lepää
määnjättämissäännöstön kumoamisesta koko
naisuudessaan. Vaikka tuosta ajasta on kulu
nut yli viisikymmentä vuotta, ovat silloin esite
tyt perustelut yhä ajankohtaisia. 

Lakialoitteen tekijät perustelivat ehdotus
taan parlamentarismin periaatteella katsoen, 
että jos hallituksella ei ole kahden kolmasosan 
kannatusta eduskunnassa, se on huomattavissa 
määrin riippuvainen parlamentin vähemmistös
tä. Hallitus saattaa aloitteen tekijöiden mu
kaan menettää lainsäädännön alalla toiminta
kykynsä, vaikka sen pyrkimyksiä kannattaisi 
sekä eduskunnan että kansan enemmistö. 

Perustuslakivaliokunnan enemmistö katsoi, 
että lepäämäänjättämissäännöstö on tärkeä 
keino epäkypsän lainsäädäntöhankkeen lyk
käämiseksi ja valitsijoiden mielipiteiden selville 
saamiseksi. Valiokunta ei pitänyt säännöstöä 
parlamentarismin periaatteen vastaisena. Va
liokunta ei myöskään katsonut lepäämäänjät
tämismahdollisuuden haittaavan lainsäädäntö
työtä, koska hallitus voisi hajoittaa eduskun
nan ja antaa valitsijoille mahdollisuuden ottaa 
viivytyksettä kantaa lainsäädäntöhankkeeseen. 
Perustuslakivaliokunnan kannan mukaisesti 
eduskunta hylkäsi lakialoitteen. 

Sen jälkeen lepäämäänjättämisäännöstön 
uudistaminen on ollut esillä valtiosääntökomi
teassa (komiteanmietintö 1974:27) ja sen mie
tinnöstä annetuissa lausunnoissa (komi
teanmietintö 1975:88) sekä määräenemmistö
toimikunnassa (komiteanmietintö 1978: 10), 

mutta asian käsittely ei ole johtanut lainsää
däntötoimenpiteisiin. 

Valtiosäännön tarkistaruiskomitean (komi
teanmietintö 1983:49) ehdotuksen pohjalta teh
tiin vuonna 1987 annetulla lailla tärkeä muutos 
lepäämäänj ättämissäännöstöön. Lepäämään
jättämisaikaa lyhennettiin siten, että uusi käsit
tely oli pääsäännön mukaan suoritettava seu
raavien varsinaisten valtiopäivien jälkeen pi
dettävillä varsinaisilla valtiopäivillä. Uudistuk
sen myötä luovuttiin yhdestä lepäämäänjättä
missäännöstön keskeisestä perustelusta: lepää
mään jättäminen ei enää merkinnyt edes teo
riassa vähemmistön oikeutta saattaa kiistana
lainen lakiehdotus eduskuntavaaleissa punnit
tavaksi. 

Vuoden 1987 uudistus on tärkein muutos 
vuodelta 1906 peräisin olevaan lepäämäänjät
tämissäännöstöön. Säännöstön perusolemus on 
säilynyt ennallaan yli 80 vuotta. Vaikka sään
nöstöön on tehty lukuisia lievennyksiä, sen 
tosiasiallisen merkityksen ei ole voitu havaita 
heikentyneen. 

Toisaalta on huomattava, että lepäämäänjät
tämissäännöstöä on jatkuvasti muutettu ni
menomaan lievempään suuntaan ja että muu
toksia on ollut verrattain paljon. Lepäämään
jättämissäännöstöön on siis liittynyt ongelmia. 

2.1.2. Nykyinen säännöstö 

Perussäännös lakiehdotusten lepäämäänjät
tämisestä on valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n 7 
momentissa. Äänestys lepäämään jättämisestä 
suoritetaan vasta, jos lakiehdotus on kolman
nessa käsittelyssä saavuttanut äänten enemmis
tön. Lepäämäänjättämispäätös syntyy, jos eh
dotusta lepäämäänjättämisestä kannattaa vä
hintään kolmasosa eduskunnan kaikista jäse
nistä. Tämä merkitsee, että vähintään 67 kan
sanedustajan on kannatettava lepäämäänjättä
mistä. Säännös on sikäli poikkeuksellinen, että 
määräenemmistöt yleensä lasketaan äänestyk
seen osallistuneista edustajista. 

Vuosina 1907-1987 lepäämäänjättäminen 
merkitsi aina asian ratkaisun siirtymistä vaa
lien jälkeiseen eduskuntaan. Vuonna 1987 le
päämäänjättämisaikaa koskevaa säännöstä 
muutettiin siten, että lepäämään jätetty lakieh
dotus tulee käsitellä seuraavien varsinaisten 
valtiopäivien jälkeen pidettävillä varsinaisilla 
valtiopäivillä. Ehdotuksen on siis levättävä yh
det varsinaiset valtiopäivät kokonaisuudes-
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saan. Vaalikauden viimeisiltä valtiopäiviltä jää 
ehdotus kuitenkin lepäämään vain vaalien yli, 
ja se käsitellään ensimmäisillä vaalien jälkeen 
pidettävillä varsinaisilla valtiopäivillä. 

Uudessa eduskuntakäsittelyssä lakiehdotusta 
voidaan muuttaa vain rajoitetusti. Muuttamis
kielto oli voimassa ehdottomana vuosina 
1907-1987. Vuoden 1987 uudistuksella muut
tamiskieltoa lievennettiin niin, että valtiopäivä
järjestyksen 73 §:n sanat "muuttamattomana 
hyväksyttävä tai hylättävä" kuuluvat nykyisin 
''asiasisällöltään muuttamattomana hyväksyt
tävä tai hylättävä". Uudistuksella haluttiin 
lieventää lepäämäänjättämissäännöstön lain
säädäntöä ehkäisevää vaikutusta. Muuttamis
kielto on säilytetty ehdottomana Ahvenan
maan maakuntapäivien suostumusta tai hyväk
symistä vaativien lakiehdotusten osalta. 

Lepäämään jätetyn lakiehdotuksen uusi kä
sittely suoritetaan valtiopäiväjärjestyksen 
73 §:n mukaan niin sanotun ainoan käsittelyn 
asiana niillä valtiopäivillä, joille se on jätetty 
lepäämään. Päätös tehdään yksinkertaisella 
enemmistöllä ilman uutta lepäämäänjättämis
mahdollisuutta. Lepäämään jätetty lakiehdotus 
voidaan paitsi hyväksyä tai hylätä myös todeta 
rauenneeksi, jos eduskunta on lepäämäänjättä
mispäätöksen jälkeen hyväksynyt samasta asi
asta uuden lain (valtiopäiväjärjestyksen 74 §). 
Raukeamisen toteaa eduskunnan täysistunto 
puhemiesneuvoston esityksestä valtiopäivien 
alussa. 

Lepäämäänjättämisoikeus koskee valtiopäi
väjärjestyksen 66 §:n sanamuodon mukaan 
vain lakiehdotuksia. Muuhun eduskunnan pää
töksentekoon lepäämäänjättämismahdollisuus 
ei ulotu. Vallitsevan tulkinnan mukaan lepää
määnjättäminen on mahdollinen kaikkien nii
den lakiehdotusten osalta, joille valtiopäiväjär
jestys ei ole erikseen säätänyt muuta käsittely
järjestystä. Eduskunnan puhemiehen 1930-
luvulla esittämä tulkintasuositus, jonka mu
kaan ehdotusta määräaikaiseksi tarkoitetuksi 
laiksi ei saisi jättää lepäämään, ei ole tullut 
hyväksytyksi eduskuntakäytännössä. 

Lakiehdotusten lepäämäänjättämismahdolli
suutta koskevasta pääsäännöstä on tehty run
saasti poikkeuksia. Valtiopäiväjärjestyksen 
68 §:n mukaan ehdotusta uudesta tai lisätystä 
verosta tai määräajaksi säädetyn veron jatka
misesta määrältään muuttamattomana ei voida 
jättää lepäämään. Vallitsevan tulkinnan mu
kaan verolakiehdotusten lepäämäänjättämis
kielto koskee tapauksia, joissa verorasitusta 

joissakin suhteissa lisätään, vaikka kokonais
verorasitus ehdotuksen hyväksymisen johdosta 
vähenisi. Lisäksi lepäämäänjättämiskielto kos
kee vain valtionverotusta. Toisaalta uudesta tai 
lisätystä verosta tai määräajaksi säädetyn ve
ron jatkamisesta on säädettävä kahden kol
masosan enemmistöllä, jos lain voimassaoloai
ka on tarkoitettu vuotta pitemmäksi. Näin 
ollen vain yksivuotiset, verorasitusta jossakin 
suhteessa lisäävät lakiehdotukset voidaan käsi
tellä kokonaan ilman määräenemmistösään
nöksiä. 

Yksivuotisiin verolakeihin liittyvä lepää
määnjättämiskielto on lepäämäänjättämistä 
koskevista poikkeuksista selvästi tärkein. Il
man sitä valtion tulo- ja menoarvion kattami
nen saattaisi olla mahdotonta. Samasta syystä 
lepäämäänjättämiskielto on ulotettu valtion 
lainanottoa koskevaan lakiehdotukseen. 

Valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n mukaan eh
dotusta Suomen ja ulkovallan väliseen sopi
mukseen sisältyvien lainsäädännön alaan kuu
luvien määräysten hyväksymisestä ei saa jättää 
lepäämään. Valtiosopimusten voimaansaatta
miseen liittyvä lepäämäänjättämiskielto koskee 
vain ehdotuksia sellaisiksi laeiksi, jotka ovat 
tarpeen Suomelle valtiosopimuksesta aiheutu
vien velvoitteiden voimaansaattamiseksi. Esi
merkiksi vapaakauppasopimuksen edellyttämä 
määrällisten tuontirajoitusten kumoamista 
koskeva lakiehdotus kuuluu lepäämäänjättä
miskiellon piiriin, mutta eivät ehdotukset laeik
si, joilla pyritään hallitsemaan kaupan vapaut
tamisesta aiheutuvia talouselämän sopeutumi
songelmia. 

Ehdotusta edustajanpalkkiota koskevaksi 
laiksi ei valtiopäiväjärjestyksen 70 §:n mukaan 
saa jättää lepäämään. Toisaalta tällainen la
kiehdotus on hyväksyttävä kahden kolmasosan 
määräenemmistöllä. Säännös ei sanamuodol
taan enää vastaa tosiasiallista käytäntöä. Vielä 
selvemmin on merkityksensä menettänyt val
tiopäiväjärjestyksen 71 §, jonka mukaan niin 
sanottuja kahden käsittelyn asioita ei voida 
jättää lepäämään. Kahden käsittelyn asiat eivät 
ole lainsäädäntöasioita eikä niitä siten muuten
kaan voitaisi jättää lepäämään. 

Yli viiteenkymmeneen vuoteen ei myöskään 
ole sovellettu valtiopäiväjärjestyksen 72 §:ää, 
jonka mukaan ylimääräisille valtiopäiville an
netussa hallituksen esityksessä ehdotettua la
kiehdotusta ei saa jättää lepäämään. 

Valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n 8 momentissa 
kielletään jättämästä lepäämään lakiehdotusta 
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sellaisen aiotun tai jo aloitetun virkamiesten tai 
toimiehtosopimuksen alaisten toimihenkilöiden 
työtaistelun kieltämiseksi, joka voi saattaa yh
teiskunnan turvallisuuden tai yksilöiden hen
gen tai terveyden suojelemiseksi välttämättö
mät toiminnot vakavaan häiriötilaan. Tämä 
lepäämäänjättämiskielto säädettiin virkaehto
sopimuslainsäädännön myötä vuonna 1970 ja 
sen sanamuotoa tarkistettiin vuonna 1979. 

Uusin lepäämäänjättämiskielto on peräisin 
vuodelta 1987. Silloin valtiopäiväjärjestykseen 
lisättiin uusi 67 a §, jossa kielletään jättämästä 
lepäämään muun muassa ulkomaankaupan, 
hintojen ja palkkojen valvontaa ja säännöste
lyä koskevat lakiehdotukset. Edellytyksenä on, 
että lait on tarkoitettu olemaan voimassa enin
tään kaksi vuotta ja että kansantaloutta uhkaa 
vakava häiriö. 

Voimassa olevat lepäämäänjättämissäännök
set muodostavat monimutkaisen kokonaisuu
den. Lepäämäänjättämiskieltoja on useita, ja 
osa niistä on vaikeasti tulkittavia, osa taas 
kokonaan tai lähes merkityksettömiä. Lepää
määnjättämiskieltojen suuresta lukumäärästä 
huolimatta pääsääntönä on pysynyt, että la
kiehdotus voidaan jättää lepäämään. Useim
mat lepäämäänjättämiskiellot koskevat varsin 
erityislaatuisia lakiehdotuksia tai tilanteita. 

2.1.3. Käytäntö 

Itsenäisyyden aikana lepäämäänjättämis
mahdollisuutta on käytetty tai yritetty käyttää 
melko runsaasti. Vain kolmilla rauhanaikaisilla 
valtiopäivillä ei ole tehty yhtään lepäämäänjät
tämisehdotusta. Vuosina 1917-1986 lepää
määnjättämisäänestyksiä on suoritettu kaik
kiaan 397 kertaa ja samana ajanjaksona lepää
määnjättämisyritys onnistui 102 kertaa. 

Toisin kuin säätäruisvaiheessa arvioitiin, le
päämäänjättämissäännöstöstä ei ole tullut kei
noa huolehtia lakien teknisestä korkeatasoisuu
desta. Lepäämäänjättämisyritysten kohteina 
ovat yleensä olleet poliittisesti kiistanalaiset 
lakiehdotukset. Joissakin tapauksissa kiistana
laisuus on koskenut moraalisia kysymyksiä tai 
esimerkiksi alkoholilainsäädäntöä ja puolus
tushallintoa. Tärkeimmän ryhmän muodosta
vat kuitenkin yhteiskunnan tulonjakokysymyk
siä koskevat asiat, joissa viivästyttämispyrki
mysten syynä ovat tavallisesti taloudelliset etu
ristiriidat. Viime vuosikymmeninä lepäämään
jättämisen tärkeimmäksi kohteeksi ovat muo-

dostuneet hyvinvointivaltioon liittyvät sosiaali
ja terveydenhuollon sekä opetustoimen kysy
mykset, erityisesti valtionapuasiat. 

Vuosina 1917-1986lepäämään jätetyistä la
kiehdotuksista vain 19.6 prosenttia on hyväk
sytty vaalien jälkeisillä valtiopäivillä. Rauen
neiksi on katsottu 24.5 prosenttia lakiehdotuk
sista ja hylätyiksi on tullut 55.9 prosenttia. 
Rauenneiksi katsottujen lakiehdotusten ryh
mään kuuluvissa tapauksissa hallitus on anta
nut ja eduskunta on hyväksynyt uuden niin 
sanotun korvaavan lakiehdotuksen, jota lepää
määnjättämisen välttämiseksi on muutettu 
eduskunnan vähemmistön toivomusten mu
kaan. 

Tarkastelujakson kahtena viimeisenä vuosi
kymmenenä hyväksyttyjen ja rauenneiden la
kiehdotusten osuus on laskenut ja hylättyjen 
osuus on noussut 72.2 prosenttiin. Lepäämään 
jättäminen on siis merkinnyt suurta todennä
köisyyttä sille, että lakiehdotus tulee lopullises
ti hylätyksi tai raukeaa. Viime vuosikymmeni
nä vain noin joka kymmenes lepäämään jätetty 
lakiehdotus on vaalien jälkeen tullut hyväksy
tyksi. Lepäämäänjättämissäännöstö on käytän
nössä muodostunut vähemmistön vallaksi estää 
lainsäädäntöä, vaikka sillä alunperin arveltiin 
olevan vain lykkäävä vaikutus. 

On mahdollista, että vuonna 1987 säädetty 
lievennys ehdottomaan muuttamiskieltoon tu
lee heikentämään lainsäädännön estämisvaiku
tusta. Toisen maailmansodan jälkeen lepää
määnjätetyistä lakiehdotuksista noin kolman
nes hylättiin sen vuoksi, ettei lakiehdotusta 
vanhentuneen voimaantulosäännöksen vuoksi 
olisi voitu soveltaa. Näistä lakiehdotuksista 
ilmeisesti suurin osa olisi nykyisin voitu hyväk
syä, sillä ehdottoman muuttamiskiellon vaihtu
minen asiasisällön muuttamiskielloksi mahdol
listanee yleensä voimaantulosäännöksen ajan
kohtaistamisen. Samaan suuntaan vaikuttaa 
eräissä tapauksissa hallitusmuotoon vuonna 
1980 lisätty 20 § :n 3 momentti. Siinä säädetään 
lain voimaantulosta julkaisupäivänä, jos laki 
julkaistaan siinä itsessään olevan vaimaantulo
ajan jälkeen. - Vuoden 1987 lainmuutoksen 
merkitystä ei voida vielä arvioida vähäisen 
eduskuntakäytännön perusteella. 

2.2. Nykyisen tilanteen arviointi 

Tilastoin esitettävissä olevien tutkimustulos
ten valossa voidaan todeta, että lepäämäänjät-
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tämissäännöstö on säilynyt osana elävää valtio
sääntöä. Toisaalta säännöstön käyttö ei varsin
kaan kahtena viime vuosikymmenenä ole ollut 
kovin yleistä. Lepäämäänjättämisyrityksiä teh
dään eduskunnan ollessa kokoontuneena noin 
kerran kuukaudessa ja yritykset onnistuvat 
noin kerran vuodessa; lepäämäänjätetty lakieh
dotus tulee jatkokäsittelyssä hyväksytyksi vain 
noin kerran kymmenessä vuodessa. 

Lepäämäänjättämisyritysten kohteiden laa
dullinen tarkastelu puolestaan osoittaa, että 
säännöstöä on käytetty pääasiassa hyvinvointi
valtion rakentamiseen tai purkamiseen liittyvis
sä ja yleensäkin tulonjakoa koskevissa asioissa. 
Tilastojen perusteella voidaan kuitenkin pää
tellä, että vähemmistö ei ole kovin usein yrittä
nyt jättää lakiehdotuksia lepäämään ja että 
vielä harvinaisempaa on, että vähemmistö on
nistuu pyrkimyksissään. 

Edellä sanottu koskee vain lepäämäänjättä
missäännöstön avoimesti näkyviä vaikutuksia. 
Lepäämäänjättämissäännöstöllä on merkittä
viä piilovaikutuksia. Voidaan väittää, että mitä 
rationaalisempaa poliittinen päätöksenteko on, 
sitä suurempi osa lepäämäänjättämissäännök
sen vaikutuksesta jää piiloon. Rationaalisesti 
toimiva hallitus ei anna eduskunnalle lakiehdo
tuksia, joiden se arvioi tulevan jätetyiksi lepää
mään. Vastaavasti rationaalisesti toimiva op
positio ei suorituta lepäämäänjättämisäänes
tyksiä, ellei se arvioi voivansa menestyä niissä. 
Lepäämäänjättämissäännöstö vaikuttaa ole
massaolollaan lainsäädäntöä ennalta estävästi. 
Julkisuuteen ei useinkaan tule tietoa siitä, mis
sä määrin tällainen toimimattomuus jää halli
tuksen ja missä määrin opposition vastuulle. 
Eduskunta-asiakirjoihin merkityt lepäämään
jättämistapaukset tuovat esiin vain osan sään
nöstön todellisesta merkityksestä. 

Valtiosääntöoikeudellisessa ja valtio-opilli
sessa kirjallisuudessa esitettyjen näkemysten 
mukaan lepäämäänjättämissäännöstön tär
keimmät vaikutukset kohdistuvat muualle kuin 
varsinaiseen lainsäädäntötoimintaan. Tärkeim
mäksi on arvioitu säännöstön vaikutus parla
mentaariseen järjestelmään. Parlamentarismis
ta siirrytään kohti laajaan yhteisymmärrykseen 
perustuvaa päätöksentekoa. Hallitusten laaja
pohjaisuus tulee niiden toimintakyvyn edelly
tykseksi. 

Toisaalta ihanteena voidaan tuskin pitää 
suoraviivaista enemmistödemokratiaa, jossa 
päätökset tehdään vähemmistöjä kuulematta ja 
niiden oikeuksia kunnioittamatta. Lepäämään-

jättämissäännöstö voidaan nähdä tämän ongel
man kansainvälisesti ainutlaatuisena ratkaisu
yrityksenä. 

Muut kuin vähemmistön suojaamiseen liitty
vät näkökohdat - vaikka niille vuosien 1906 ja 
1928 valtiopäiväjärjestyksiä säädettäessä an
nettiin suuri painoarvo - ovat lepäämäänjät
tämiskäytännöstä suoritettujen tutkimusten va
lossa jääneet lähes merkityksettömiksi. Lepää
määnjättämissäännöstöllä ei esimerkiksi ole 
juuri ollut lainsäädännön teknistä tasoa nosta
vaa vaikutusta eikä lepäämäänjätettyjen la
kiehdotusten kohtalo ole viimeisen 50 vuoden 
aikana noussut keskeiseksi kysymykseksi edus
kuntavaaleissa. 

Lepäämäänjättämissäännöstön haitalliset 
vaikutukset ovat nousseet erityisesti esiin har
kittaessa tai pyrittäessä aikaansaamaan säästö
lakeja. Oppositiolla on yleensä ollut vähintään 
kolmannes edustajanpaikoista hallussaan ja 
usein on näyttänyt jo etukäteen todennäköisel
tä, että mahdolliset ehdotukset säästölaeiksi 
tultaisiin äänestämään lepäämään. 

Menoja säästävien lakien säätämisen tarve 
on korostunut, kun valtion tulo- ja menoarvi
ossa olevista menoista noin neljä viidesosaa on 
siten sidottuja, ettei niitä voida vuotuisilla 
budjettipäätöksillä supistaa. Samaan suuntaan 
vaikuttaa se, että rahapolitiikan keinojen vä
hennyttyä finanssipolitiikalle asetettavat vaati
mukset kasvavat. Julkisten menojen kasvu on 
ollut 1980-luvulla kokonaistalouden kannalta 
nopeaa. Julkisen talouden kasvu johtaa avoi
men sektorin osuuden ja toimintaedellytysten 
kaventumiseen. Tämä pienentää pitkällä aika
välillä taloudellista liikkumavaraa ja vähentää 
hyvinvointipolitiikan edellytyksiä. 

Säästölakien vaikeutetulla säätämisjärjestyk
sellä on verotuksen ja julkisen lainanoton ta
soa nostava vaikutus. Samalla osa uusista yh
teiskunnallisista tarpeista jää tyydyttämättä. 
Kun sidottujen menojen vähentäminen on vai
keaa, joudutaan supistamaan harkinnanvarai
sia menoja. Näin joudutaan menettelemään, 
vaikka monet kehitykselle tärkeät kohteet ra
hoitetaan budjetin harkinnanvaraisilla menoil
la. Säästölakiehdotusten lepäämäänjättämis
kielto mahdollistaisi menotalouden nykyistä 
joustavamman rakennekehityksen. 
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2.3. Vertailua muiden maiden järjestelmiin 

Tiettävästi missään muussa valtiossa ei par
lamentin vähemmistöllä ole käytettävissään 
Suomen lepäämäänjättämisäännöstöön verrat
tavaa yleistä mahdollisuutta viivästyttää tai 
estää tavallisten lakien säätämistä. Tanskassa 
kansankäräjien kolmasosalla on mahdollisuus 
äänestää omaisuuden pakkolunastuslakia kos
keva ehdotus lepäämään. Säännöksen esikuva
na on lainvalmisteluasiakirjojen mukaan ollut 
Suomen lepäämäänjättämissäännöstö. Belgias
sa taas vaaditaan kielellisten vähemmistöjen 
sivistyksellistä itsehallintoa koskevan lainsää
dännön muuttamiseen kahden kolmasosan 
enemmistö silloinkin, kun kysymyksessä ei ole 
perustuslain muuttaminen. On kuitenkin huo
mattava, että sekä Tanskassa että Belgiassa 
vaikeutettu säätäruisjärjestys koskee itse asias
sa perusoikeuskysymyksiä, Tanskassa omistus
oikeutta ja Belgiassa tasa-arvoa ja kielellisiä 
oikeuksia. 

Vaikka Suomen lepäämäänjättämissäännös
töön verrattavaa järjestelyä ei ilmeisesti ole 
pidetty tarkoituksenmukaisena missään muual
la, sama valtiosääntöongelma - vähemmistöjen 
oikeuksia kunnioittamattoman enemmistöde
mokratian vaara - on olemassa muuallakin. 
Ulkomaisissa valtiosäännöissä pääasiallinen 
ratkaisumalli tähän demokratian yhteen ydin
ongelmaan on erityisen suojan antaminen pe
rus- ja ihmisoikeuksille. 

Lepäämäänjättämissäännöksen ja perusoi
keuksia suojaavien määräenemmistövaatimus
ten välillä on tärkeä ero. Edellinen vaikeuttaa 
lainsäädännön muuttamista siitä riippumatta, 
pyritäänkö hankkeella lisäämään vai vähentä
mään yksilöiden oikeuksia. Jälkimmäiset vai
keuttavat vain perusoikeuksien loukkaamista. 
- Vähemmistöjen oikeuksien suojaamista pe
rusoikeussäännöksillä voitaneen yleisesti pitää 
kehittyneempänä päätöksenteon ohjaaruismuo
tona kuin suuntaamattomasti toimivaa lepää
määnjättämissäännöstöä. Jos perus- ja ihmis
oikeuksien suojaa tehostetaan kansallisella tai 
kansainvälisellä riippumattamaila valvontaeli
mellä, voitaneen vähemmistöjen suojaa pitää 
myös tehokkaampana kuin mitä lepäämäänjät
tämisäännöstö tarjoaa. 

Toinen yleisesti käytetty keino hillitä enem
mistödemokratiaa on kansanedustuslaitoksen 
jakaminen kaksikamariseksi. Järjestelyä on 
käytetty lähinnä liittovaltioissa. Jos lain säätä
miseen vaaditaan kummankin kamarin hyväk-
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syminen ja jos kamarien jäsenten valintaperus
teet poikkeavat toisistaan, saattaa kaksikama
risuus vaikuttaa jossain määrin Suomen lepää
määnjättämissäännöstön tapaan. 

Vaikutuksiltaan, joskaan ei muodoltaan le
päämäänjättämisäännöstöä muistuttaa Tans
kan kansankäräjien jäsenten kolmanneksen oi
keus vaatia enemmistön hyväksymä lakiehdo
tus ratkaistavaksi kansanäänestyksellä. Oppo
sition vaatimus lakiehdotuksen alistamisesta 
kansanäänestykseen voi olla Suomen valtiopäi
väjärjestyksen mahdollistamaa lepäämäänjät
tämistä tehokkaampi keino taivuttaa enemmis
tö hyväksymään vähemmistön vaatimukset. 

2.4. Säästölait lepäämäänjättämissäännöstön 
kokonaisuudessa 

Mitä edellä on sanottu lakiehdotusten lepää
määnjättämisestä, koskee soveltuvin osin myös 
säästölakiehdotusten lepäämäänjättämistä. 
Eräissä suhteissa säästölakiehdotusten lepää
määnjättämismahdollisuutta voidaan pitää eri
tyisen ongelmallisena. Säästölait liittyvät taval
lisesti tiettyyn valtion tulo- ja menoarvioon. 
Jos ne äänestetään lepäämään, merkitsee le
päämäänjättäminen säästölain lopullista hyl
käämistä tai raukeamista, sillä uudelleenkäsit
tely tulee mahdolliseksi vasta seuraavien valtio
päivien jälkeisillä valtiopäivillä. Poikkeuksen 
muodostaa vaalikauden viimeisillä valtiopäivil
lä lepäämään jätetty säästölakiehdotus, joka 
tulee uudelleen käsiteltäväksi heti vaalien jäl
keen. Säästölait kuuluvat siten sellaiseen kii
reellisten lakien ryhmään, johon lepäämäänjät
tämistä ei säännöstön alkuperäisen tarkoituk
sen mukaisesti tulisi kohdistaa. 

Toinen merkittävä seikka on, että viimeisen 
kymmenen vuoden aikana lepäämään jätetyt 
lakiehdotukset ovat kahta lukuun ottamatta 
koskeneet säästölakeja. Toisin sanoen, jos 
säästölakiehdotusten lepäämäänjättämiskielto 
olisi ollut voimassa, olisi koko kymmenvuotis
kaudella jätetty ilmeisesti vain kaksi lakiehdo
tusta lepäämään. Tuloksen merkitystä ei pidä 
liioitella, koska tapauksien vähäisyyden vuoksi 
satunnaisilla seikoilla voi olla merkitystä. Li
säksi on muistettava, että !epäämäänjättämis
säännöstön tärkein vaikutus on sen lainsäädän
töhankkeita ennalta ehkäisevä vaikutus. Siitä 
eivät edellä mainitut luvut kerro mitään. 

Säästölakiehdotusten lepäämäänjättämiskiel
lon säätämisellä poistettaisiin merkittävä osa 
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lepäämäänjättämiskieltoon kokonaisuudessaan 
liittyvistä haittavaikutuksista. 

3. Asian valmistelu 

Eduskunnan vähemmistön mahdollisuus es
tää tai viivästyttää valtion menoja säästävien 
lakien voimaantuloa on vuosia sitten todettu 
ongelmaksi valtion tulo- ja menoarvion tasa
painottamisen ja menorakenteen tarkoituksen
mukaisen kehittämisen kannalta. Kun hank
keet lepäämäänjättämisäännöstön uudistami
seksi kokonaisuudessaan eivät ole johtaneet 
tulokseen, on jo pitkään harkittu sellaista eril
lisuudistusta, että valtion menoja säästävät lait 
eli säästölait jätettäisiin lepäämäänjättämis
mahdollisuuden ulkopuolelle. Tätä tarkoittavat 
pyrkimykset eivät kuitenkaan ole johtaneet 
lainsäädäntötoimenpiteisiin. 

Maaliskuussa 1989 valtioneuvosto asetti pe
rustuslakien valtiontaloussäännösten uudista
miskomitean tutkimaan perustuslakien valtion
taloutta koskevien säännösten uudistamista. 
Komitean tehtäväksi annettiin myös selvittää, 
onko olemassa tarvetta säästölakiehdotusten 
käsittelyjärjestystä koskevien säännösten tar
kistamiseen. Komiteassa esitettiin erilaisia käsi
tyksiä säästölakiehdotusten lepäämäänjättä
miskiellon tarpeellisuudesta. Selvittäessään tar
vetta ja mahdollisuuksia säästölakiehdotusten 
käsittelyjärjestyksen muuttamiseen komitea tu
li siihen tulokseen, että kysymys liittyy lepää
määnjättämissäännöstön kokonaisuuteen. Kun 
komitea ei toimeksiautonsa puitteissa voinut 
selvittää tätä kokonaisuutta, katsoi se mietin
nössään (komiteanmietintö 1990:7), ettei sillä 
ollut riittäviä edellytyksiä arvioida säästölakien 
säätämisjärjestystä koskevaa asiaa. Komitea 
jättikin harkittavaksi, tulisiko lakiehdotusten 
lepäämäänjättämissäännöstö ja siihen liittyen 
säästölakiehdotusten käsittelyjärjestys selvittää 
laajana kokonaisuutena. 

Komitean mietinnöstä annetuissa lausun
noissa valtiovarainministeriö piti välttämättö
mänä määräaikaisia säästölakeja koskevien eh
dotusten käsittelyjärjestyksen muuttamista. 
Ministeriö kiinnitti myös huomiota tarpeeseen 
uudistaa verolakien käsittelyjärjestys. Kauppa
ja teollisuusministeriö sekä Suomen Pankki 
viittasivat erillisen säästölakityypin tarpeeseen. 

Edellä olevan vuoksi oikeusministeriö katsoi 
tarpeelliseksi käynnistää kokonaisselvityksen 
lakiehdotusten lepäämäänj ättämissäännöstön 

uudistamisesta. Tehtävää varten asetettiin 2 
päivänä marraskuuta 1990 lepäämäänjättämis
säännöstön uudistamistoimikunta. Selvitykses
sä tuli arvioida myös säästölakiehdotusten kä
sittelyjärjestystä ja tehdä asiaa koskevat tarvit
tavat ehdotukset. Samalla toimikunnan tuli 
selvittää verolakien säätämisjärjestyksen uudis
tamista. 

Kun säästölakien säätämisjärjestyksen uudis
tamista pidettiin kiireellisenä, toimikunnan 
tehtäväksi annettiin laatia säästölakeja koskeva 
ehdotus vuoden 1990 loppuun mennessä. Toi
mikunta jätti 27 päivänä joulukuuta 1990 sääs
tölakien säätämisjärjestystä koskevan osamie
tintönsä (komiteanmietintö 1990:55). Mietin
töä laatiessaan toimikunta kuuli valtiovarain
ministeriön tulo- ja menoarvio-osaston sekä 
kansantalousosaston, sosiaalihallituksen, Suo
men Pankin, Pellervon taloudellisen tutkimus
laitoksen, Teollisuuden Keskusliiton ja Työ
väen taloudellisen tutkimuslaitoksen edustajia. 
Samoin toimikunta kuuli valtio-opin ja valtio
sääntöoikeuden asiantuntijoita. 

Hallituksen esitys pohjautuu lepäämäänjät
tämissäännöstön uudistamistaimikunnan mie
tintöön. Esitys on viimeistelty virkatyönä oi
keusministeriössä. 

4. Ehdotuksen sisältö 

4.1. Uudistuksen lakitekninen toteuttaminen 

Säästölakiehdotusten lepäämäänjättämiskiel
to ehdotetaan uudistuksen kiireellisyyden 
vuoksi toteutettavaksi erillisuudistuksena, 
vaikka samanaikaisesti valmistellaan siihen lä
heisesti liittyvää lepäämäänjättämissäännöstön 
kokonaisuudistusta ja perusoikeusuudistusta. 
On mahdollista, että ehdotettu säännös uudes
ta lepäämäänjättämiskiellosta tulee lähivuosina 
kokonaan tai joiltakin osin harkittavaksi uu
delleen. 

Väliaikaiset poikkeukset perustuslakeihin on 
vakiintuneen käytännön mukaisesti säädetty 
niin sanottuina poikkeuslakeina, jolloin laki 
säädetään perustuslain säätämisjärjestyksessä, 
mutta perustuslain sanamuotoa muuttamatta. 
Menettelyä on noudatettu muun muassa, kun 
tasavallan presidentti on valittu poikkeukselli
sella tavalla tai kun hallitukselle on annettu 
valtuudet antaa säännöksiä talouselämän sään
telystä. Poikkeuslakimenettelyä on käytetty 
myös säädettäessä pysyväksi tarkoitettuja 
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muutoksia enty1sesti hallitusmuodon 6 §:ssä 
turvattuun omistusoikeuden sisältöön. 

Esityksessä on päädytty ehdottamaan, että 
säästölakiehdotusten lepäämäänjättämiskiel
losta säädettäisiin valtiopäiväjärjestykseen li
sättävällä uudella 66 a §:llä eikä poikkeuslail
la. Perustuslain sanamuodon muuttaminen on 
poikkeuslain säätämistä selkeämpi tapa toteut
taa valtiosäännön uudistaminen. Erityisen tär
keänä voidaan selkeyden vaatimusta pitää lain
säätämisjärjestystä muutettaessa. 

Kun säästölakiehdotusten lepäämäänjättä
miskielto liittyy kiinteästi kahteen muuhun, 
valmisteilla olevaan valtiosäännön muutos
hankkeeseen, lepäämäänjättämiskielto säädet
täisiin olemaan voimassa vain määräajan, vuo
den 1995 kesäkuun loppuun asti. Siihen men
nessä on mahdollista säätää lepäämäänjättä
missäännöstön kokonaisuudistuksesta ja perus
oikeusuudistuksesta säännönmukaiseksi tarkoi
tetussa käsittelyjärjestyksessä. 

4.2. Säästölakiehdotusten lepäämäänjättämis
kielto ja sen rajoitukset 

Valtiopäiväjärjestykseen lisättäväksi ehdote
tussa 66 a § :ssä kiellettäisiin jättämästä lepää
mään valtion menoja säästäviä lakeja eli sääs
tölakeja koskevia ehdotuksia. Uusi lepäämään
jättämiskielto on soveltamisalaltaan suppea ja 
koskee ehdotusta laiksi, joka sisältää vain 
säännöksiä valtion menojen vähentämisestä, 
lykkääruisestä tai niiden toimeenpanosta. 

Lepäämäänjättämiskiellon edellytyksenä on 
lisäksi, että laki on tarkoitettu olemaan voi
massa enintään yhden vuoden ja että sillä ei 
heikennetä yksilöiden toimeentulon lakisääteis
tä perusturvaa. Lepäämään ei myöskään saisi 
jättää lakiehdotusta, jolla tarkoitetaan kumota 
66 a §:n mukaan säädetty säästölaki. 

Säästölain käsite on ongelmallinen. Jos sääs
tölaiksi määriteltäisiin jokainen laki, jolla on 
säästövaikutuksia, voitaisiin lepäämäänjättä
misäännöstö haluttaessa kiertää. Voidaanhan 
miltei mihin tahansa lakiehdotukseen liittää 
säännöksiä, joista koituu valtiolle menojen 
vähennyksiä. Tämän vuoksi säästölain käsite 
on katsottu tarpeelliseksi määritellä suppeaksi. 
Kun toisaalta lähes kaikilla säästötoimilla on 
sivuvaikutuksia, ei säästölain käsitettä voida 
myöskään rajata niin ahtaaksi, että säästölaiksi 

määriteltäisiin vain laki, jonka ainoa vaikutus 
olisi säästövaikutus. Säästölain määrittelemi
nen laiksi, jonka pääasiallinen tarkoitus on 
valtion menojen vähentäminen, johtaisi puo
lestaan liian hankaliin tulkintaongelmiin. 

Säästölakiehdotusten lepäämäänjättämiskiel
to ehdotetaan ulotettavaksi vain ehdotuksiin 
sellaisiksi laeiksi, jotka on tarkoitettu olemaan 
voimassa enintään vuoden. Esityksen yhtenä 
tavoitteena on yhtenäistää valtion menojen 
vähentämistä ja tulojen lisäämistä koskevien 
säännösten käsittelyjärjestys. Vaikka verorasi
tusta ainakin jossakin suhteessa lisäämään tar
koittaviin lakiehdotuksiin kohdistuu lepää
määnjättämiskielto niiden voimassaoloajasta 
riippumatta, on vuotta pitemmän ajan kannet
tavaksi tarkoitetuista veroista säädettävä kah
den kolmasosan enemmistöllä. Vain yksivuoti
set verolait voidaan säätää enemmistöpäätök
sellä. Siten menoja vähentävien ja tuloja lisää
vien lakien käsittelyjärjestykset saadaan lähes 
yhteneviksi säilyttämällä yli yksivuotisten sääs
tölakiehdotusten lepäämäänjättämismahdolli
suus. Pieneksi eroksi jää muun muassa se, että 
lepäämäänjättämiseen tarvitaan kolmasosa 
eduskunnan kaikista jäsenistä, kun taas kah
den kolmasosan enemmistö lasketaan äänes
tykseen osallistuneista. 

Enintään vuoden voimassaolo lepäämäänjät
tämiskiellon ehtona on perusteltu myös siksi, 
että säästölakien käsite - vaikka lakiehdotuk
sessa onkin pyritty rajauksen selkeyteen - on 
jossain määrin tulkinnanvarainen. Ehto enin
tään vuoden voimassaolosta luo kiinteyttä le
päämäänjättämiskiellon rajaukselle ja liittää 
säästölait käytännössä pääsääntöisesti valtion 
tulo- ja menoarvion yhteyteen. Säästölakien 
säätämisen nimenomaista sitomista valtion 
tulo- ja menoarviosta tai lisäbudjetista päättä
miseen ei kuitenkaan ole pidetty välttämättö
mänä. 

Lakiehdotuksen yhtenä tavoitteena on, ettei 
lepäämäänjättämissäännöstön erillisuudistuk
sella heikennetä yksilöiden toimeentulon kan
nalta välttämätöntä sosiaaliturvaa. Tavoitteen 
toteuttaminen niin, ettei samalla mitätöidä 
mahdollisuuksia tehokkaisiin säästötoimiin, on 
vaikeaa. 

Esityksessä on päädytty ehdottamaan, että 
suojatut etuudet määriteltäisiin ilmaisulla ''toi
meentulon lakisääteinen perusturva". Määrit
tely rajaisi nimenomaisesti suojatut etuudet 
varsin suppeiksi, mitä on pidetty välttämättö
mänä. 
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5. Esityksen vaikutukset 

5.1. Hallinnolliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole välittömiä hallinnollisia 
vaikutuksia. 

5.2. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksen taloudellisia vaikutuksia on vaikea 
arvioida edes summittaisesti, sillä lepäämään
jättämissäännöstön merkittävin vaikutus on 
sen lainsäädäntöhankkeiden vireillepanoa en
nalta ehkäisevä vaikutus, joka ei näy virallis
asiakirjoista. 

Kaikki lakiehdotukset voivat sisältää valtion 
menoja vähentäviä säännöksiä. Useimmiten 
tällaiset säännökset lienevät kuitenkin sisälty
neet niin sanottuihin budjettilakiehdotuksiin. 
Valtion tuloja menoarvioesitykseen liittyen on 
viimeisenä kymmenenä vuotena annettu vuosit
tain 70-90 budjettilakiehdotusta. Näistä eh
dotuksista oli yhteensä 12 sellaisia, joilla pyrit
tiin valtion menojen vähentämiseen, mutta jot
ka äänestettiin eduskunnassa lepäämään. 

Mainitut viimeisen kymmenen vuoden aika
na annetut ja lepäämäänjääneet säästölakieh
dotukset olisivat vähentäneet valtion menoja 
yhteensä noin miljardi markkaa ensimmäisenä 
vuonna. Vuoden 1985 tulo- ja menoarvioesi
tykseen liittyvät säästölakiehdotukset olisivat 
yksistään vähentäneet valtion menoja noin 800 
miljoonaa markkaa eli 0.9 prosenttia tulo- ja 
menoarvion menojen kokonaismäärästä. Sen 
jälkeen kun nämä lakiehdotukset äänestettiin 
lepäämään, ei eduskunnalle ole enää annettu 
valtiontaloudellisesti merkittäviä säästölakieh
dotuksia. 

Säästölakiehdotukset ovat viimeisenä kym
menenä vuotena sisältäneet seuraavanlaisia me
nojen vähentämisehdotuksia: 

- eräiden valtionosuuksien loppuerien siir
täminen 

- eräiden valtionosuuksien siirtäminen jäl
kirahoitusmenettelyn piiriin 

- eräiden valtionosuuksien voimaantulon 
lykkääminen 

- eräiden valtionapuhenkilöiden määrän ra
joittamisen jatkaminen 

- kuntien verotulojen täydennyksen alenta
minen 

- äitiysrahan korotuksen siirtäminen erm
den sairausvakuutuksen omavastuiden ~osta
minen ja työnantajalle tulevien työterveyshuol
tokorvausten alentaminen 

- alueellisen kuljetustuen vähentäminen 
- eräiden menojen siirtäminen suoritetta-

vaksi raha-automaattiyhdistyksen tuotosta. 
Säästölakiehdotusten lepäämäänjättämiskiel

lon taloudelliset vaikutukset riippuisivat siitä 
kuinka paljon säästölakiehdotuksia tehtäisii~ 
ja mikä niiden sisältö olisi. Säästölakiehdotus
ten määrää ei voida Iuotettavasri arvioida 
mutta oletettavasti niillä tulisi ainakin joinaki~ 
vuosina olemaan tuntuvaa valtiontaloudellista 
merkitystä. Myöskään säästölakiehdotusten si
sältöä ei ole juuri mahdollista ennakoida. Edel
lä esitetystä 1980-luvulla erilaisissa olosuhteissa 
annettujen ehdotusten sisällöstä ei voida tehdä 
sitä johtopäätöstä, että myös tulevaisuudessa 
säästölakiehdotukset kohdistuisivat samanlai
siin asioihin. Koska säästölait vaatisivat edus
kunnan enemmistön hyväksynnän, voidaan ar
vioida, että säästölakiehdotukset kohdistuisivat 
pikemminkin yhteisöihin kuin yksilöihin ja 
luultavammin hyvinvointietuihin kuin sosiaali
turvaan kuuluviin etuihin. Lakisääteiseen pe
rusturvaan säästölait eivät saisikaan kohdistua. 

Säästölait vähentäisivät verottamisen ja val
tion lainanoton tarvetta sekä mahdollistaisivat 
valtion varojen ohjaamisen joihinkin sellaisiin 
yhteiskunnallisesti keskeisiin tarkoituksiin, joi
hin ei muuten riittäisi valtion rahoitusta joko 
tarpeeksi tai ollenkaan. 

5.3. Vaikutus poliittiseen järjestelmään 

Ehdotettu lisäys valtiopäiväjärjestykseen 
saattaisi merkittävästi muuttaa vuotuiseen val
tion tulo- ja menoarvioon liittyvien lakien sää
tämistä. Valtion menoja vähentävät lainmuu
tokset voitaisiin säätää samaa säätämisjärjes
tystä käyttäen kuin yksivuotiset verolait eli 
eduskunnan yksinkertaisen enemmistön pää
töksellä. Eduskunnan enemmistön kannatusta 
nauttiva hallitus tulisi siten tulo- ja menoar
vion suhteen nykyistä riippumattomammaksi 
oppositiopuolueiden tuesta. Tämä merkitsee, 
että opposition ja hallituksen vastuu selkiytyy. 

Toisaalta on arvioitu, ettei säästölakien sää
tämisjärjestyksen muuttaminen tai edes koko 
lepäämäänjättämissäännöstön kumoaminen 
olennaisesti muuttaisi Suomen poliittista järjes
telmää. Opposition asema tulisi jonkin verran 
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heikkenemään, mutta suurista muutoksista tul
taisiin todennäköisesti edelleen neuvottelemaan 
opposition kanssa mahdollisimman suuren yh
teisymmärryksen saavuttamiseksi. 

6. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitys liittyy läheisesti hallituksen esitykseen 
Suomen Hallitusmuodon ja valtiopäiväjärjes
tyksen valtiontaloutta koskevien säännösten 
uudistamisesta (hall. es. 262/1990 vp.) ja on 
tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Esitys 
täydentää valtiontaloussäännösten uudistuseh
dotusta antamalla eduskunnan enemmistölle 
mahdollisuuden päättää yhtä joustavasti sekä 
tulojen lisäämisestä että menojen karsimisesta. 

Säästölakiehdotusten lepäämäänjättämiskiel
lon lisääminen valtiopäiväjärjestykseen on kat
sottu kiireelliseksi. Tämän vuoksi hallitus esit
tää sen säätämistä erillisenä, vaikka uudistus 
liittyykin kiinteästi kahteen muuhun uudistus
hankkeeseen: lepäämäänjättämisäännöstön ja 
verolakien säätämisjärjestyksen uudistamiseen 
sekä perusoikeusuudistukseen. 

Lepäämäänjättämisäännöstön ja verolakien 
säätämisjärjestyksen uudistaminen on valmis
teltavana aikaisemmin mainitussa lepäämään
jättämissäännöstön uudistamistoimikunnassa. 
Käsillä oleva hallituksen esitys on laadittu toi
mikunnan osamietinnön pohjalta. Toimikun
nassa on pohdittu lepäämäänjättämissäännös
tön uudistamistarvetta yleisemminkin ja tultu 
siihen tulokseen, ettei säästölakien säätämisjär
jestyksen erillinen uudistaminen olennaisesti 
vaikeuta lepäämäänjättämissäännöstön mah
dollista kokonaisuudistusta. 

Erillisuudistus tosin aiheuttaa epätasapainoa 
samaa asiaa koskevien, mutta eri suuntaan 
menevien uudistusehdotusten käsittelyjärjestys
ten välille. Valtion varoista maksettavan talou
dellisen etuuden leikkaaminen tulee tietyin 
edellytyksin mahdolliseksi eduskunnan vähem
mistön kannasta riippumatta, kun taas saman 
edun kehittäminen estyy tai viivästyy, jos kan
sanedustajien kolmasosa sitä vastustaa. Käsit
telyjärjestysten epätasapaino on korjattavissa 
vasta lepäämäänjättämisäännöstön kokonai
suudistuksen yhteydessä. Lepäämäänjättämis
säännöstön uudistamistaimikunnan on määrä 
saada kokonaisehdotuksensa valmiiksi vuoden 
1991 loppuun mennessä. 

Perusoikeusuudistusta valmistelee valtioneu
voston 21 päivänä syyskuuta 1989 asettama 
perusoikeuskomitea, jonka määräaika päättyy 
syyskuun lopussa 1991. Lepäämäänjättämis
säännöstö liittyy sikäli perusoikeuksiin, että 
molempien tavoitteena on vähemmistön oi
keuksien suojaaminen. Perusoikeudet ovat le
päämäänjättämissäännöstöä nykyaikaisempi ja 
tehokkaampi tapa suojata vähemmistön oi
keuksia. Niin kauan kuin nykyisten perusoi
keussäännösten antama suoja on aukollista, ei 
lepäämäänjättämissäännöstön antamaa suoja
vaikutusta kuitenkaan voida pitää merkitykset
tömänä. 

Säästölakien säätämisjärjestystä koskevassa 
hallituksen esityksessä edellä sanotut uudistus
hankkeet ja niihin liittyvät näkökohdat on 
pyritty ottamaan huomioon muun muassa si
ten, että säästölakien säätämisjärjestyksen 
muutos ehdotetaan säädettäväksi määräaikai
seksi. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Valtiopäiväjärjestyksen 66 a § 

Valtiopäiväjärjestykseen lisättäväksi ehdo
tettu uusi 66 a § poistaisi mahdollisuuden jät
tää ehdotus valtion menojen säästämistä kos
kevaksi laiksi lepäämään, jos laki olisi tarkoi
tettu olemaan voimassa enintään yhden vuoden 
(1 momentti). 

Pykälä koskisi vain ehdotuksia valtiopäivä
järjestyksen 66 §:n mukaan säädettäviksi laeik
si. Tämä on ilmaistu sijoittamalla pykälä 
66 a §:ksi ja käyttämällä käsitettä lepäämään
jättäminen. Jos pykälä olisi tarkoitettu viittaa
maan 67 §:n mukaiseen perustuslain säätämis
järjestykseen, olisi pykälässä käytetty käsitettä 
lepäämään hyväksyminen, kuten on tehty 67 a, 
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73 ja 74 §:ssä. Jos siis säästölakiehdotus josta
kin syystä olisi käsiteltävä perustuslain säätä
misjärjestyksessä, olisi käsittelyn tapahduttava 
ehdotetun pykälän vaikuttamatta asiaan. 

Pykälässä säästölaiksi on määritelty laki, 
joka sisältää menojen vähentämistä tai lykkää
mistä taikka niiden toimeenpanoa koskevia 
säännöksiä. Jos laissa olisi yksikin muu sään
nös, kysymyksessä ei enää olisi säästölaki. 
Säästölakiluonnetta ei kuitenkaan poistaisi se, 
että lakiin liitettäisiin jo voimassa olevia sään
nöksiä. Menojen vähentämisen tai lykkäämisen 
toimeenpanosäännökseksi katsottaisiin myös 
säästölain voimaantulosäännös. Lain säästöla
kiluonnetta ei poistaisi myöskään se, että lailla 
olisi säästövaikutuksen ohella merkittäviäkin 
muita vaikutuksia. 

Pykälän 1 momentin mukaista ehtoa enin
tään vuoden voimassaolosta ei ole tarkoitettu 
esteeksi sille, että seuraavaa vuotta varten sää
dettäisiin uusi, entisen sisältöinen laki. Pykälä 
ei siten estäisi pitkäaikaisiakaan säästötoimia, 
mutta kukin vuoden pituinen säästöjakso on 
saatettava eduskunnan erikseen päätettäväksi. 
Vastaava järjestely on olemassa myös yksivuo
tisten verolakien osalta. 

Yksivuotisten verolakien säätämistä koskeva 
valtiopäiväjärjestyksen 68 § on vakiintuneesti 
tulkittu niin, että ilmaisu "vuosi" ymmärre
tään kalenterivuodeksi. Sama tulkinta on tar
koitettu omaksuttavaksi myös säästölakien 
osalta. Kun 68 §:ssä ei ole nimenomaisesti 
käytetty kalenterivuoden käsitettä, ei sitä ole 
katsottu tarpeelliseksi myöskään 66 a § :ssä. 
Tulkinta kytkee säästölait valtion tulo- ja me
noarvioon, mutta myös erillisiä säästölakeja 
voitaisiin säätää. Kesken vuotta voitaisiin sää
tää vuoden loppuun voimassa oleva säästölaki. 
Käytännössä säästölakeja tultaneen käyttä
mään valtion tulo- ja menoarvion tasapainotta
misen ja valtion maksuvalmiuden ylläpitämisen 
keinona. 

Pykälän 2 momentin mukaan sellainen sääs
tölaki, joka on säädetty pykälän 1 momentin 
nojalla, voitaisiin kumota ilman lepäämäänjät
tämismahdollisuutta. Eduskunta voisi purkaa 
säästötoimet samassa järjestyksessä kuin se on 
niistä säätänyt. 

Ehdotetun pykälän 3 momentin mukaan le
päämäänjättämiskielto ei koske ehdotusta laik
si, joka heikentää toimeentulon lakisääteistä 
perusturvaa. Määrittely rajaisi nimenomaisesti 
suojatut etuudet melko ahtaasti, mutta ilmaisi-

si samalla yleisemmän sosiaalisen turvallisuu
den koskemattomuuden periaatteen. 

Toimeentulon perusturvalla tarkoitetaan 
vain luonnolliselle henkilölle maksettavia raha
määräisiä toistuvaissuorituksia ja vain sitä 
osaa sosiaaliturvasta, jolla pyritään takaamaan 
yksilön toimeentulolle välttämätön elintaso. 
Esimerkiksi elinkeinotoiminnan tuki ei kuuluisi 
suojatluihin etuuksiin. 

Perusturvaksi ei lueta etuuksia, joiden avulla 
aikaisemmin saavutettu, vähimmäistasoa kor
keampi ansiotaso voidaan säilyttää esimerkiksi 
sairauden tai vanhuuden aikana. Perusturvaan 
kuuluu kuitenkin vähimmäisturvaa vastaava 
ansioon sidottu sosiaaliturva silloin, kun vä
himmäisetuus ja ansioon suhteutettu etuus 
kuuluvat samaan korvausjärjestelmään. Esi
merkiksi sairausvakuutuksen vähimmäispäivä
raha kuuluisi suojan piiriin. 

Ansiosidonnainen sosiaaliturva ei yleensä voi 
kuulua säästölakien piiriin. Lisäksi työ- ja 
ansioeläkkeet ovat laajasti hallitusmuodon 
6 §:n omistusoikeussäännöksen suojaamia. -
Mahdollisuutta kaventaa sosiaalisia oikeuksia 
säästölaeilla rajoittavat lisäksi muun muassa 
taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oi
keuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 
(SopS 6/76), useat kansainvälisen työjärjestön 
sopimukset sekä Euroopan sosiaalinen perus
kirja, sikäli kuin se ratifioidaan suunnitelmien 
mukaan (hall. es. 266/1990 vp.). 

Ilmaisulla "lakisääteinen" rajataan suojan 
ulkopuolelle etuudet, jotka eivät perustu la
kiin. Rajatapauksen muodostaa sosiaalihuolto
laissa (710/82) tarkoitettu toimeentulotuki. 
Toimeentulotukeen oikeutettujen henkilöiden 
piiri ja eräät muut seikat on määritelty laissa. 
Sen sijaan tuen suuruus määrätään kunnallisen 
viranomaisen päätöksellä valtioneuvoston vah
vistamien yleisten perusteiden mukaan. Säästö
toimien kohdistaminen laissa säädettyihin seik
koihin, kuten toimeentulotukeen oikeutettujen 
henkilöiden rajaukseen, veisi lakiehdotuksen 
suojalausekkeen alaiseksi. 

Jos suojalausekkeen piiriin kuuluvan etuu
den markkamäärät on lailla säädetty tarkistet
taviksi esimerkiksi elinkustannusten nousua 
vastaavalla tavalla, velvollisuus indeksitarkis
tuksiin on katsottava lakisääteiseksi siitä riip
pumatta, mikä toimielin tai viranomainen vah
vistaa korotuksen. 

Edellä lausuttujen periaatteiden mukaisesti 
toimeentulon lakisääteiseen perusturvaan kuu-
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luisivat ainakin seuraavat voimassa olevassa 
lainsäädännössä turvatut etuudet: 

- kansaneläkelaissa (347 /56) tarkoitettu 
kansaneläke, johon sisältyy vanhuuseläke, var
hennettu vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, 
yksilöllinen varhaiseläke, työttömyyseläke sekä 
lapsikorotus ja eläkkeensaajien hoitotuki; 

- lapsen hoitotuesta annetun lain (444/69) 
mukainen (sairaan) lapsen hoitotuki; 

- vammaistukilaissa (124/88) tarkoitettu 
vammaistuki; 

- perhe-eläkelaissa (38/69) tarkoitetut Ies
keneläkkeet ja lapseneläkkeet; 

- rintamasotilaseläkelaissa (119177) tarkoi
tetut rintamasotilaseläke, rintamalisä ja yli
määräinen rintamalisä; 

- asumistukilaissa (408175) tarkoittu asu
mistuki ja opintotukilaissa (28/72) tarkoitettu 
asumislisä tuen saaruisedellytysten osalta; 

- eläkkeensaajien asumistukilaissa (591/78) 
tarkoitettu asumistuki; 

- sairausvakuutuslaissa (364/63) tarkoitet
tujen sairauspäivärahan sekä äitiys-, isyys- ja 
vanhempainrahan vähimmäispäiväraha; 

- lapsilisälaissa (5411 48) tarkoitettu lapsili
sä; 

- työttömyysturvalaissa (602/84) tarkoite-

tut peruspäiväraha lapsikorotuksineen sekä an
sioon suhteutetun päivärahan perusosa; 

- opintotukilaissa (28/72) tarkoitettu opin
toraha; sekä 

- sosiaalihuoltolaissa tarkoitettu toimeentu
lotuki tuen saaruisedellytysten osalta. 

Luettelo ei ole tyhjentävä. Eduskunta itse 
päättää lain säätämisjärjestyksestä, myös siltä 
osin kuin kysymys on siitä, mitkä etuudet 
kuuluvat suojalausekkeen piiriin. 

2. Voimassaolo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti, kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu. Lain voimassa
olo päättyisi vuoden 1995 kesäkuun lopussa. 

3. Säätämisjärjestys 

Koska lakiehdotus koskee valtiopäiväjärjes
tyksen muuttamista, se on säädettävä valtio
päiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyssä järjestyk
sessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
valtiopäiväjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä 
tavalla, 

lisätään väliaikaisesti valtiopäiväjärjestykseen uusi 66 a § seuraavasti: 

66 a § 
Ehdotusta valtion menojen säästämistä kos

kevaksi laiksi ei voida jättää lepäämään, jos 
laki on tarkoitettu olemaan voimassa enintään 
yhden vuoden eikä laki sisällä muita kuin 
menojen vähentämistä tai lykkäämistä taikka 
niiden toimeenpanoa koskevia säännöksiä. 

Lepäämään ei voida jättää ehdotusta laiksi, 
jolla kokonaan tai osaksi kumotaan 1 momen
tissa säädetyllä tavalla käsitelty laki. 

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1991 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu lepäämään
jättämiskielto ei koske ehdotusta laiksi, joka 
heikentää toimeentulon lakisääteistä perus
turvaa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 ja on voimassa 30 päivään kesä-
kuuta 1995. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Tarja Halonen 


