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Lakialoite 11

Mikko Elo /sd ym.: Lakialoite kansanedustajien palkkiota koskevaksi lainsäädännöksi

Eduskunnalle

Suomen Hallitusmuodon 2 §:n mukaan korkeinta valtaa maassa käyttää valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Tämän periaatteen mukaisesti eduskunta on tähän asti päättänyt myös
edustajanpalkkiosta, josta on säädetty erikseen
lailla (328/1947). Voidaan kuitenkin perustellusti
väittää, että kansanedustajat ovatjäävejä päättämään omista paikoistaan.
Edustajien palkkiojärjestelmän uudistamisen
tarpeellisuus on laajasti tunnettu ja tunnustettu.
Nykyisessä järjestelmässä edustajille maksetaan
palkkiota, joka vaihtelee edustajavuosien mukaan. Toisaalta edustajille maksetaan mm. kotipaikkakunnan perusteella kulukorvausta, jonka
yhteys edustajantoimen hoitamisesta johtuviin
kuluihin ei aina ole selkeä.
Edustajanpalkkiojärjestelmän muuttaminen
on tarpeellista, mutta poliittisesti hyvin vaikeaa.
Hyvässä tarkoituksessa tehdyt ja yleiseen etuun
pyrkivät uudistukset voidaan tulkita edustajien
oman edun tavoitteluksi. Tällaisen tulkinnan
pelko estää edustajia ottamasta aloitetta käsiinsä
ja uudistamasta palkkiojärjestelmää.

Edustajanpalkkiojärjestelmän uudistamiseksi
olisijärjestelmää muutettava siten, että eduskunta valitsisi ulkopuolisen palkkiolautakunnan
päättämään edustajantoimesta maksettavasta
palkkiosta ja edustajantoimen hoitamisesta
aiheutuvien kulujen maksamisesta. Palkkiolautakunta koostuisi kolmesta yleistä yhteiskunnallista arvostusta nauttivasta henkilöstä ja päättäisi eduskunnan puolesta edustajanpalkkiosäännöstä, joka sisältyisi eduskunnan työjärjestykseen. Eduskunta vahvistaisi vuosittain palkkiosäännön mukaiset menot valtion talousarvion
hyväksyessään.
Ruotsissa siirryttiin edellä kuvattuunjärjestelmään 1.1.1994lukien.
Palkkiolautakunnan perustaminen edellyttää
erillislakia ja muutoksia hallituksen esitykseen
uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi (HE 111998
vp) ja vanhaan edustajanpalkkiolakiin.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että Eduskunta hyväksyisi seuraavat lakiehdotukset:

1.
Suomen Hallitusmuoto
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä
tavalla, säädetään:
1-35 §
(Kuten HE)
36§
(1 mom. kuten HE)
Eduskunta valitsee palkkiolautakunnan, jonka tehtävänä on päättää edustajantoimesta maksettavasta palkkiosta. Eduskunta valitsee muita

tarvittavia toimielimiä sen mukaan kuin tässä
hallitusmuodossa, muussa laissa tai eduskunnan
työjärjestyksessä säädetään.
(3 mom. kuten HE)
37-131 §
(Kuten HE)
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2.
Laki
kansanedustajien palkkiolautakunnasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Eduskunnan palkkiolautakunta päättää edustajanpalkkiosta annetun lain (328/1947) mukaisesta, kansanedustajalle maksettavasta palkkiosta sekä muista korvauksista.

2§
Eduskunnan palkkiolautakuntaan kuuluu
kolme jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja. Lautakunnalla on sihteeri,jonka lautakunta valitsee.

3§
Eduskunnan palkkiolautakunta kokoontuu
puheenjohtajansa kutsusta. Lautakunta on päätösvaltainen täysilukuisena. Lautakunta voi kuitenkin päätöksellään antaa puheenjohtajalleen
oikeuden yksin lautakunnan nimissä tehdä päätöksiä asioissa, joilla ei katsota olevan huomattavaa merkitystä.
4§
Tämä laki tulee voimaan 22 päivänä maaliskuuta 1999.

3.
Laki
edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 70 §:ssä säädetyllä tavalla,
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1947 edustajanpalkkiosta annetun lain (328/1947) 1 §,sellaisena
kuin se on laeissa 464/1977, 1295/1988 ja 1185/1994, seuraavasti:
1§
Edustajalle maksetaan vuotuista palkkiota ja
vuotuista korvausta edustajantoimesta aiheutuvista kuluista.

Tämä laki tulee voimaan 22 päivänä maaliskuuta 1999.
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