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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 

 

Asiantuntijalausuntona hallituksen esityksestä ulkomaalaisten 

yritysostoja ja kiinteistönhankintaa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 

120 v. 1992 vp.)  esitän kunnioittaen seuraavaa. 

 

1. Lain voimaantulosta ja soveltamisesta säätäminen asetuksella 

 

Ulkomaalaisten yritysostojen seurantaa koskevan lakiehdotuksen 17.1 

§:n mukaan lain 12 § tulee voimaan asetuksella säädettävänä 

ajankohtana. Hallitusmuodon nykyisen 20.3 §: n (607/1980) mukaan 

"laista tulee ilmetä, milloin se tulee voimaan". Perustuslakiva-

liokunta on lainsäädäntövallan delegoimisen sallittavuutta arvioi-

dessaan noudattanut linjaa, jonka mukaan delegointi edellyttää VJ 67 

§:n mukaista järjestystä mm. silloin, kun kyse on asiasta, josta 

perustuslaki nimenomaisesti edellyttää säädettäväksi lailla. Vaatiiko 

siis lain — tässä tapauksessa sen yhden pykälän — voimaantulosta 

säätämisen delegointi asetustasolle perustuslain säätämisjärjestystä? 

Ennen HM 2 0.3 §:n säätämistä valtiokäytännössä lain 

voimaantulosta säätämisen delegoimista oli pidetty mahdollisena 

tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Kyseistä säännöstä koskevasta 

hallituksen esityksestä (41 v. 1980 vp.) puolestaan ilmenee, että 

uudella säännöksellä ei ollut tarkoitus muuttaa aiemmin noudatettua 

käytäntöä. Niinpä hallituksen esityksen perusteluissa (s. 5) todettiin 

nimenomaisesti, että "laissa voitaisiin myös lausua, että sen 

voimaantulosta säädetään erikseen (lailla) tai että voimaantulosta 

säädetään asetuksella". Perustuslakivaliokunta puolestaan hyväksyi 

mietinnössään (16 v. 1980 vp.) yleisesti ne näkökohdat ehdotettujen 

säännösten tulkinnasta, joita hallitus oli perusteluissaan esittänyt: 

"Kysymyksessä olevan uudistuksen kannalta hyvinkin keskeisiä 

periaatteita ja tulkintanäkökohtia on jouduttu sijoittamaan 

hallituksen esityksen 



 

perusteluihin, koska niistä ei voi yksityiskohtaisesti säätää 

hallitusmuodossa. Tässä tapauksessa ei perusteluihin ole 

otettu itse hallitusmuodon sanamuotoa täydentäviä tai 

lisääviä lausumia, vaan perusteluilla on ensi sijassa pyritty 

pelkästään varmistamaan se, että kysymyksessä olevan 

uudistuksen ei tulkittaisi muuttavan nykyäänkin j o yleensä 

noudatettua käytäntöä." 

Esittämissään huomautuksissa valiokunta ei puuttunut kantaan, jonka 

hallitus oli omaksunut voimaantulosta säätämisen delegoi-tavuuteen. HM 

20.3 §:n voimaantulon jälkeen aiempaa käytäntöä onkin jatkettu. 

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä on delegoitu erityisesti 

valtiosopimusten voimaansaattamislakien voimaantulosta säätämisvaltaa. 

Vaikka HM 20.3 §:n sanamuoto näyttäisikin viittaavan toiseen suuntaan, 

täytynee säännöksen tulkinnassa ottaa huomioon harvinaisen selkeästi 

ilmaistu "lainsäätäjän tahto" samoin kuin noudatettu käytäntö. Näillä 

perusteilla ulkomaalaisten yritysostoja koskevan lain 12 §:n 

voimaantulosta säätämisen delegoiminen asetustasolle ei olisi 

ristiriidassa perustuslain kanssa. 

Kyseinen 12 § puolestaan mahdollistaisi lain soveltamisen 

lakkaamisesta (lain soveltamisalan supistamisesta) tai soveltamisen 

uudelleen aloittamisesta (soveltamisalan uudelleen laajentamisesta) 

säätämisen asetuksella. Kuten esityksen perusteluissa (s. 45-6) 

katsotaan, soveltamisen lakkaamisesta (soveltamisalan supistamisesta) 

säätämisessä ei olisi kysymys siitä, että laki voitaisiin osittain 

kumota asetuksella. Näin myöskään valtiosäännön (HM 92 §) edellyttämää 

normihierarkiaa ei tältä osin loukattaisi. Tämä toteamus ei kuitenkaan 

vielä täysin ratkaise ehdotettuun järjestelyyn liittyviä 

valtiosääntöisiä ongelmia. 

Järjestely näet merkitsee joka tapauksessa eduskunnalle 

kuuluvan lainsäädäntövallan delegoimista: lain soveltamisalasta 

päättämisvaltaa siirretään lainsäätäjältä asetuksen antajalle. 

Asetelmaa täytynee arvioida yleisten lainsäätämisvallan delegoinnin 

sallittavuutta koskevien näkökohtien nojalla. Perustuslakivaliokunnan 

omaksuman linjan mukaan delegointi edellyttää VJ 67 §:n mukaista 

järjestystä mm. silloin, kun delegoitavalla normeeraus-vallalla voidaan 

puuttua perustuslain suojaa nauttiviin perusoikeuksiin. Ehdotetulla 

lailla on myös Suomen kansalaisten sopimusvapautta rajoittavia 

vaikutuksia, jotka eivät kuitenkaan ulotu ennen lain voimaantuloa 

syntyneisiin sopimussuhteisiin. Kyseessä ei nähdäkseni olekaan sen 

kaltainen lainsäädäntövallan delegointi, josta ei voitaisi säätää 

tavallisen lain käsittelyjärjestystä noudattaen. 
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Todettakoon, että ulkomaalaisten yritysostoja koskevan 

lakiehdotuksen 12 §:n kaltaisia järjestelyjä on lainsäädännössämme 

omaksuttu aiemminkin, kuten v. 1970 säädetyssä ns. säännöstelyval-

tuuslaissa sekä v. 1991 voimaan tulleissa valmiuslaissa ja puolus-

tustilalaissa. Näiden lakien sisältämät järjestelyt eivät tosin ole 

täysin analogisia nyt ehdotetulle menettelylle, sillä niihin kaikkiin 

liittyy eduskunnan jälkitarkastusoikeus. 

Mainitsemistani laeista kaksi ensimmäistä on säädetty 

perustuslain säätämisjärjestyksessä. Sen sijaan puolustustilalaki 

käsiteltiin HM 16 §:n nojalla VJ 66 §:n mukaisessa järjestyksessä. 

Perustuslakivaliokunnan valmiuslakiehdotuksesta ja puolustustila-

lakiehdotuksesta antamissa lausunnoissa (10-11 v. 1990 vp.) otettiin 

kantaa myös menettelyyn, jolla päätetään lakien toimivaltasäännösten 

soveltamisen aloittamisesta ja jatkamisesta. Näkökulmana ei kuitenkaan 

näiltä osin ollut lainsäädäntövallan delegoiminen vaan eduskunnan 

oikeus puuttua asetuksenantajan toimivaltaan muulla tavoin kuin 

lainsäädäntötietä. 

 

2. Kiinteistöhankintojen lupajärjestelmä Suomen kansalaisten osalta 

 

Kiinteistönhankintojen valvontaa koskeva lakiehdotus ulottaa 

vaikutuksensa myös ulkomailla asuviin Suomen kansalaisiin, joilta 

edellytettäisiin ehdotuksessa tarkoitettu kiinteistön hankintalu-pa. 

Lisäksi lakiehdotus vaikuttaa maanomistajien mahdollisuuksiin tehdä 

omaisuuttaan koskevia sopimuksia. 

1940-luvulla säädettiin useitakin Suomen kansalaisia 

koskevia lakej a, joilla tietynlaisten kiinteistöj en hankinta tehtiin 

luvanvaraiseksi. Nämä lait käsiteltiin VJ 67 §:n mukaisessa 

järjestyksessä, kuitenkin ilman, että säätämisjärjestyksestä olisi 

hankittu perustuslakivaliokunnan lausunto. Sen sijaan kiin-

teistönhankintaa koskevan lupajärjestelmän perustuslainmukaisuus oli 

valiokunnassa nimenomaisesti pohdittavana v. 1977 valtiopäivillä. 

Valiokunnan lausunto (n:o 4) koski hallituksen esitystä laiksi 

luonnollisten henkilöiden ja yksityisoikeudellisten yhteisöjen 

oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata. 

Kannanottonsa lähtökohtina valiokunta totesi seuraavaa: 

 

"Omaisuuden suojaan on meillä luettu myös aineksia, joita 

voidaan kutsua sopimusvapaudensuojaksi tai sopimusten 

koskemattomuudeksi. Perustuslain tulkinnassa syntyneestä 

käytännöstä voidaan yleistäen todeta, että suoj aa ei ole 



 

annettu millekään sopimusvapaudelle sellaisenaan, vaan 

kansalaisen mahdollisuudelle taloudellisiin sopimuksiin 

ryhtymällä määrätä omasta omaisuudestaan. Tietynlaisten 

kauppojen kieltäminen tai ostolupajärjestelmän käyttöönotto 

ei kuitenkaan sellaisenaan ole omaisuudensuojaan soveltumaton 

ilmiö. Rajoitusten hyväksyttävyys riippuu myös tässä 

tapauksessa samoista seikoista kuin perus-oikeuskysymyksissä 

yleensäkin." 

Kantaansa, jonka mukaan lupajärjestelmä ei edellytä perustuslain 

säätämisjärjestystä, valiokunta perusteli erityisesti seuraavilla 

seikoilla: lakiehdotuksen taustalla oleva tärkeä yhteiskunnallinen 

tarve ja lupajärjestelmän ei-korvattavuus tämän tarpeen tyydyttä-

misessä; maanomistajille jäävät "kohtuulliset mahdollisuudet" maansa 

myymiseen; maakauppoja tekevien oikeusturvasta huolehtiminen; lain ei-

taannehtiva luonne. Yhteenvetona valiokunta totesi, että 

"lakiehdotuksen sisältämä, maaomaisuuden kaupan 

luvanvaraisuutena ilmenevä omaisuuden käyttöoikeuden raj 

oitus täyttää siten perustuslakiva-liokunnan käytännössä 

omaisuuden käyttöoikeuden tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä toteutettavalle rajoitukselle 

asetettavat kohtuullisuuden ja järkevyyden sekä 

yhteiskuntakehitykseen sopivuuden vaatimukset.11 

Käymättä näiltä osin nyt tarkasteltavan lakiehdotuksen yksityis-

kohtaiseen tarkasteluun totean käsityksenäni, että perustuslakiva-

liokunnan tähänastisen tulkintalinjan valossa näyttää selvältä, että 

ehdotettu lupajärjestelmä ei loukkaa Suomen kansalaisille HM 6 §:ssä 

taattua omaisuuden suojaa. 

Kuten hallituksen esityksen perusteluissa on todettu, 

lupajärjestelmää on Suomen kansalaisten osalta tarkasteltava myös HM 5 

§:n yhdenvertaisuussäännöksen näkökulmasta. Perustuslakivaliokunnan 

yhdenvertaisuussäännöstä koskevista, parilta viime vuosikymmeneltä 

olevista kannanotoista on tiivistettävissä seuraava tulkintalinja. 

Säännös ei edellytä kansalaisten ehdotonta yhdenvertaisuutta vaan 

ainoastaan sitä, että kansalaisia ei saada ilman "hyväksyttävää 

perustetta" asettaa keskenään eriarvoiseen asemaan. "Hyväksyttävyyden" 

arvioinnissa on puolestaan erityistä huomiota kohdistettu 

lakiehdotuksen tarkoitukseen ja siihen, että eriarvoisuutta merkitsevät 

sääntelyt eivät ole mielivaltaisia vaan tarkoituksen edellyttämiä. Myös 

edellä jo lainatussa, v. 1977 vp. 

antamassaan lausunnossa esityksestä laiksi luonnollisten henkilöiden 

ja yksityisoikeudellisten yhteisöjen oikeudesta hankkia maa-ja 

metsätalousmaata valiokunta arvioi ehdotetun lain suhdetta HM 5 §:ään 

nimenomaan lain tarkoituksen näkökulmasta. Ehdotus koski ainoastaan 

Pohjois- ja Itä-Suomen maa- ja metsätalousmaata. Valiokunta kuitenkin 

katsoi, että "kun esityksen tarkoituksena on turvata tilojen 

elinkelpoisuuden parantaminen sekä muutoinkin luoda edellytyksiä 
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viljelijäväestön aseman turvaamiseksi, eivät esitykseen sisältyvät 

lakiehdotukset ole yleisesti hyväksyttävien tavoitteidensa osalta 

ristiriidassa kansalaisten yhdenvertaisuuden kanssa". 

Vapaa-ajan kiinteistöjä koskevan luvanhankkimisvelvol-

lisuuden liittäminen asuinpaikkaan eikä kansalaisuuteen johtuu ETA-

sopimukseen kuuluvan ns. pääomanliikedirektiivin 6 artiklan 4 kohdasta 

EY:ssä omaksutusta ja Tanskan lainsäädännöstä ilmenevästä tulkinnasta. 

Onkin ilmeistä, että vapaa-ajan kiinteistöjä koskevan lupajärjestelmän 

tavoitteita ei voida saavuttaa asettamatta Suomen kansalaisia 

eriarvoiseen asemaan asuinpaikkansa nojalla. Kun näitä tavoitteita (ks. 

s. 32) voidaan varmaankin hyväksyttävinä, ehdotus ei nähdäkseni ole 

ristiriidassa HM 5 §:n kanssa. 

3. Kiinteistönhankintojen säätäminen asetuksella luvanvaraisiksi 

 

Kiinteistönhankintoja koskevan lakiehdotuksen 12 §:n mukaan lupa-

järjestelmä voitaisiin ulottaa asetuksella muihinkin kuin lailla sen 

piiriin jo saatettuihin kiinteistöihin. Asetuksella voitaisiin myös 

muuttaa (tiukentaa) luvan saamisen ehtoja. Kun tämäkään delegointi ei 

koske toimivaltaa puuttua perustuslaissa turvattuihin oikeuksiin, 

katson sen olevan toteutettavissa VJ 66 §:n mukaisessa järjestyksessä. 

4. Oikeusvaikutusten antaminen valtakunnallisille suojeluohjelmille 

 

Kiinteistönhankintojen valvontaa koskevan lakiehdotuksen 5.2 §:n mukaan 

vapaa-ajan kiinteistöä koskevaa lupaa ei voida myöntää mm. silloin, kun 

"kiinteistön käyttäminen rakentamiseen vaikeuttaa ... valtakunnallisen 

suojeluohjelman toteuttamista". Säännösehdotuksen perustelujen (s. 36) 

mukaan "valtakunnallisella suojeluohjelmalla tarkoitetaan lähinnä 

valtioneuvoston periaatepäätöksen muodossa tehtyjä suojeluohjelmia, 

kuten rantojensuojeluohjelma". 

Suojeluohjelmiin kiinnitettäneen viranomaiskäytännössä jo 

nykyisin huomiota kiinteistöjen käyttöä koskevissa, esimerkiksi 

rakennuslain, maa-aineslain tai luonnonsuojelulain mukaisissa lupa- ja 

toimenpidekieltoasioissa, kun arvioidaan luvan myöntämiselle tai 

kiellon asettamiselle säädettyjen edellytysten täyttymistä. Nyt 

ehdotettu säännös kuitenkin merkitsisi sitä, että lakiin välittömästi 

perustuvia, yksityisiä oikeussubjekteja koskevia oikeusvaikutuksia 

annettaisiin sellaisille valtioneuvoston päätöksille, joita ei ole 

tehty normipäätöksinä eikä valtioneuvostolle nimenomaisesti 

säädännäisesti perustetun 

norminantovallan nojalla. 

Kaarlo Tuori 

Professori 



 

Helsingissä 11.9.1992 

L u k  A 
 

 

 

 

Herra puheenjohtaja 
 

Esillä olevan hallituksen esityksen käsittelyjärjestysongelmat keskittyvät 
perustelujen mukaan asetuksenantovallan ongelmiin.Säätämisjärjes-tysosan on selvästikin 
kirjoittanut melkoinen valtiosääntöasiantuntija - siinä määrin hienosyisiä ongelmia 
lakiesityksistä on löydetty. 

Ensimmäiseksi ongelmaksi mainitaan kysymys siitä, voidaanko ulkomaisten 
yritysostojen seuranta puolustustarvikkeiden tuontia harjoittavia yrityksiä 
lukuunottamatta lakkauttaa asetuksella.Toisin sanoen merkitseekö tämä sitä,että laki 
osittain kumotaan asetuksella? 

Toisena ongelmana mainitaan se, loukkaako ulkomailla asuviin suomen 
kansalaisiin ulottuva luvanvaraisuus Suomen kansalaisten HM 5§:ssä säädettyä 
yhdenvertaisuutta. 

Kolmantena ongelmana on jälleen asetuksenantovaltaan liittyvä problematiikka. 
Voidaanko asetuksella asettaa kiinteistöjen vaihdannalle laissa säädettyjä pitemmälle 
meneviä rajoituksia? 

Esille otetuista ongelmista kaksi koskee varsin monisyistä ongelmaa 
l.asetuksenantovallan rajoja. 

IIIIIH 
 

Asetuksenantovallan rajoista. 
 

Hallituksen esityksen asetuksenantovaltaa koskevien kysymyksenasettelujen 
lähempi tarkastelu vaatii taustaselvitystä siitä,mitkä asetuksenantovallan rajat ovat 
Suomen valtiosäännön mukaan.Totean heti alkuun,että niitä ongelmiajoihin esityksessä 
viitataan,ei ole kirjallisuudessa kovinkaan perusteellisesti selvitelty.

1 

Asetuksenantovalta klassisessa merkityksessä tarkoittaa sitä,että lainsäätäjä 
(Suomessa eduskunta ja tasavallan presidentti yhdessä) voi valtuuttaa 
asetuksenantovallan käyttäjän (Suomessa presidentin ja laajemmassa merkityksessä 
valtioneuvoston,ministeriön jopa keskusvkastonkin) antamaan yksityiskohtaisia 
määräyksiä lakien soveltamisesta.Tämä on tarkoituksenmukaista siksi,etteivät lait 
muodostuisi liian laajoiksi ja yksityiskohtaisiksi.Toi-nen syy on se,että asetuksen 
muuttaminen - joka saattaa osoittautua tarpeelliseksi - on lainsäädäntömenettelyä 
olennaisesti nopeampi ja joustavampi menettely. 

Asetus on lakia hierarkkisesti alempi säädös,eikä se saa sisältää lain kanssa 
ristiriitaisia säännöksiä. Viranomaiset ja tuomarit ovat velvollisia jättämään 
noudattamatta lain kanssa ristiriitaiset kohdat asetuksessa (huom.ETA-järjestelmän 
mukana tähän periaatteeseen tehtävä erikoislaatuinen poikkeus etusijaperiaatteen 
kohdalla). 

                     
1 Kansleri Kauko Sipposen väitöskirja lainsäädäntövallan delegoinnista keskittyy voittopuolisesti delegoinnin 

teoreettissävyiseen tarkasteluun. 
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Asetuksenantovalta perustuu lakiin: lainsäätäjä valtuuttaa asetuksen-antajan 
täydentämään sitä,mikä on säädetty lakitekstissä.Valtioneuvoston säädösvalta voi 
perustua lakiin tai asetukseen. 

Edellä selostetut pääperiaatteet ovat yleismaailmallisia ja ne ovat sovellettavina 
siis monessa muussakin vaItiosäännössä.Suomen järjestelmää täydentää tasavallan 
presidentille kuuluva itsenäinen asetuksenantovalta HM 28§:ssä.Tämän säädösvallan 
ydinsisältö on se,että presidentti voi täydentää oikeusjärjestystä.Pääsääntönä on,että 
presidentti voi antaa tarkempia määräyksiä lakien täytäntöönpanosta.Lisäksi hän voi 
mm.antaa asetuksia hallintovirastojen ja yleisten laitoksen järjestysmuodosta.Myöskin on 
päätelty.että yleisemminkin sellaisista seikoistajoista ei ole olemassa lakia,presidentti voi 
antaa asetuksenTätä ei hallitusmuodossa suoraan säädetä. 

Tavanomaisoikeudellisten tulkintojen seurauksena asetusta myös käytetään 
yleisesti valtiosopimusten voimaansaattamisessa (ns.blankettiasetuk-set). 

Oikeuskirjallisuudessa ia perustuslakivaliokunnan lausunnoissa ase-
tuksenantovallalle tulkintateitse kehitettyjä rajoituksia. 

1.Yleensä katsotaan,että useimmissa niistä tapauksistajoista hallitusmuodon 
säännös edellyttää "säädettävän lailla" tms.,ei voida käyttää itsenäistä asetuksenantovaltaa 
(ns.lakipidätys,mm. verolait eräin edellytyksin). 

2. Yleensä katsotaan,että on vakiintunut lainsäädäntövallan alojajoil-la 
asetuksenantovaltaa ei voida käyttää.On vakiintunut käsitys,että määrätyistä asioista on 
säädettävä lakitasossa. 

3.Osin edelliseen liittyen pidetään sääntönä,että kansalaisen oikeuksista ja 
velvollisuuksista on säädettävä lakitasossa.Erityisesti katsotaan,ettei rangaistussäännöksiä 
ja erilaisia rasituksia ja velvollisuuksia kansalaisille voida määrätä asetusteitse. 

4,Oikeuskirjallisuudessa on katsottu (tulkintataustana on HM 2§:ssä säädetty 
vallanjako) ,että päätöksentekoa poluttis-yhteiskunnallisesti merkittävistä seikoista ei 
voida suorittaa asetuksella.Samoin viranomaisorganisaa-i : tion rakenteelliset ja 
toiminnalliset pääperiaatteet on säädettävä lakitasossa. 

4.Kokonaisista lainsäädännön aloista ei lainsäätäjää voi oikeuttaa säätämään 
asetuksilla. 

Nämä lienevät pääsäännöt.Näyttää siltä,että ne eivät ole riittävän tarkkoja 

kattamaan hallituksen esityksen ongelmia. 

* * * 
 

Perustuslakivaliokunta on useissa lausunnoissa pyrkinyt suorittamaan rajankäyntiä 
siitä,milloin asetusta voidaan käyttää ja milloin ei.Useimmiten on ollut kysymys 
siitä,mistä seikoista säätäminen on sallittua asetuksen ta-sossa.Tavallisimmin on käsitelty 
verotusvallan delegointikieltoa.Näitä lausuntoja on kymmenittäin. 

Varsin tuoreessa lausunnossa 16/1991 pohdittiin kysymystä,toimivallasta 
muuttaa laissa tarkoitettuja määräyksiä ja kumota ne ministeriön 
päätöksin.Valiokunnan mukaan "säädöshierarkian yleisten periaatteiden mukaan 
säädös on kumottavissa (vain,IS) samantasoisella säädöksellä."Kun ministeriön 
määräyksiä ei lain säännöksellä korotettu lain tasoiksijärjeste-ly katsottiin perustuslain 
sallimaksi. 

Lausunnossa 1/90 analysoitiin tasavallan presidentin asetuksenantovaltaa 
suhteessa Helsingin yliopiston itsehallintoon. 

Lausunnossa 3/1989 ehdotuksesta laiksi viranomaisten määräyksiä ja ohjeita 
koskevista toimenpiteistä sivuttiin laajasti asetuksenantovaltaa ja norminantovaltaa 
yleisemminkin.Valiokunta mm.vahvisti säännönjonka mukaan asetuksella voidaan 
valtuuttaa ministeriö antamaan yksityiskohtaisia säännöksiä asetuksen soveltamisesta 



 

(ns.subdelegaatio todettiin Suomen valtiosäännön sallimaksi).Lausunnossa - joka on 
laajimpia perustuslakivaliokunnan arviointeja asetuksenantovallasta - ei kuitenkaan 
nähdäkseni otettu kantaa nyt esillä olevaan problematiikkaan. 

Lausunnossa 14/87 ei pidetty asianmukaisena sitä,että lailla säätämisen kannalta 
tasaveroiseksi sääntelymuodoksi määrättiin valtioneuvoston ja tyonantajaedustajien 
väliset neuvottelut. 

Lausunnossa 19/1985 todettiin,että tietyn lain johtolause jätti asetuk-senantajalle 
aiheettoman laajan harkintavallan. 

Lausunnossa 13/85 asetusten jälkitarkastusmenettely eduskunnassa todettiin VJ 
67§:n mukaista käsittelyjärjestystä vaativaksi. 

Lausunnossal/84 todettiin,että valtioneuvosto- ja ministeriötasolle voidaan 
delegoida säädösvaltaa ja viitattiin lausuntoon 4/1957,jossa oli to-dettu,että Suomen 
Pankin tasolle saakka ei säädösvaltaa voida delegoida. 

Lausunnossa 1/82 rikesakkolaista etsittiin rajoja sille,kuinka voimakkaasti 
kansalaisen oikeusasemaan vaikuttavista seikoista saatetaan säätää asetustasossa. 

Pemstuslakivaliokunnan mietintö 32/55 hyväksyi perustuslainsäatä-
misjärjestyksen,kun hallitus oikeutettiin toteuttamaan Porkkalan alueella tiettyjä 
jarjestelyjäjotka poikkesivat voimassaolevasta laista.Käänteisesti mietintö voidaan lukea 
kannanotoksi siitä,ettei valtioneuvoston päätöksin voida poiketa siitä,mikä on vahvistettu 
lakitason säädöksessä. 

Lausunnossa 2/59 katsotiin perustuslain vastaiseksi se,että asetuksella voitiin 
mäarätä,mistä laeista tuli pyytää laintarkastuskunnan lausunto,koska näin rajoitettiin 
presidentin valtaoikeuksia. 

Lausunnossa 9/1957,kun ministeriölle annettiin oikeus poiketa laissa toteutetusta 
järjestelystä,asia katsottiin voitavan rajoituksin säätää tavallisena lakina,kunhan 
perustuslaissa turvattuihin oikeuksiin ei puututa.Valiokunta pyrki muutenkin asettamaan 
rajoja sille,kuinka pitkälle menevää säädösvaltaa voidaan antaa ministeriötasoon. 

Perustuslakivaliokunnan mietinnössä 75/1948 asetettiin rajoja valtioneuvostolle 
delegoitavalle päätösvallalle. 

Lausunnossa 8/1950 käytiin rajaa asetuksen suhteesta valtuuttavaan lakiin ja 
asetuksen katsottiin menevän laissa olevaa valtuutusta ulommas. 

Näennäisesti merkittävin.mutta erittäin poliittissävyisestä seikasta annettu ,on 
lausunto 9/1938jossa sivuttiin Ahvenanmaan maakunnan miespuolisen väestön 
vapauttamista osallistumasta isänmaan puolustukseen (9/1938). Valiokunta esitti 
perusteluitta säännönjonka mukaan "hallitusmuoto ei sen sijaan anna tasavallan 
presidentille oikeutta toistaiseksi (ase- 

tuksella.lis.IS) keskeyttää voimassaolevan lain soveltamista.. 

Lausunnossa 1/1938 käytiin rajaa lain ja sitä tarkoittavan asetuksen 
keskinäissuhteista silmällä pitäen sitä,onko asetus ehkä lain vastainen. 

* * * 

Lukuunottamatta ahvenanmaalaisia koskenutta lausuntoa ,en ole onnistunut 
löytämään perustuslakivaliokunnan käytännöstä tapaustajoka suoranaisesti soveltuisi nyt 
esillä oleviin asetuksen käyttöalaongelmiin.Jos Ah-venanmaatapausta sovelletaan 
ennakkotapauksena.näyttäisi siltä.että ulkomaalaisten yritysostojen seurantaa koskevan 
lakiehdotuksen 12 S olisi ristiriidassa HM 28§:n kanssa.Säännöshän antaa oikeuden 
ainakin lähes kokonaan asetuksella keskeyttää lain soveltamisen.Mielestäni tämä vuoden 
1938 lausunnosta tehtävissä oleva johtopäätös ei kuitenkaan ole välttämätön. 

Vuoden 1938 ennakkotapaus on tavattoman vanha.Lisäksi se on perustelematon ja 
liittyy aikanaan erittäin kiistanalaisen lainsäädännöllisen järjestelyn 
toteuttamiseen.Samainen ongelma on yhä edelleen ratkaisematta. 

http://tuksella.lis.is/
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Seurantakin 12§ voidaan tulkita suoraan HM 28§:ssä tarkoitetuksi presidentille 
kuuluvaksi valtaoikeudeksi antaa tarkempia määräyksiä lain 
täytäntöönpanosta."Tarkempia"-sana ei kylläkään täysin ongelmattomasti sovellu tähän 
yhteyteen.Voidaan kuitenkin ajatella,että kun ETA-sopimuk-sessa tarkoitetut olosuhteet 
muuttuvat,lain soveltamisalaa on syytä muuttaa, joten kyseessä on lain täytäntöönpano 
asetuksin.Toisin sanoen HM 28§:n tulkinnassa tällä kohden on syytä painottaa sanaa 
"täytäntöönpano" ja tulkita sitä väljästLHiukan väkinäinen tämä tulkinta kylläkin onjos 
Ahvenan-maatapaus halutaan ottaa sanatarkasti. 

Kysymyksessä voidaan sanoa olevan lain voimassaolon sääntelyn si-
: 

jasta lain 
soveltamisalan sääntelyn. 

Lain voimassaolon sääntely asetuksella ei ole käytännölle vieras il-miö.Sen 
jälkeen kun hallitusmuoto asetti velvoitteen säätää laissa sen voimaantulostaan ollut 
tapauksiajolloin lain voimaantuloajankohdasta on säädetty asetuksella.Asetuksen antaja - 
presidentti - on siis voinut vapaasti odotella sopivaa ajankohtaa lain 
voimaantuloUe.Eduskunta on voimaantulosäännöksellä antanut presidentille tämän 
toimivaltuuden.Kiinteistöhankinto-jen valvonnasta esitettävä laki itsekin sisältää 
tällaisen järjestelyn 12§:n ja 13§:n osalta.Samoin toisen lain seurannan lakkauttamista ja 
palauttamista tarkoittava järjestely 12§:ssä. 

12§:n valtuus on voimaantulopäättelyn kautta konstruoitavissa siis myös 
eduskunnan ja tasavallan presidentin lainsäätäjinä yhdessä antamaksi valtuutukseksi 
määrätä lain soveltamisen laajuudesta asetuksella.Tällöin ei tarvitsisi turvautua HM 28§:n 
sanamuodon laajentavaan tulkintaan ja ristiriita Ahvenanmaalausunnon kanssa 
vältettäisiin - sehän perustui HM 28§:n tulkintaan eikä lainsäädäntövallan 
delegointiajatteluun. Viimeksimainittu onkin pitkälle oikeuskäytännön sotien jälkeisenä 
aikana kehittämä teoria.Perustuslait eivät näet sisällä säännöksiä siitä,että presidentti 
voidaan lailla valtuuttaa antamaan asetuksia. 

3f! 3fC 

Huomattakoon,että useassa kohdassa hallituksen käsittelyjärjestyspe-rusteluja 
viitataan siihen,että kysymyksessä on ETA-järjestelmän toteuttamiseen liittyvä 
lainsäädännöllinen järjestely.Nyt esillä olevien lakiehdotusten suhteella ETA-
sopimukseen ja sen odotettavissa olevilla voimaansaat-tamissäädöksillä ei ole suoranaista 
vaikutusta säätämisjärjestykseen. 

1.Ensmnäkin.Voimaansaattamislainsäädäntö ei vielä ole voimassa joten sinne 
sisältyvät lainsäädännölliset valtuutukset eivät ole vielä voimassa 

2. ETA-sopimuksen voimaansaattamissäädösten poikkeuslakiluontei-suutta 
perustelleissa hallituksen esityksen osissa ei mainittu nyt esillä olevan kaltaista tilannetta. 

On kylläkin mielenkiintoista todeta,että ETA-sopimuksen voimaansaattamislain 
poikkeuslakiluonteisuuden yhtenä perusteluna oli se,että etu-sijaperiaatteen 
toteuttamiseksi asetettiin lainsäädännölliseen valtuutukseen ja presidentin antamat,HM 
28§:ään perustuvat asetukset keskenään poikkeavaan asemaan.Tätä pidettiin - 
aiheellisesti - perustuslain vastaisena.To-sin perustuslaki ei taida tuntea lainsäädännöllistä 
valtuutusta sellaisena kuin oikeuskäytäntö sen nykyään tuntee. 

Eritehoisista asetuksista ei kuitenkaan nyt ole kysymysjoskin olisi 
mielenkiintoista tietää, mikä on perustuslakivaliokunnan kanta tähän asetuksenantovallan 
kannalta aivan uudenlaiseen tulkintaongelmaan joka siis liittyi ETA-sopimuksen 
voimaansaattamiseen. 

* * * 

Toisena perustuslakikysymyksenä tuotiin esiin se,että ulkosuomalaiset saattavat 
joutua hankkimaan luvan kmiteistöomistukselle.Tätä seikkaa on arvoitu HM 5§:n 
yhdenvertaisuussaännöstön näkökulmasta.Mielestäni HM 5§ ei tässä suhteessa ole 



 

ongelmallmen.PenistuslaklvaHokunnan viimevuosien mlkintalinjojen mukaan eri 
kansalaisryhmät voidaan asettaa toisistaan poikkeavaan asemaanjos siihen on 
hyväksyttävä syy.SäännÖs ei myöskään saa asettaa tiukkoja rajoja lainsätäjän 
harkinnalleseikä se voi muuttua esteeksi yhteiskuntakehityksen kannalta välttämättömälle 
tai tarkoituksenmukaiselle sääntelylle ( pervl 3/1991).Mielestäni se,että ko. henkilöillä ei 
ole pitkään aikaan ollut vakinaista asuinpaikkaa Suomessa, sekä se,että tämä järjestely 
tekee luvanvaraisuuden ilmeisesti ETA-sopija-kumppaneihin nähden asianmukaiseksi ja 
hyväksyttäväksi,on riittävä syy maaomaisuuden hankinnan luvanvaraistamiseen 
ulkosuomalaisille. 

Voidaan lisäksi kysyä,rajoittaako luvanvaraistaminen näiden Suomen kansalaisten 
HM 6§:ssä säädettyä omaisuudensuojaa.Omaisuudensuojaanhan on katsottu osana 
kuluvan se,että kansalainen saa vapaasti hankkia omaisuutta laillisin 
muodoin.Syventymättä tähän seikkaan pitemmälle viittaan niihin ratkaisuihinjoita on 
tehty maaomaisuuden hankkimisen rajoittamiseksi viljelijäväestöön .Katson,että 
luvanvaraistaminen - joka ei siis merkitse omaisuuden korvauksetonta pakko-ottoa vaan 
käyttövapauden rajoittamiseen rinnasteista rajoitusta - ei ole esteenä ao. säädöksen 
käsittelemiselle tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.Viittaan perustuslakivaliokunnan 
lausuntoon 4/1977jossa käsitellyllä lailla rajoitettiin yksityishenkilön oikeutta hankkia 
maatalousmaata. 

* * * 

Kolmantena ongelmana mainitaan se,että ulkomailla asuvien ja ulkomaisten 
yhteisöjen kiinteistöhankinnat voidaan asetuksella säätää laajemmin luvanvaraisiksi ,kuin 
mitä laissa säädetään."Voidaanko asetuksella asettaa kiinteistöjen vaihdannalle laissa 
säädettyä pitemmälle meneviä rajoituksia. "Minusta tällaiselle säännökselle ei hevin voi 
löytää estettä hallitus-muodosta.Kysymyksessä ei ehkä ole HM 28§:ssä tarkoitettu 
"tarkempi määräys lain täytäntöönpanosta",vaan eduskunnan ja tasavallan presidentin 
yhdessä lainsäätäjänä päättämästä lainsäädännöllisestä valtuutuksesta.Lain tehokkaan 
soveltamisen (ETA-kytkentä) kannalta saattaa olla järkevää antaa presidentille asetuksin 
toimivalta laajentaa lain soveltamisalaa.Kysy-myksessä on siis lainsäädäntövallan 
delegointi sanan laajassa mielessä.Dele-gointi on kylläkin laaja ja avonainen,koska se 
kattaa myös muut kuin ETA-sopimuksen suojasäännöksissä säännellyt tapaukset. Näiltä 
osin voitaisiin ehkä viitata siihen,että ETA-järjestelmän ulkopuolisiinkin yhteisöihin ja 
henkilöihin on sovellettava periaatteessa tai soveltuvin osin samoja rajoituksia kuin ETA-
alueen suunnalta tulevaan kimteistöhankintaan. 

Huomiota kiinnittää se,ettei tällaisen lain laajennusasetuksen osalta ole säädetty 
eduskuntajälkivalvontaa.Tähän on ehkä vaikuttanut se,että useamman kerran 
jälkivalvontasäännöksen on katsottu edellyttävän perus-mslaimäatämisjärjestyksen 
käyttämistä.Tämä on ehkä haluttu välttää esillä olevien lakien yhteydessä. • 

;
.  

 

 

Lakiehdotukset sisältävät rajoituksiajotka Suomen kansalaisiin sellaisinaan 
kohdistuvina saattaisivat vaatia perustuslain säätämisjärjestyksen käyttämistä HM 6§:n 
vastaisina.Kun lakien kärki kohdistuu ulkomaalaisiin^ ristiriita HM 6§:n kanssa 
realisoidu. 

Nykyään lainsäädäntöä ei voida arvioida pelkästään perusoikeussäännösten 
näkökulmasta ,vaan huomioon tulee ottaa myös ihmisoikeussopimukset. 

Perustuslakivaliokunta on viime vuosina pyrkinyt selvittämään myös 
sen,sisältääkö hallituksen esitys Euroopan neuvoston ihmisoikeuskonven-tion säännösten 
vastaisia järjestelyjä.Ilmeisesti sellaisista ei ole kysymys niidenkään Euroopan neuvoston 
jäsenvaltioiden osalta jotka eivät toistaiseksi ETA-järjestelmän sitomia.Kuitenkin on 
varmistettava,että kiinteis-tönomistuksen rajoitussäännöt eivät ole tulkittavissa 
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Ihmisoikeussopimuksen vastaiseksi ulkomaalaisten syrjinnäksi.Lisäpöytäkirjan 
omistusoikeusrajoituksista ei myöskään voine olla kysymys.

2
 Ihmisoikeuskonvention 

lisäpöytäkirjan omaisuudensuojasäännös on olennaisesti joustavampi tai löyhempi kuin 
HM 6§. 

Syrjäytän tässä maininnalla kysymyksen esitetyn lainsäädännön suhteesta 

saamelaismaanomistukseen. 

 

                     
2 Ihmisoikeussopimuksen 14. artiklan mukaan yleissopimuksessa tunnustetut oikeudet on turvattava kaikille 

ilman minkäänlaista syrjimään.lisäpöytäkirjan 1. artiklan 2 kohta oikeuttaa jäsenvaltion saattamaan voimaan 

lakejajos ne katsovat ne välttämättömiksi omaisuuden kävtön vatvomiseksi yleisen edun nimissäxPellonpää 

näyttää tulkitsevan sopimusta niin.että se koskee jo hankittua omaisuutta floka ei tosin näy suoraan 

sanamuodosta) (s.271 s.)- 


