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Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 99 tiistaina 17.11.1992 

kello 9.45 

1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) Kertomus hallituksen toimenpiteistä vuonna 1991 (K 8) 
 

- I käsittely jatkuu. 

Valtioneuvoston jäsenten vastaukset esitettyihin 

kysymyksiin. 

4) HE 279 laiksi vapaakauppasopimuksissa ja muissa tullietuus 

järjestelyissä sovellettavien alkuperäsääntöjen 

muuttamismenettelystä ja sääntöihin liittyvistä 

määräyksistä 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden 

kuuleminen: 
 

- Professori Mikael Hidén 

- Professori Ilkka Saraviita 

- Professori Kari S. Tikka 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

 

5) HE 274 laiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 

annetun lain muuttamisesta 

Asiantuntijoiden 

kuuleminen: 

- Ylitarkastaja Tuija Leminen 

Työministeriö 

- Professori Mikael Hidén 

- OTT, lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo 

- Professori Ilkka Saraviita 

- Professori Kaarlo Tuori 
 

6) HE 192 laiksi poronhoitolain 4 §:n muuttamisesta 
 

- I käsittely jatkuu. 

Valiokunnan kirje maa- ja metsätalousministeriölle. 

7) HE 182 yrityksen saneerausta koskevaksi lainsäädännöksi ja 

HE 183 laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä 

- I käsittely jatkuu. 

Korjattu lausuntoluonnos: yleiskeskustelu - yksityis-

kohtainen käsittely. 
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8) HE 250 laiksi asumistukilain muuttamisesta 
 

- I käsittely jatkuu. 

Lähetekeskustelu jatkuu. 
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ja, laitoksia ja liikelaitoksia osakeyhtiöiksi ja laiksi 

työntekijäin eläkelain 12 §;n muuttamisesta 

- I käsittely jatkuu. Apulaisprofessori 

Myllymäen lausunto. Päätetään 

jatkokäsittelystä. 

10) Muut mahdolliset asiat 

11) Seuraava kokous on keskiviikkona 18.11.1992 klo 8.30. 

 

12) Kokouksen päättäminen 
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Mikael Hidén 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 17.11.1992 kello 3  HE 279/92 vp 

laiksi vapaakauppasopimuksissa ja muissa tullietuusjärjestelyissä sovellettavien 

alkuperäsääntöjen muuttamismenettelystä ja sääntöihin liittyvistä määräyksistä 

 

 

 

Hallituksen esityksen perusteluissa on katsottu, että alkuperäsäännöt ovat osa tulliverotusta ja 

siten HM 61 §:n säännöksestä johtuvien vaatimusten piirissä. Käsitys on säännöksen 

tulkintakäytännön valossa selvästi oikea. Hallitus katsoo kuitenkin, että määräysvallan 

uskominen tullihallitukselle ei vaadi perustuslainsäätämisjärjestystä sen vuoksi, että tämä 

valtuus liittyy erilaisten kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoon. 

 

Perusteluissa hallitus viittaa siihen, että "valta päättää alkuperäsääntöjen muutoksista on jo 

sopimuksilla annettu missä mainitun yhteiselimen tehtäväksi". Aiempana perusteluissa 

viitataan siihen, että ko. yhteiselimissä ovat edustettuina kaikki sopijavaltiot ja että päätökset 

niissä tehdään yksimielisesti ja että osapuolilla siten on mahdollisuus estää muutokset. Minulla 

ei ole ollut mahdollisuutta tätä lausuntoa varten käydä läpi ko. sopimusten tekstejä. Lähden 

kuitenkin siitä, että ko. yhteiselimille annettu valta muuttaa sopimukseen sisältyviä 

alkuperäsääntöjä ei voi sinänsä ratkaista sitä, missä järjestyksessä on annettava ne 

maansisäiset normit, jotka ovat tarpeen näin päätettyjen muutosten maansisäiseksi 

voimaansaattamiseksi. Lähtökohdan täytyy nähdäkseni olla se, että jos kansainvälisen 

sopimuksen tai sopimukseen tehtyjen muutosten maansisäiseen voimaansaattamiseen 

tarvitaan maansisäisiä normiantotoimia, kyseeseen tulevat normit annetaan siinä 

järjestyksessä kuin valtiosääntö sensisältöisille normeille edellyttää. Tähän lähtökohtaan voi 

tietysti aiheutua poikkeuksia voimaantulleesta sopimuksesta itsestään, mutta pelkkä muutosten 

päätösmekanismin sisältyminen sopimukseen ei sellaisenaan voi olla 

 

poikkeuksen perusteena, vaan poikkeamisen normaaleista norminantoa koskevista 

säännöksistä täytyy olla selvästi johdettavissa itse sopimuksesta tai sen voimaansaattamislaista. 
 

 

Tällaisen perusteen olemassaoloon ei  esityksen perusteluissa ole  mitään viittausta. 



 

Kehitysmaaetuihin liittyviin alkuperäsääntöihin ei, kuten esityksestäkin ilmenee, liity tällaista 

yhteiselinjärjestelyä. Perusteluissa viitataan siihen, että nämä alkuperäsäännöt käytännössä 

sovitetaan yhteen EFTA-maiden ja EY:n soveltamien alkuperäsääntöjen kanssa. Tällaisen 

käytännön olemassaolo, johon valtio tosiasiassa mukautuu, mutta johon se ei ole mitenkään 

oikeudellisesti sidottu, ei voi olla mikään peruste arvioitaessa tietyn-sisältöisten normien 

valtiosäännönmukaista antamisjärjestystä. 

 

 

Vuoden 1978 valtiopäivillä perustuslakivaliokunta antoi lausunnon esityksestä, joka koski 

Neuvostoliiton kanssa tehdyn eräiden tavaroiden tullittomuutta koskevan sopimuksen 

eräiden määräysten hyväksymistä (prvl 12/HE 272/78 vp). Valiokunta lausui mm.: 

"Suomen valtiosopimuskäytännössä voidaan käytännöllisistä syistä havaita kehittyneen 

hallitusmuodon 33 §:n mukaisesti päätetyn sopimuksen toteuttamiseen liittyvän 

sopimuksentekovallan delegoinnin, erityisesti teknisten yksityiskohtien osalta verotus-, 

liikenne-ja kulttuurisopimuksissa. Tällainen delegointi rajoittuu valtuuttavan sopimuk sen 

puitteisiin sisältämättä valtuutta sopia varsinaisen sopimuksen luonteeseen tai tavoitteisiin 

vaikuttavista muutoksista sopimussuhteeseen tai kysymyksistä, jotka hallitusmuodon 33 

§:n ja valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n mukaan edellyttävät eduskunnan myötävaikutusta.
H 

Tähän kannanottoon on viitattu myös valiokunnan vuoden 1982 valtiopäivillä antamassa 

lausunnossa, joka koski ehdotusta vuoden 1957 tieliikennelain 5 §:n muuttamisesta (prvl 

15/HE 270/82 vp). Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ei kuitenkaan ole kysymys 

tullihallitukselle annettavasta valtuudesta sopia muutoksista kansainvälisiin sopimuksiin. 

Tällaiseksi valtuutukseksi saattaisivat enintään olla tarkoitettuja ehdotuksen ne kohdat, jotka 

soveltuvat kehitysmaille myönnettäviin etuihin liittyvim alkuperäsääntöihin ja niiden 

muutoksiin ja joita kai tarkoittaa ehdotuksen 1 §:n 1 momentin toteamus siitä, että tullihallitus 

"määrää muutoksista Suomen muutoin myöntämien tullietuusjärjestelyjen piiriin kuuluvassa 

kaupassa sovellettaviin alkuperäissääntöihin". Sopimisvaltuutukseksi säännös ei kuitenkaan 

ole kovin selkeäksi laadittu. 

 

Vaikka tullihallitukselle tässä annettava valta voidaan enintään osaksi katsoa sopimisval-laksi, 

on kuitenkin ajateltavissa, että valiokunnan vuoden 1978 kannanotossa näkyvä ajatus 

mahdollisuudesta antaa tavallisessa laissa viranomaiselle valtuus teknillisiksi luonnehdittavien, 

sopimuksen puitteissa pysyvien muutosten toteuttamiseen on ulotettavissa myös tässä 

tarkoitettuihin alkuperäsääntöjen muutoksiin. Tällöinkin jää erikseen arvioitavaksi, kuinka 

vakuuttavasti tässä voidaan katsoa, että tullihallitukselle annettavat valtuudet ovat vain 

teknisiä ja jo olemassaolevien ja lailla voimaansaatettujen sopimusten puitteissa pysyviä. Edellä 

siteerattu lakiehdotuksen 1 §:n 1 momentin loppuosa on sanonnaltaan väljä ja periaatteessa 

sovellettavissa mihin tahansa sellaiseen tilanteeseen, jossa Suomi tulevaisuudessa myöntää 

tullietuusjärjestelyjä. Tällaisena sitä on vaikea luonnehtia vain teknillisiä seikkoja koskevaksi 

valtuudeksi ja sopimuksen puitteissa pysymisajattelu jouduttaisiin tässä ymmärtämään niin, 

että kysymys on (myös) kaikista tulevaisuudessa tehtävistä tietyntyyppisistä sopimuksista. 

 

Tässä yhteydessä ei mielestäni voida sivuuttaa myöskään sitä, että tässä ei ole esillä vain yleinen 

kysymys siitä, millä tavoin tiettyjä sopimusjärjestelyjen täsmennyksiä maansisäi-sesti 

toteutetaan eikä edes se, että kyseessä olevat asiat on tosiasiassa meillä järjestetty laissa, vaan 

myös se, että hallitusmuodon säännös nimenomaisesti edellyttää kysymyksessä olevista asioista 

ainakin jollakin konkreettisuuden asteella säädettäväksi laissa. 



 

 

Hallitusmuodon 61 § :n sanamuotoa on vuoden 1991 uudistuksessa (1077/91) väljennetty 

aikaisemmasta niin, että säännös edellyttää nyt verovelvollisuuden ja veron suuruuden osalta 

vain perusteiden säätämistä laissa. Väljennys tehtiin säännökseen vasta perustusla-

kivaliokunnan käsittelyssä (prvm 17/HE 262/90 vp), mutta valiokunta näyttää tuolloin 

kuitenkin lähteneen siitä, että " hallitusmuodon tekstin tulisi vastata vakiintunutta käytän-

töä!'Tällaisella itse asiassa sanamuotoa tiukemmalla linjalla valiokunta näyttäisi olleen myös 

viime huhtikuussa valtion vakuusrahastoa koskevasta lakiehdotuksesta antamassaan 

lausunnossa (prvl 4/ HE 32/ 92 vp), jossa edellytettiin verovelvollisuuden ja veron suuruuden 

perusteet säädettäväksi laissa "niin tarkasti, että lakia soveltavien viranomaisten harkinta 

veroa määrättäessä on sidottua harkintaa". 

 

Tullihallitukselle annettava valtuus normipäätösten antamiseen on sisällöllisesti HM 61 §:ssä 

tarkoitettua verosta säätämistä. Ainakin ehdotuksen 1 §:n 1 momentin loppuosassa annettavaa 

valtuutta on hyvin vaikea sovittaa niihin sopimusten teknisluonteisiin täsmentämisvaltuuksiin, 

joita on perustuslakivaliokunnan käytännössä pidetty mahdollisena tavallisessa laissa. 

Ainakaan tältä osin ei siten ole perustetta sivuuttaa tässä yhteydessä HM 61 §:stä johdettavia 

edellytyksiä. Kun ehdotuksen 1 §:n 1 momentin loppuosan valtuutus ulottuu ilman ajallista 

rajoitusta periaatteessa kaikkiin vastaisuudessa syntyviin tullietausjärjestelyihin ja kun sen 

sisällöllisiä rajoja osoittavat oikeastaan vain sanat "muutoksista...alkuperäsääntöihin", on 

hyvin vaikea katsoa, että tämä säännös kuitenkin sisältäisi veron suuruuden perusteet, joita 

HM 61 §*.n säännös lailta edellyttää. Sillä 



 

esityksen perusteluissa mainitulla seikalla, että alkuperäsääntöjen (muutosten) verotaloudel-

Hnen merkitys on vähäinen, ei tässä kohden voi olla edes vähäistä merkitystä. 
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Herra puheenjohtaja 
 

Hallituksen esityksellä ehdotetaan säädettäväksi laki vapaakauppaso-
pimuksissa ja muissa tullietuusjärjestelyissä sovellettavien alkuperäissääntö-jen 
muuttamismenettelystä sekä niihin liittyvistä määräyksistä. 

Käsittelyperustelujen alkuosassa todetaan,että alkuperäsäännöt ovat, 
tullikohteluun vaikuttavina osa tulliverotustajosta on hallitusmuodon mukaan 
säädettävä lailla.Mäaräysvallan siirtämistä tullihallitukselle voitaisiin siten 
pitää poikkeamisena hallitusmuodon säännöksestä ja katsoa sen edellyttävän 
valtiopäiväjärjestyksen 67§:n mukaista pemsmslamsäätämisjärjes-tystä. 

Esityksessä päädytään kuitenkin tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
kannalla sillä perusteella,että valta päättää alkuperäsääntöjen muutoksista 
säädetään itse pääsopimuksessa.Pääsopimuksista taas todetaan,että Suomen ja 
EEC:n vapaakauppasopimus voimaansaatettiin tavallisessa säätämisjär-
jestyksessä hyväksytyllä lailla.Perustelujen laatija sivuuttaa - oireellisesti -
pelkällä maininnalla sen,että kehitysmaista peräisin olevien tavaroiden tulli-ja 
tuontimaksuista annettu laki jossa muun muassa säädetään valtuus määrätä 
suoraan tavarakatteesta ja edunsaajasta asetukselIa,on säädetty perustuslain 
säätämisjärjestyksessä. 

Käsittelyjärjestysperustelut eivät ole joka suhteessa vakuuttavia. 
1 .Hallituksen esityksen muotoilu viittaa siihen,että hallitusmuodossa 

yhä olisi maininta tulliverotuksesta.Näin ei ole,vaan viittaus tulliverotukseen 
poistettiin HM 61§:stä kuluvana vuonna.Tullin todettiin olevan luonteeltaan 
tavallinen verojoten tullia ei ollut tarpeen mainita erikseen HM II 
luvussa.Tullia koskevat verolain yleiset säätämisperiaatteet. 

Tulliverotusvaltaa koskee delegointikielto kuten muutakin verotus-
valtaa.Kuten HM II luvun muutokseen liittyvissä valmisteluasiakirjoissa 
todetaan (komiteamietintö,hallituksen esitys ja perustuslakivaliokunnan 
mietintö 17/1990 s.3,sidottu harkinta),verotusvaltaa koskevan säännöksen 
pieni sanamuodon muutos ei merkinnyt muutosta aikaisemmin omaksut-tuihin 
periaatteisiin verotusvallan delegointikiellosta. 

Sääntönä on yhä,että verotusta koskeva säännös on kirjoitettava niin,että 
se ei anna viranomaiselle vapaata harkintavaltaa veron suuruuden ja 
maksuvelvollisuuden suhteen.Laissa tulee myös olla oikeusturvasään-nökset. 

 

 

 

 

 

Lainsäädäntövallan delegoinnista. 
 

Perustuslakivaliokunta on antanut kymmenittäin lausuntoja lainsää-
däntö- ja verotusvallan sekä valtiosopimusvallan delegoinnista.Aineisto on 
niin laaja,ettei sen yksityiskohtia ole tässä yhteydessä mahdollista selostaa. 
Tämän vuoksi viitaan tämän lausunnon liitteenä olevaan tulosteeseenjohon on 
kirjattu laatimastani perusmslakivaliokunnan mietintö- ja lausuntotieto-
kannasta hakusanan "delegaatio" alla olevat viitteet vuoden 1973 loppuun. 
Uudempien delegointilausuntojen siteeraaminen ei liene tarpeen, vaan ne 
voitaneen edellyttää tunnetuiksi.Viimeisimpiä ja merkittävimpiä on ETA-
voimaansaattamislaista annettu lausunto.Sen yksityiskohtiin palataan jäl-
jempänä.Tuossa lausunnossa näet valiokunta mahdollisesti muutti aikaisempaa 
mlkmtalinjaansa tulliverotukseen liittyvästä delegoinnista. 

Liitteen lyhyistä sisältöselosteista käy suurin piirtein ilmi asianomaisen kannanoton 
pääasiallinen sisältö suhteessa delegointtin.Referoin seuraavassa vain muutamaa,nyt esillä 
olevan lakiehdotuksen kannalta keskeistä kannanottoa. 

* % * 

Hallituksen esityksen pääsisältönä on se,että valta saattaa valtionsisäisesti 
(säädöksellä) voimaan alkuperäsääntöihin kansainvälisoikeudellisella tasolla sovitut 
muutokset,delegoidaan tullihallitukselle. 
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Alkuperäissäännöt ovat - kuten hallituksen esityksessä todetaan -olennainen osa 
(tulli)verotusta.Ne määräävät,mistä tuotteista tullia kannetaan ja mistä ei.Ne ovat siis 
olennainen osa tulliverovelvollisuuden syntymisen tunnusmerkistöä. 

Ymmärrän alkuperäissääntöjen tulliveroluontoisuuden seuraavasti.Alkuperä-säännöillä 
sovitaan siitä,mikä tietyssä valtiossa tuotettu valmiste katsotaan tuossa maassa tuotetuksi ja saa 
tuIIittomuuskohtelun.AIkuperäsäännöistä sopimalla voidaan olennaisella tavalla vaikuttaa 
siihen,mitkä tuotteet joutvat tulliverotuksen kohteeksi. Ajatellaan esimerkkinä kuvitteellista 
suomalaista televisiota "Finlandization". Tämän laitteen kuvaputki valmistetaan RCA:n tehtailla 
USA:ssa ja sen ohjauselektroniikka Filipsin tehtailla HollannissaSuomessa valmistetaan kotelo ja 
sähköjohtimet ja tuote kootaan niinikään Suomessa täällä rekisteröidyn yhtiön tuotantolaitoksessa. 
Voidaan kysyä, onko Finlandization suomalainen tuotejoka on oikeutettu tullittomuuteen, kun se 
viedään kolmanteen maahanjonka kanssa Suomi on tehnyt vapaakauppaso-pimuksen.On täysin 
sopimuksenvarainen asia,mikä kansallinen panos tuotteeseen on sijoitettavajotta se saa 
tullittomuuskohtelun.Sopimus television alkuperäsäännöstä mäarää,milloin tuote joutuu 

tulliverotuksen kohteeksi ja milloin ei. Hallituksen esityksen pääperustelu sille,että laki 
voidaan säätää dele-gointikiellosta huolimatta tavallisena lakina on se.että EEC-
vapaakauppasopimus ja Efta/Finnefta järjestely säädettiin tavallisena lakina. 

Saattaa olIa,että hallituksen esityksen kirjoittaja ei ole riittävän tarkoin perehtynyt 
EEC-vapaakauppasopimuksen voimaansaattamiseen.Ongel-man ydin löytyy mielestäni 
perustuslakivaliokunnan lausunnon 7/1973 sivulta 7 (palsta 2).Asian tausta on seuraava. 

Perustuslakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat eivät kiinnittäneet huomiota 
voimaansaattamislain l§:n 3 momentin säännökseen.Sen mukaan voitaisiin,sen jälkeen kun 
sopimus on Suomen puolelta hyväksytty,mutta ennen kuin sopimuspuolet olisivat 
ilmoittaneet toisilleen sopimuksen voimaantuloa varten tarvittavien toimenpiteiden 
suorittamisesta, vastavuoroisuuden perusteella asetuksella säätää,että tuontitullit poistetaan 
asteittain sopimuksessa olevan aikataulun mukaisesti. 

Valiokunnan puheenjohtaja Juuso Häikiö kuitenkin kiinnitti huomiota siihen,että 
järjestely sisältää HM 61§:n vastaisen verotusvallan delegoinnin 
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ja vaati siis perustuslain säätämisjärjestyksen.Täraä mielestäni aiheellinen 
havainto aiheutti pienen paniikin valiokunnassa,sillä tiedettiin,että edus-
kunnassa oli vahva,EEC-vapaakauppasopimusta vastustava vähemmistöjo-ka 
olisi voinut estää voimaansaattamislain julistamisen kiireelliseksi ja siis myös 
vapaakauppasopimuksen ratifioinnin. 

Tässä tilanteessa voimaansaattamislaki kirjoitettiin - asiantuntijakon-
sultaation jälkeen - sellaiseen muotoon,ettei säännös sisältänyt HM 61§:n 
vastaista delegointia.Tullinalennukset sidottiin sopimuksessa olevaan aika-
tauluun.Harkintavalta poistui,sillä alennukset saattoi lukea nyt suoraan 
pääsopimuksesta. 

Lausunnossa otettiin muutoinkin varsin tiukka linja delegoinnin sal-
littavuuteen (2§:n 1 momentin säännös julkistamisvallasta ym.). 

Näyttää siltä,että nyt esillä olevan hallituksen esityksen laatija on vii-
tannut aiheettoman yksioikoisesti vapaakauppasopimuksen voimaansaatta-
mislakiin. EEC-vapaakauppasopimus sisälsi mahdollisuuden vastavuoroiseen 
(ja ilmeisestikin osapuolten välisin sopimuksin toteutettavaan) järjes-
telyynjoka siirsi tulliverotuksen alentamista koskevaa päätösvaltaa asetuksen 
tasoonjärjestely todettiin HM 61§:n vastaiseksi .Tavalliseen lainsäätä-
misjärjestykseen päästiin vain sillä edellytyksellä,että alennustaulukko sidottiin 
voimaansaattamislain välityksellä pääsopimukseen. 

EFTA-sopimukseen ja Finefta-sopimukseen ei liittynyt vastaavaa de-
legointia.Niin ollen tuonkaan voimaansaattamislain käsittelyjärjestystä ei 
sellaisenaan voi pitää ennakkotapauksena (ks.PeVL 5/1961).

1
 Valiokunnan 

lausunnossa todettiin,että Finefta-sopimuksen "3 artiklasta sekä Euroopan 
vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention 3 artiklasta käy ilmeettä 
Suomi sanottujen artiklojen mukaan sitoutuu alentamaan tuontitulleja 
noudattaen artikloihin sisältyvää aikataulua."(alleviivaukset IS). 

Oikeudelliseksi ongelmaksi - jos EFTA- ja EEC- lausuntojen linjasta 
halutaan pitää kiinni - muodostuu se,merkitseekö nyt esillä oleva laki tulli-
verotukseen sisältyvän ja verovelvollisuuden määräytymiseen vaikuttavan 
päätösvallan siirtymistä tullihallituksen päätösten tasolle. 

Hallituksen esityksen käsittelyjärjestysosastossa painotetaan,että alku-
peräsääntöjä koskevat ratkaisut tehdään kansainvälisoikeudellisen sopimuk-
sin.Mielestäni se ei vaikuta asiaan.Valta päättää valtiosopimuksen yksityis-
kohdista - pääsopimusta muuttamatta - on useassa pemstuslakivaliokunnan 
lausunnossa katsottu voitavan delegoida ao. erityisviranomaiselle. Tenojo-
kisopimuksessa hyväksyttiin jopa se,että Lapin lääninhallitus ja Finnmarkin 
fylkesman saattoivat sopia sopimuksen liitteiden eräistä yksityiskohdista 
(PeVL 13/1989).Ks myös PeVL 12/1978 ja 2/19832. 

Se,että ammattiviranomainen (eikä tasavallan presidentin valtuuttama 
henkilö,esim.ulkoministeri) voi sopia muutoksia sopimuksen yksityiskohtiin 
(esim.liitteisiin). ei vaikuta siihen.minkä tasoisin säädöksin näin syntyneet 
sopimukset on saatettava valtionsisäisesti voimaan. 

Se,että valta päättää alkuperäissäännösten yksityiskohdista on pääso- 

                                            

1 Lausunnon valtiosääntöoikeudellisesta kommentoinnista ks.Saraviita: Kansainvälisten jär-

jestöjen .. .(SLY.A-sarja n:o 104) s.268 ss. 
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pimuksella annettu yhteiselimen päätettäväksi,ei - ellei asiasta ole erikseen 
mainittu pääsopimuksen voimaansaattamislaissa - vaikuta muutosten voi-
maansaattamissäädöksen hierarkkiseen tasoon. 

Kuten EEC-vapaakauppasopimuksesta annetusta lausunnosta voidaan 
havaita,verotusvallan delegointi torjuttiin.EEC-sopimuksen voimaansaat-
tamislaki (yhtä vähän kuin EFTA-sopimuksen voimaansaattamislaitkaan) ei 
sisältänyt valtuutta voimaansaattaa asetuksin tai sitä alemmantasoisin sää-
döksin sellaisia säännöksiäjotka vaikuttavat tulliverotuksen määrään ja ve-
rovelvollisuuteen. 

Toisenlaiseen lopputulokseen näyttää johtavan tuore perustuslakiva-
liokunnan lausunto ETA-sopimuksesta (15/1992).Voimaansaattamislakieh-
dotuksen 4§:n mukaan valtiovarainministeriöllä on oikeus määrätä eräistä 
sellaisista muutoksista alkuperäissääntöihinjoista ETA:n sekakomitealla on 
oikeus päättää pääsopimuksen 98 artiklan nojalla.Valiokunta katsoi ,että 
delegointi on mahdollinen tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä ja viittasi 
EFTA-vapaakauppasopimukseen ja EEC-vapaakauppasopimukseen.Voi ol-
la,ettei valiokunta kovin perusteellisesti paneutunut EEC-lausuntoon sisäl-
tyvään periaatteeseenjohon edellä viittasin.Valiokunta viittasi vain voi-
maansaattamislakeihin.ei sensijaan omiin lausuntoihinsa. 

Omassa lausunnossani ETA-sopimuksesta tyydyn lyhyeen toteamuk-
seenjonka mukaan sopimusjärjestely sisälsi laajoja valtuutuksia

w
joista ainakin 

osa on lähellä tavallisessa lamsäätärm^järjestyksessä toteutettavissa olevan 
lainsäädännöllisen valtuutuksen rajoia".( IS:n lausunto s.3,alleviivauk- 

set tässä).Asiantuntijat Hiden,Scheinin ja Tuori esittivät niinikään dubioita 
delegointisäännöksen suhteen. 

Lainsäädäntöneuvos Niilo Jääskinen pääsi sanomaan asiantuntijoista 
viimeisen sanan ja hän viittaa sumeilematta EEC-ja EFTA-voimaansaatta-
mislakeihin.syrjäyttää selostetut perustuslakivaliokunnan lausunnotja katsoo 
asiantilan ongelmattomaksi.Ilmeisesti perasmslakivaliokunnan lausunto on 
kirjoitettu Niilo Jääskisen esittämän tulkinnan ja siis viimeisen sanan 
mukaisesti.sillä ao säädöksiin ei muiden asiantuntijoiden lausunnoissa viitat-
tu.Lausunto on identtinen Jääskisen lausunnon kanssa.Perustuksen uusi linja 
lienee Jääskisen linja (Jääskinen.lausunto perustuslakivaliokunnalle 8.9.1992 
s.3).Vert.Scheinin ls. s.8. 

 

En tiedä, muuttiko perustuslakivaliokunta tietoisesti tulkintalinjaa sii-

tä.mikä omaksuttiin EEC-vapaakauppasopimustapauksessa. 
 

Näin ollen perustuslakivaliokumian ratkaistavaksi jää,mahtuuko al-
kuperäissäännösten voimaansaattaminen tullihallituksen päätöksin HM 61§:n 
puitteisiin.Onko kyseessä lakisidonnainen harkintavalta vai onko niin,että 
ensin järjestöneuvottelijat ja sitten tullihallitus voivat eduskunta ohittaen 
alkuperäsäännöksiä muuttamalla,vaikuttaa tulliverovelvollisuuden 
substanssiin?Perusteluja on löydettävissä sekä tavalliselle lainsäätämisjärjes-
tykselle että poikkeamiselle HM 61§:n sisältämästä (tulli)verotusvallan de-
legointikiellosta. 

Delegoinnin taso 
 

Hallituksen esityksen mukaan alkuperäissääntöjen muutoksista synty-
neiden sopimuksien voimaansaattamisnormina on tullihallituksen päätös. 

Delegointi viedään keskusvirastotasolle sillä perusteella,että tuo vi-
ranomainen on erityisasiantuntija tulliverotukseen liittyvissä kysymyksissä. 

Kuten liitteenä olevassa luettelossa olevista erinäisistä lausunnoista käy 
ilmi,etenkin vanhemmassa perustuslakivaliokunnan käytännössä on 
suhtauduttu varauksellisesti sekä subdelegaatioon.että lainsäädäntövallan 
delegoimiseen ministeriöportaan alapuolelle.Nyt ei ole kysymys subdele-
gaatiosta.Silti nuokin lausunnot osoittavat,että vanhemmassa perustuslakiva-
liokunnan käytännössä Hallitusmuotoa pyrittiin tulkitsemaan tiukasti sana-
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muodon mukaisesti.Delegointiin suhtauduttiin varauksellisemmin kuin ny-
kykäytännössä. 

Mietinnössä 16/1973 vastustettiin säädösvallan delegointia keskusvi-
rastotasolle. 

Lausunnossa 4/1957 käsiteltiin säännöstäjonka mukaan Suomen Pankin 
asiana olisi määrätä,minkä perusteiden mukaan ja mistä ajankohdasta lukien 
rahalaitosten ja keskusosuuskunnan olisi suoritettava korkoa kas-
savarantotililtä puuttuvasta määrästä.Säännökset sisältäisivät oikeussäännöksiä. 

Perustuslakivaliokunta viittasi HM 28§:n säännökseenjossa valtio-
neuvosto mainitaan säädösvaltaa käyttävänä valtioelimenä.Se,kuinka pitkälle ja 
matalalle delegoinnissa voitiin mennä,oli perustuslakivaliokunnan mukaan 
epäselvää.Suomen Pankki katsottiin joka tapauksessa toimielimeksi, jolle 
säädösvaltaa (aineellista lainsäädäntövaltaa) ei voida luovuttaa.Delegointi vaati 
perustuslain säätämisjärjestyksen.Ks.myös lausunto 4a/1957, jossa valiokunta 
katsoi moitteettomaksi lain korjatun versionjossa päätösvaltaa delegointiin 
pankin sijasta ministeriölle. 

Lainsäädäntövallan delegointi keskusvirastotasolle ei ole mitenkään 
poikkeuksellista.Useat keskusvirastot omaavat delegoitua säädÖsvaltaa.Lie-nee 
niin,ettei tässäkään asiayhteydessä ole esitettävissä painavia perusteluja 
katsoa,ettei tullihallitukselle voitaisi myöntää säädösvaltaajoka tarkoittaa 
alkuperäissääntöjen voimaansaattamista. 
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Ilkka Saraviita 



 

Prvl 13/1917JI 

 

Delegaatio 

 

Ks. myts subdelegaatio, vallanjako ja asetuksen antovalta. 

 

Delegaatio 

 

Kannatettu presidentin delegointimahdollisuuden laajennusta 

VNRatkLssa kRsittSen myts perustuslain valtioneuvostolle varaamat 
asiat. 
 

Prvm 8/1930 II 

 

Delegaatio 

 

Kun tullilaki oli sNNdetty VJ_66 mukaisessajNr[estyksessfNl voitiin 
siihen asetuksin tehtNvNt poikkeukset sNNtNfi samassa jNr-
jestyksessN. KyseessN ei ollut perusoikeuksien rajoittaminen. 
 

Prvm 35/1944 

 

Delegaatio 

 

VJ__67 mukaisessa kNsittelyjNrjestyksessft hyvNksytty valtioneu-
vostolle laajat valtuudet" sen estNmNttN mitN voimassa olevassa 
lainsNNdNnnTssN on sNNdetty." 
 

Prvm 32/1955 

 

Delegaatio 

 

Valiokunta katsoi asetuksen pysyneen valtuuslain rajoissa. Toi-

sin vastalauseissa. 
 

Prvm 7/1962 

 

Delegaatio 

 

Valtion maksuperustelaki oli sNNdettNvN VJ_67 mukaisessa kNsit-

telyjNrjestyksessN. SiinN siirrettiin maksujen perusteiden vahvistaminen 

erNiltN osin asetuksen tasoon. (HM_62) 
 

Prvl 7/1973 

 

Delegaatio 

 

 

 

'Viitteet on käännetty ms-dos pohjaisesta tiedostosta,jo Hoi n tiedostonkäätäjä ei pystynyt toistamaan Ä 

ja Ö kirjaimia ,vaan käyttää suomenkielessä vieraita merkkejä. 

Ks. Prv[_2/1973 

 

Delegointi mahdollinen tavallisella lailla paitsi: 
- kysymys kokonaisen oikeusalan sNINIntelystN 
- kysymys puutumisesta kansalaisten perustuslaissa turvattuihin 



 

 

perusoikeuksiin 

- HM:ssa tai muussa perustuslaissa mNftrNtty sNNdettNvNksj lailla 

- kysymys puuttumisesta muutoin perustuslaeissa erityisesti jär-

jestettyihin olosuhteisiin 

Delegaatio 

 

Valtiosopimusten tekovallan yleinen ja etukNteen tapahtuva delegointi 
hallitukselle mNNrNasioissa (HM_33 ja VJJ57) katsottiin arveluttavaksi 
ja tarpeettomaksi. Vrt. Prvm_2/1934. 
 

Prvl 2/1934 

 

Delegaatio 

 

VJ_67 mukaisessa kNsittelyjNrjestyksessN hyvNksyttiin presidentti 
Mannerheimille oikeus laajalti siirtNN toimiaan pftNministe-rille. 
 

Prvm 52/1944 

 

Delegaatio 

 

Valiokunta korosti sitN, ettri luotaessa HM:n suojasta poikkeamia 
VJ_67 mukaisesti sNNdetyllN ja VJ_66 mukaisesti sNRdetyllN samaa 
asiaa koskevilla laeilla, on huolehdittava siitN, ettN poikkeuksen 
laajuuden mNNrittelystN ei mitNNn jftN VJ_66 lain varaan. 
 

Prvl 1/1961 

 

Delegaatio 

 

Valtioneuvoston oikeus sNNnneiIN investointiveron alaisten tyT-
voimapiirien rajoja ja siten lain soveltamisaluetta olisi HM_61 
pykNINn vastaista delegaatiota ja vaatisi siten VJ_67 mukaista 
kNsittelyjNrjestystN. 
 

Prvl 5/1973 

vollisen vahingoksi, eikN siten tarvittu VJ_67 pykNINn soveltamista. 
 

Prvm 79/1978 

Delegaatio Prvl 

3/1975 II 

Delegaatio 

 

Kun aikaisempi maan pakkolunastuksiin oikeuttava VJ_67 jNrjes-
tyksessN annettu valtuus liittyi maan tarpeen mNNrNNviin VJJ36 
jNrjestyksessN sNfödettyihin lakeihin, vaati mNNrNys VJ_67 jftr-
jestystN, kun pakkolunastuksin otettavan maan tarve tosiasiassa 
kasvoi aikaisemman VJ_67 mukaisen sNNdtksen lainsNNtNjNn edel-
lyttftmfistN tarpeesta. 
 

Prvl 9/1961 

 



 

Delegaatio 

 

Delegointilaki edellyttNlsi aina VJ_67 jfirjestystN, milloin sillN annetaan 
valta puuttua perustuslailla turvattuihin kansalaisten yleisiin oikeuksiin 
tai muutoin perustuslaissa erjtyjsestijNr-jestettyihin oikeussuhteisiin. 
Laki ehdotus oli sNNdettftvissN VJ_66 jNrjestyksessN muutettuna. 
 

Prvl 9/1957 

 

Delegaatio 
■ 

Vaikkei (tNssN huumausainelaki) laki sisNltNnyt aineellisoikeu-
dellisia sNNnntksiN ei kuitenkaan ole yleisesti pidetty VJ_67 
jNrjestystN tarpeellisena elleivNt sittemmin annettavat asetukset 
ja valtioneuvoston pNNttkset ole aineellisoikeudelliselta 
sisNIIrltNNn sellaisia, ettei niiden sNNtNminen kNvisi VJ_66 
jNrjestyksessN. 
 

Prvl 3/1956 

 

Delegaatio 

 

Delegaatio pyrittNvN rajoittamaan VJ_66 sNNdiksiilN mahdollisimman 
vNhiin joten rajoitusperusteet elokuvasensuurista VJ_67 lakiin. Vrt. 
hallituksen esitys. 

Prvl 1/1945 

 

Delegaatio 

 

VJ_66 jNrjestyksessN hyvNksytty laki presidentin oikeuttamisesta 
antamaan sotatilan aikana Helsingin yliopistoa koskevia poikke-
uksellisia sNNnnTksiN. 
 

Prvm 25/1944 

 

Delegaatio 

 

Kun valiokunnassa sotatilalain yhteydessN esitettiin^ ettfvl ei-
tNysikorvaus ei ole HM_16 pykNINn mielessN vNltttfmNtTn ja VJ_67 
jNrjestys olisi siten tarpeen, siirrettiin korvauskysymys eri laissa 
sNNdettNvNksi. Yksi asiantuntija vaati yhtNaikaista kN-sittelyN. 
 

Prvm 3/1929 

 

Delegaatio 

 

MarkkinahföiriTlakiin liittyvN lisNtullin perusteiden ja suuruuden 
mNNrNNmisvallan delegointi valtiovarainministeritlle vaati VJJ57 
jNrjestystN. valiokunta katsoi, ettN delegoitua vallan kNyttTN oli 
eduskunnan voitava jNlkikNteen valvoa. Valiokunta ei pitftnyt 
asianmukaisena jNrjestelyN, jonka mukaan valtaa delegoitaisiin 
keskusvirastolle. Esitetty vastalauseita. 
 

Prvm 16/1973 

 

Delegaatio 

 



 

Kun lakiehdotus jolla valtioneuvostolle annettiin valta sopimuksin 
mNfärNtN vNhittNismaksukaupan luottoehdoista merkitsi aikaisemmin 
annettujen VJ_66 valtuuksien supistamista, ei ehdotus delegoinnin 
vuoksi vaatinut VJ_67 mukaista jNrjestystN. 
 

Prvl 9/1964 

 

Delegaatio 

 

Kun VJ_66 sNNdetty maankNyttilaki ja VJ_67 sNNdetty maanhankki-
mislaki, jolla mftNrNttiin edelliseen tarvittavan maan hankkimisesta, 

muodostivat lainsNNdNnnillisen kokonaisuuden. Maansaamisoikeutta 

ei voitu ilman VJJ57 mukaista jNrjestystN laajentaa siitN, mitN 
aikaisemmin oli katsottu edellytetyn. 
 

Prvl 5/1962 

 

Delegaatio 

 

Hinnantasausiaki ei sisNJtNnyt sNNnntksiN maksuvelvollisuuden, 
maksun perusteiden eikN oikeusturvan osalta. Valtuuksien siirtN-
minen valtioneuvostolle olisi ollut valiokunnan mielestN selvNs-ti 
laajempaa kuin valtiosNNntTmme sallii. 
 

Prvl 10/1955 

 

Delegaatio 

 

Valtioneuvostolle annettu tehtNvN todetajriitN tytehtosopimusta on 
kulloinkin pidettNvN palkkojen mNNrNytymisen perusteena, si-sNlsi 
sftfönntsten epNmNNrNisyys huomioon ottaen valtioneuvostolle 
sellaisen valtuutuksen, ettN VJ_67 mukainen menettely oli tarpeen. 
Esitetty vastalause. 
 

Prvl 8/1963 

 

Delegaatio 

 

VJ_66 jNrjestyksessN voitiin sNNtNN delegointi vNhittNiskaupan 
luottoehtojen osalta. Ks. VJJ56 jNrjestyksessN suoritettavan 
delegoinnin rajat, HM:n turvaamat oikeudet ja valtiosNNnnTn yleiset 
oikeusperiaatteet. 
 

Prvl 2/1962 

 

Delegaatio 

 

VJ_67 jNrjestyksessN hyväksytty tyTvNensuojelusta annetun lain 
poikkeuksiin oikeuttavan lain pidennys vuoteen 1958 
 

Prvm 20/1957 

 

Delegaatio 

 

Asiantuntijan mukaan voidaan VJ__16 pykNINn sanamuotoa 
muuttamatta saattaa vain eduskunnan palkkauksen perusteet VJJ70 
mukaisessa laissa sNNdettNvNksi ja sitoa ne yleisiin 
virkamiespalkkoihin joista mNNrNtNftn mm. valtioneuvoston pNNttksin. 
Esitetty vastalause. Prvl 2/1955 



 

Delegaatio 

 

Delegointi oli kyseesstö.kun valtuuksia ei voitu pitNft tNytNn-
tTTnpanoluonteisten mNfJrNysten antamisena. 
 

Prvm 75/1949 

 

Delegaatio 

 

Valtioneuvostolle varattava valtuus tullien korottamiseen merkitsi 
eduskunnan ydinvallan (HM_61) delegointia, joten VJ_67 järjestys oli 
tarpeen. Ks. toisin Prvm_79/1978. 
 

Prvl 6/1959 

 

Delegaatio 

 

HM_16 nojalla ei ollut mahdollista VJ_66 jNrjestyksessN jNttNN 
politikointioikeuksien (yhdistymisvapaus, kokoontumisvapaus) 
rajoituksia ylipNNIIiktn tehtftvNksi. 
 

Prvl 7/1947 

 

Delegaatio 

 

Ennenkuin verolaissa voidaan katsoa veron mNNrNNmisperusteet 
mNNrNtyiksi ja VJ_68 menettely mahdolliseksi tNytyy lain olla 
oikeusohje, joka tekee veroviranomaisen toiminnan sidotuksi hal-
lintotoiminnaksi josta seuraa oikeuskysymys ja tNstN edelleen vNlitie 
tuomioistuinten ratkaisuksi. 
 

Prvl_3/1957 ja PrvlJ3_a/1957 

 

Delegaatio 

 

Verotusvallan delegoinnin rajat. Runsaasti viittauksia aikaisempaan 

kftytNnttin. 
 

Prvl 2/1963 

 

Delegaatio 

Delegaatio 

 

Asiantuntija vastalauseessaan katsoi, ettfl HNM6 ei anna mahdol-
lisuutta VJ_66 mukaisessa kftsittelyjftrjestyksessN luoda oikeutta 
asetuksin sNNnnellN perusoikeuksia. 
 

Prvm 1/1940 

 

Delegaatio 

 

Laki hinnantasjausrahastosta johdettu sNNdettfövföksi tavallisessa 

lainsNNdNnttjNrjestyksessN verolakina. Ks. Prvl_2/1959. 
 

Prvl 2/1944 

 

Delegaatio 



 

 

Suomen Pankki ei kuulu niihin hallintoviranomaisiin, joille voidaan 

siirtNtä aineellista lainsNNdNntivaltaa. 
 

Prvl_4/1957 ja Prvl_4_a/1957 

 

Delegaatio 

 

Asiantuntijan mukaan voidaan hallintotehtNvN VJ_66 mukaisessa 

kNsittelyjförjestyksessN uskoa myTs viranomaiskategorian ulkopuo-
lelle. 
 

Prvl 3/1952 

 

Delegaatio 

 

Hallintovallan delegointi hallintoelimiin kuulumattomalle toimiltaan 

itsenNiselle lautakunnalle edejlytti VJ_67 mukaista kft-
sittelyjNrjestystN. Samoin delegointisNNnnTsten yleisluontoisuuden 
vuoksi valtuutus antaa asetuksella mNNrNyksiN kysymyksistN, joista 
on mNNrNyksiN muualla lainsNNdNnntssN. 
 

Prvl 6/1970 

 

Delegaatio 

 

Tulliveron vNliaikaisen mNNrNNmisen delegointi valtioneuvostolle ei 
johtanut eduskunnan HM:n mukaisen lainsNNdNnttvallan lopulliseen 
siirtymiseen viranomaisen harkintavallan piiriin verovel- 

Kun asetuksella olisi voitu sftNnnellN kalastusoikeuden laajuudesta 

yksityisille vesialueilla, merkitsi tNmN perustuslain vastaista 
delegointia. Lausunnossa sivuttiin myts pilkkimisoikeutta ns. 
jokamiehen oikeutena sekfö vesialueen omistajan omaisuuden suojaa. 
 

Prvl 6/1961 

 

Delegaatio, valtuuslaissa 

 

Asetuksen pykNlRN tulkittiin sen sanamuodon eikN valtioneuvoston 

tarkoituksen mukaisesti. Asetus meni pidemmNlle kuin valtuuslaki salli. 
 

Prvl 8/1950 

Diskontinuiteetti 

Ks. kontinuiteetti. 

Eduskunnan istumajNrjestys 

 

TyTjNrjestyksen muutosehdotusta pidetty tarpeettomana, koska 
tytjftrjestys ei voimassaolevassa muodossakaan estN järjestyksen 
tarkempaa mNNrNNmistN. 
 

Prvm 10/1930 II 

 

Eduskunnan kanslia 

 



 

HyvNksytty VJ_66 mukaisessa kNsittelyjNrjestyksessN ehdotus sii-tN, 

ettN eduskunnan kanslia voi mytntNN vapaalippuja myts toi-
menhaltijoilleen. 
 

Prvl 16/1947 

 

Eduskunnan kanslia 

 

HyvNksytty puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan kansiian me-
nosNNnnTn perusteista annetun lain muuttaminen. 
 

Prvm 13/1966 

 

Eduskunnan kanslia 

 

HyvNksytty menosNNntT ja maininta siitN, ettN virat mainitaan- 



 

U f f e  c i  

f  
 

 

l 
 

 

 

 

 

 

Perustuslakivaliokunnalle  

 

 

 

 

 

 

 

 
Asia:  HE  279/1992 vp.   (alkuperäsääntöjen muuttamismenettely)  

 

Lausuntona ha 11i tuksen esi tyksestä laiksi tuli ietuusjärj es -

telyissä sovellettavien ai kuperasääntöjen muuttamismenettelystä 

esitän kunnioittavasti  seuraavan.  

 

Ehdotetulla lailla annettaisiin tullihallitukselle y 1 e i 

sva1tuus vapaakauppasopimusten ja mu iden tuli  ie tuus j är j es 

te 1 y j en , 1 ähi I I II a keh i tysmaapre ferenssien a 1kupera sään 

töjen muu tosten sis äiseen vahvi s tam iseen ja täy t 

äntöönpanomääräys Ien antamiseen sekä määrät täisiin tullihallitus 

to imimaan Suomessa keskus -e 1 \ menä   t a varo iden a 1 k vi per 

ää koske v i ss a asioissa.  

 

Ai k ti pe rä säänntt t ovat tuli i koht e 1 uun va iku I: tavina 

osa tulli varo-l. usta, josta on HM 61 § : n mukaan sääde t tävä 

lailla. Kyse i sen säännöksen on ka taottu pi tavan s i sä11 ään 

myös vero  1 a insäädänt öä koskevan de 1 ego i.n t i k i e I I on , j 

a l a i n sää täm i s j är j es tyksen kanna 1 -l a onk i n ra tka i. 

s t dva ky s y my s , onko nyt e s i t e ty s s ä sään t e 1 y s sä 

kysymys ns . sali i tus t a de 1 e go i. im i.s ta va i n s ki e I 1 

e tyst a de 1 e -go i. n n l s l" a , jolloin 1 a k i ehdo tus olisi 

sääde tt ä vä pe rus l us 1 n i li säät äiti i s j a r j es 

tyksessa . 

 

Perus t us 1 aki va 1 i o kun ta on esim, eli n ta rv l.ke t uo l: 

t e 1 den va 1 m i s -teverotusta kosk evassa lausunnossaan n:o 

5/1989 katsonut, ettei delegointi säännöksen s 1 s ä 1 t äny t 1 

ak I ehdot u s . o 1 1 vi t HM 61 § : n vastainen, kun m i n is I 

e r lön päätösvalta oli 1 äh tökohd i. 1 taan 1akisidonna ista ja 

vain tietyiltä osin ministeriölle j äänyt hark i ntava1 ta oli   

"vähäistä ja  luonteeltaan   teki ii s tä".  



 

Esillä oleva tapaus näyttää jossakin määrin rajatapukse1 ta. 

Esim. kehi tysmaista peräisin olevien tavaroiden tulli - ja 

tuontimaksuetuuksista annettu 1aki, jossa muun muassa säädetää n 

valtuutus määrätä suoraan tavarakat teestä ja edunsaajamaista ase 

tukse1 la,   on  säädetty perustus 1 a i nsaätämisjärj 

estyksessa. 

 

Nyt esillä olevissa tilanteissa tosiasiallinen valta päättää 

alkuperäsääntöjen muutoksista laissa tarkoitetuissa kauppa -järj 

este lyi ssä on s ir Lynyt yhte i se 1 imi 1le, joissa ka iki 11 

a tulli- ja muista etuuksia myön tavilla osapu ililla on ku 

itenkin mahdo 11 isuus estää muu tokse l:. Ra tka iseva sääntely 

on s iten tapahtunut vapaakauppasopimuksissa ja muissa tul 

1ietuussopimuk -sissa sekä niiden liitteissä ja pöytäkirjoi ssa. 

Suomen so Imimat vapaakauppasopimukse t ja myön tämä t kehi o 

tysmoapref erens s i t on kaikki  saate t tu voimaan lailla.  

 

Näissä oi osuhte issa tuliihalii tukseIle tuleva harki ntava 11a 

näyt tää vähäise 1tä ja ennen kai kkea luonteeltaan tekniseltä. 

Perusteltua on katsoa, että kysymyksessä on sallittu delegoin ti. 

 

Myös muilla näkökohdilla voidaan puoltaa esitettyä kantaa. HM 61 

§:n tarkoituksena on turvata parlamentin verotusvalta. S e n  a idon 

käyttami sen kanna 11 a  o n  tärkeää, että edu s kun t a  voi keski 

ttää rajal1 iset voimavaransa veropoli ittisesti tärkeisi in 

kysymyksiin eikä tärkeää tässä suhteessa ole s e ,  että mahdol-1 i s  

u u m a t  i  paljon I ekn i s  1 u o n  t H  L  s e s  ta } nopea s  t i m u u  1. t u v a s  

ta snän -nosma t e  r  L a a  1 i s  t a  p r o  F  o r m a  k i erra lyttäisi i n  

eduskunnan kantta. A I kupe räsäan t Ö  j  en muu t tam i s e s s a  on 

kysymys juuri tämän tyyp pisestä teknisluoteisesta sääntelysi a, 

j olion eduskunnan käytän -nolliset mahdollisuudet j a  intressi 

puuttua voidaan olettaa vähäiseksi. Verovelvollisen ennuste11 

avun s  in t r e s s i n kanna 1 t a  e i V a a s  ole merkitystä sillä, onko 

sitova säännös tai maärys a n n e  t tu säädöskokoe 1 ma s s a  j u 1 a  i s 

tu1 la eduskunta lailla vai a  1 empi as t e  i se 11 a  saädökse11 

a .  

Esillä oleva asia on tyypi Uinen siinä mielessä, että de 1 egoin -

t ikysymys nousee perustuslailliseksi tulkintakysymykseks i 

yleiseltä kannalta jokseenkin vähämerki tykse1lisessä yhtey dessä. 

Asia tunnutaan problematisoitavan sivuvero lakien kohdal -1 a, kun 

taas pääverolaeissa on ollut ja tulee oiemaan yleiseltä kanna 1 

ta      huomattavasti    merki ttävärtrpiä    de 1 

egointisäännöksiä .  

 

Ni inpä voimassa olevan tuloverolain ja säädettäväksi ehdotetun 

tu1 overo lain (HE 200/1992 vp) m ukaan luontoi sedut arvioidaan 

käypään arvoon sen mukaan, kui n veroha11i tus vuosittain määrää. 



 

Varallisuusverotuksessa taas va 11 iovarainmini s teriö määrää 

osakkeiden arvostamisperusteet. Katson perustein, joihin ei tässä 

ole tarvetta 1ähemmin puuuttua , että kyseiset de 1 egoinnit ovat 

oileet ja ovat edelleen säädettävissä ilman perustuslains -

äätämisjärjestystä . Vaikka perustuslakiva 1iokunnan kannanottoja 

kyse ise i1tä osin ei oiekaan, on tosiasiallisella tilanteella 

minusta kuitenkin tietty merkitys ohjattaessa tulkintakäy täntöä. 

Vai t iosääntöoikeuden arvon mukaista ei ole, jos tu 1 kili tat ie 

tä synny tetään tilanne, jossa hy t tyset kuurni taan ja karneIit  

nie11 ään. 

 

Edellä olen käsitellyt lakiehdotuksen 1 §:n 1 ja 2 momentin de 

legoi n t i sää nnöks i ä. Kyse i sen pykälän 4 momentissa esite 

tään säädettäväksi, että alkuperäsääntöjen soveltamisen yhtenäis -

tämiseksi tullihallitus voi antaa muitakin määräyksiä ja oh -jei 

ta. 

 

Tä s sä ta rko i te 11aneen sellaisia halli nuo 11i s i a ohj e i 

ta, joi ta keskusvirasto hai. I intokäy tännön yli tenäi stämi 

seks i antaa. Ni i 1 1 e on tyyp i11i s tä se, etteivät ne kuulu 

1 a i nsäädännon a 1 aan. N i i t ä ei. julkaista 

säädöskokoelmassa, vaikkakin ne merki tään keskus -v i ra s tori 

norm i rek i s t eri i n, ne ei vä t s ido ha 1 1 1 tnotuomio -

istuimia, mutta n i i 11. ä on hyvään ha 1. 1 i n to tapaan perus tu 

va tosiasiallinen velvoittavuus kesksuvi ras ton alaisessa 

hallin -nossa.  Tä1 lais i a ohjeita antaa muun muassa  verohal1i 

tus. 

 

Jos lainkohdassa t arkoitetaan vain tällaisia ohjeita, olisi peru 

s te 1tua puhua  1 a i nkohdassa va in    ohj eista ja    poistaa 

siitä 
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si tovi 1]e normei1 le, jotka sisä 1tyvät a 1emmanastei si in 

saädoks-iin ja valtiosopimuksiin.  

 

Eclel lä esitetyn perusteot la katson, että ehdotettu laki on 

säadettavissa tavallisessa VJ 66 § : n mukaisessa säätämisjärjes -

tykses sä. Asian mahdol1 iseen va1tiosopimusoikeude11iseen ar vioi 

nt i in en tässä yhteydessä ole puuttunut.  

 

 

 

Helsingissä  17 päivänä marraskuuta 1992  
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