
Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 16 tiistaina 23.3.1993 

7) 

kello 10.00 

1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) HE 184/1992 vp asioiden ratkaisemisesta valtioneuvostossa 

koskevan lainsäädännön muuttamisesta 
 

- I käsittely jatkuu. Valtioneuvoston 

kanslian selvitys. Asiantuntijoiden 

kuuleminen: 

- Professori Mikael Hidén (- Vt. lainsäädäntösihteeri 

Martti Simola, OM) Päätetään jatkokäsittelystä. 

4) HE 252/1992 vp käräjäoikeuslaiksi 

- I käsittely jatkuu. 

Lausuntoluonnos 18.3.1993: yleiskeskustelu - yksityis-

kohtainen käsittely. 

5) HE 279/1992 vp laiksi vapaakauppasopimuksissa 1a muissa 

tullietuusiäriestelvlssä sovellettavien alkuperäsääntöjen 

muuttamismenettelystä ja sääntöihin liittyvistä määräyksistä 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijatiivistelmä, 

Todetaan asiantuntijoiden kuuleminen päättyneeksi. 

Lähetekeskustelu lausunnon laatimiseksi. 

 

6) HE 359/1992 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta 

- I käsittely jatkuu. 

OTT Mikkolan asiantuntijalausunto. 

Todetaan asiantuntijoiden kuuleminen päättyneeksi. 

Asiantuntijatiivistelmä. 

Lähetekeskustelu lausunnon laatimiseksi. 

 

Kertomus hallituksen toimenpiteistä vuonna 1991 (K 

8/1992 vp) 

- I käsittely jatkuu. 

Hallintovaliokunnan lausunto 

Päätettäneen lausuntojen antamisen määräajasta. 
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8)  Muut mahdolliset asiat 

9)  Seuraava kokous on torstaina 25.3.1993 klo 10.00. 

10)  Kokouksen päättäminen 



 

 

Mikael Hidén 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 23.3.1993 KELLO 10. HE 184/92 vp 

asioiden ratkaisemista valtioneuvostossa koskevan lainsäädännön 

muuttamisesta 

 

 

 

Hallituksen esityksen yleistä tavoitetta tehdä päätösvallan käytön järjestely valtioneuvoston 

piirissä yhtaikaa joustavammaksi ja selkeämmäksi voidaan pitää hyvin aiheellisena. Tapaa, 

jolla esityksessä on tähän tavoitteeseen pyritty, voidaan mielestäni myös pitää perusteltuna 

ja ainakin pääasiallisesti myös yksityiskohdissaan asianmukaisena. Mitenkään itsestään 

selvänä ratkaisumallina ei voida pitää sitä ehdotetussa HM 40 §:ssä omaksuttua ratkaisua, 

jonka mukaan perustuslaissa ensin määritellään valtioneuvostolle kuuluvien asioiden piiri 

niin, että siihen kuuluvat sekä yleisistunnolle että ministeriöille osoitetut asiat ja sitten 

säädetään, että näin valtioneuvostolle kuuluviksi todetut asiat ratkaistaan joko 

yleisistunnossa tai ministeriössä sen mukaan kuin valtioneuvostosta annettavassa laissa ja 

asetuksessa kulloinkin osoitetaan. Voi kuitenkin olla niin, että olisi vaikeaa kehittää 

perustuslaintasoisessa normeerauksessa muuta sellaista mallia, joka sallisi suhteellisen 

joustavasti ja selkeästi järjestellä päätöksentekovallan käyttöä yleisistunnolta ministeriöihin 

ja päinvastoin sekä myös ministeriön sisällä. Otan sen vuoksi tämän järjestelytavan tässä 

hyväksyttävänä lähtökohtana ja tarkastelen vain ehdotuksen eri yksityiskohtia. 

 

Hallitusmuotoon ehdotetuista muutoksista keskeinen on uusi 40 § ja sen säätämisen 

yhteydessä tapahtuva HM 41,1 §:n kumoaminen. Ehdotetun säännöksen tarkastelussa on 

ehkä syytä aluksi todeta, että säännös ei lainkaan koske valtioneuvoston tai yksittäisen 

ministeriön käyttämää säädösten antamisvaltaa. Tästä säädösvallasta tulee hallituksen 

esityksen mukaan annettavaksi valtioneuvoston päätösten antamisen osalta nimenomainen 

säännös ehdotetun valtioneuvostolain 5 §:ssä. Ehdotetun HM 40 §:n rajoittuminen muihin 

asioihin kuin säädösvallan käyttöön tulee riittävän selvästi esille säännöksen viittauksessa 

hallitus- ja hallintoasioihin sekä toisaalta 2 momentissa käytetyssä  ratkaista-verbissä, joka  

näissä yhteyksissä  käytettynä ei  voi koskea säädösten antamista. 
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Ehdotetun 40 §:n 1 momentissa en pidä tässä tarpeellisena kiinnittää huomiota muuhun 

kuin siihen sinänsä pieneen asiaan, että säännöksessä olisi ehkä voinut käyttää ministeriö-

sanaa yksikössä eikä monikossa. Sanamuotoon sisältyy ehkä myös pieni 

epäjohdonmukaisuus siinä, että toisen virkkeen alussa viitataan lyhyesti lakiin ja 

asetukseen kun taas loppuosassa puhutaan erikseen hallitusmuodosta, muusta laista ja 

asetuksesta. Alkuosan laki-sana epäilemättä tarkoittaa myös perustuslaintasoisia lakeja. Se, 

että loppuosassa mainitaan erikseen hallitusmuoto selittynee ainakin osaksi halusta seurata 

nykyisen HM 41,1 §:n sanontaa. Ilmaisutavan pienellä erilaisuudella virkkeen alussa ja 

lopussa tuskin kuitenkaan on mitään asiallista vaikutusta. 

 

Ehdotetun 40 §:n 2 momentin keskeinen kysymys näyttäisi olevan se, miten se turvaa 

valtioneuvoston piirissä tapahtuvan päätösvallan käytön järjestelyn asianmukaisuuden. 

Asianmukaisuuteen tässä kuuluu sekä joustavuus ja selkeys että myöskin riittävä varmuus 

siitä, että asiat tulevat päätettäviksi niiden laadun edellyttämällä tasolla joko yleisistunnossa 

tai ministerin päätöksenä tai ministeriön virkamiehen päätöksenä. Tämän viimeksimainitun 

kysymyksen osalta voidaan tietysti sanoa, että asianmukainen päätöstaso tulee 

konkreettisemmin turvattavaksi lain säännöksin ja on siten periaatteessa aina eduskunnan 

ratkaistavissa. Kun toisaalta on kysymys usein juuri laissa osoitettujen tehtävien 

tosiasiallisesta hoitamistasosta ja sen järjestämisvaltuutta koskevasta uudesta perustuslain 

säännöksestä, ei voida pitää toisarvoisena seikkana sitä, kuinka väljäksi tämä järjestelyvalta 

ja mahdollisuus sen jättämiseen lakia alemmantasoisten säädösten muodostetaan. 

 

Tässä kohden voidaan mielestäni sanoa, että ehdotetun 2 momentin 2 virkkeen muotoilu on 

varsin väljä. Sanamuoto edellyttää ratkaisuvallan järjestämisen perusteista partitiivissa 

ilmaistuna säädettäväksi lain tasolla "yleisesti" ja asetuksen tasolla "tarkemmin". En tiedä, 

onko tämä väljyys tarvittavan joustavuuden säilyttämiseksi välttämätön. Voi olla, että 

riittävän joustavuuden säilyttäisi vielä esim. muotoilu "...järjestämisen yleiset perusteet 

säädetään..." Tällainen muotoilu tietysti edellyttäisi myös virkkeen lopun asetusta 

koskevan kohdan uudelleen muotoilua. Palaan tähän päätösvallan säätelykysymykseen 

vielä lyhyesti valtioneuvostoa koskevan lakiehdotuksen yhteydessä. 

Ehdotetun 40 §:n 2 momentissa viitataan oikeastaan yhteen lakiin ja vastaavasti yhteen 

asetukseen. Menettelyä voidaan yhteydessään pitää asianmukaisena. Normien 

antamisvallan ja normihierarkian kannalta on toisaalta selvää, että tavallisen lain säätäjällä 



 

 

on tästä huolimatta edelleenkin täysi vapaus sijoittaa haluamansa uudet säännökset 

minkänimiseen lakiin tahansa tai kuinka moneen eri lakiin tahansa. Sama pitää lakien 

osoittamissa puitteissa paikkansa asetuksen säätäjästä. 

 

Hallituksen esityksen 2. lakiehdotuksena on valtioneuvoston ministeriöistä annetun lain 

muuttaminen sisällöltään ja myös nimeltään. Tämän valtioneuvostokin 5 §:ssä ehdotetaan 

annettavaksi säännös valtioneuvoston normipäätösten antaxnisvallasta. Säännös vastaa 

asiasisällöltään nykyistä VNRatkL 2,1 §;n säännöstä. Kun VNRatkL on säädetty 

poikkeuksena perustuslaista ja ehdotetaan nyt kumottavaksi, on perusteluissa kosketeltu 

kysymystä, voidaanko valtioneuvoston tällainen norminantovalta jättäää tällä tavoin 

säädettäväksi vain VJ 66 §:n mukaisesti säädetyssä laissa. HM 28 §:n säännöksen ja 

vakiintuneen käytännön huomioon ottaen ei tähän nähdäkseni ole estettä. Ehdotetun 5 §:n 

sanamuodossa olisi mielestäni kuitenkin asianmukaisempaa käyttää muotoa"... säännöksiä 

asioista..." eikä "... määräyksiä asioista...". 

 

Lakiehdotuksen 6 §:ssä annetaan säännöksiä siitä, mitkä asiat tulisi aina ratkaista 

valtioneuvoston yleisistunnossa. Pykälän ensimmäisen virkkeen sisältö jää kuitenkin 

epäselväksi. Siinä on osoitettu ryhmä lakeja käyttämällä kahta kriteeriä, joiden on 

sanamuodon mukaan toteuduttava yhtaikaa, ts. kyseessä on oltava laki, joka merkitsee 

perusoikeuden rajoittamista tai siitä poikkeamista - sanamuodossa tosin käytetty monikkoa 

- ja joka on säädetty hallitusmuodossa olevan erityisen säännöksen perusteella. 

Perusoikeudesta poikkeamista voidaan tässä pitää selvänä - kysymys on laista, joka on 

säädetty poikkeuslakina sen vuoksi, että se on ristiriidassa perusoikeus-normin kanssa. 

Perusoikeuden rajoittaminen sen sijaan on säännöksen käytännön soveltamisen kannalta 

hyvin epämääräinen kriteeri. Jokin laki voi sisällöltään hyvinkin merkitä perusoikeuden 

(käytön) rajoittamista, vaikka esim. ko. hallituksen esityksen perusteluissa tai valiokunnan 

mietinnössä ei olisi mitään viittausta perusoikeuksiin. Täysin epäselväksi on jäänyt, mitä 

tarkoittaa maininta hallitusmuodossa olevasta erityisestä säännöksestä. Ainakaan 

yksityiskohtaisissa perusteluissa siihen ei ole edes viitattu. 

Ehdotetun 6 §:n ensimmäistä virkettä koskee se pieni sisällöllinen erikoisuus, että siinä 

viitataan tietyissä laeissa oleviin valtioneuvoston ratkaistaviksi osoitettuihin asioihin 

tällaisten asioiden laadusta riippumatta. Esim. perusoikeuksien rajoittamista sisältävässä 

laissa voi aivan hyvin olla osoitettuna valtioneuvostolle jokin tehtävä, jolla ei ole mitään 
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tekemistä perusoikeuden rajoittamisen kanssa, vaikkapa jonkin elimen asettaminen. Sama 

piirre, ehkä tosin tulkinnanvaraisesti, on säännöksen toisessa virkkeessä. 

 

Lakiehdotuksen 7 §:ssä asetetaan ehdotetun HM 40,1 §:n mukaisissa asioissa pääsäännöksi, 

että ne ratkaistaan ministeriössä. Pääsäännöstä voidaan valtionevuoston ohjesäännössä 

poiketa. Lisäksi säännöksessä edellytetään tällainen asia käsiteltäväksi yleisistunnossa, jos 

laissa niin nimenomaisesti säädetään. Viimeksimainittu lisäys on periaatteellisesti tärkeä ja 

tarpeen siksi, että eduskunnalla tai tarkemmin ilmaistuna lainsäätäjällä täytyy aina olla 

mahdollisuus sitovasti osoittaa jokin asia ratkaistavaksi juuri valtioneuvoston 

yleisistunnossa, siis koko parlamentaarisessa vastuussa olevan hallituksen toimesta. Jossain 

määrin ongelmallista tässä voi olla se, mitä tässä edellyttää "nimenomaisesti
N
 säätäminen. 

Minusta sen ei tarvitsisi merkitä senkaltaista nimenomaisuutta kuin esim. ehdotettiin 

valtion vakuusrahastolain muutosehdotuksissa vuoden alussa, jolloin talousvaliokunnan 

mietinnössä oli erikseen säännös: "Valtioneuvostolle tämän lain mukaan kuuluvat asiat 

ratkaistaan valtioneuvoston yleisistun-nossa"(tavm 58/HE 364/92 vp, 19 b §). Tässä 

kohden riittävää varmasti olisi myös se, että ko. tehtävää koskevassa säännöksessä 

todettaisiin ratkaisijaksi valtioneuvoston yleisistunto. Ehkä jokin tätäkin vähäisempi 

nimenomaisuus voisi jo olla säännöksessä tarkoitettua "nimenomaisesti" säätämistä. 

 

Oman ongelmansa tässä kohden voivat muodostaa jo voimassa olevat lait. Kun voimassa jo 

olevia (vähän vanhempia) lakeja säädettäessä ei ole voitu ottaa huomioon tässä esityksessä 

näkyvää ajattelua, saattaisi "nimenomaisesti"-edellytyksen soveltaminen niihin yhtä 

tiukasti kuin tästä lähin säädettäviin lakeihin viedä siihen, että ministeriön ratkaistavaksi 

siirtyisi sellaisiakin asioita, joista voidaan perustellusti väittää, että lainsäätäjän tarkoitus on 

ollut, että ne ratkaisee juuri yleisistunto. Tällaisen asian ministeriölle jättämisen 

ongelmallisuutta ehdotetusa järjestelyssä ei poista se, että VNRatkL 2,3 §:n säännös 

sinänsä sisältää mahdollisuuden siirtää laissa valtioneuvostolle osoitettujen asioiden 

ratkaisemisen asetuksella ministeriölle. 

Ehdotettu 8 § koskee ministeriölle muuten kuuluvan yksittäisen ratkaisunteon siirtämistä 

yleisistunnolle. Säännöksen 1 momentista voidaan ehkä todeta, että siinä muulle 

valtioneuvoston jäsenelle kuin asianomaiselle ministerille tai pääministerille tarkoitettu 

asema jää vähän epäselväksi. Tarkoittaako säännöksen kohta sitä, että päätös asian 

siirtämisestä yleisistunnon ratkaistavaksi on aina saatettava yleisistunnon päätettäväksi, jos 



 

 

joku ministeri sitä vaatii (asian laajakantoisuuteen tai periaatteelliseen tärkeyteen vedoten)? 

Säännöksen 2 momenttiin sisältyvää valitus- ja alistusasioiden siirtämiskieltoa voidaan 

pitää perusteltuna. Siirtämiseen saattaa tietysti olla aihetta suhtautua pidättyvästi joissakin 

muissakin asiatyypeissä, vaikkapa joissakin lupa-asioissa. Lainsäätäjälle kuuluvan 

siirtämisen kieltämisvallan suhteen voidaan viitata edellä 7 §:n lopun säännöksestä 

esitettyihin näkökohtiin mm. jo voimasaolevien lakien osalta. 

 

Ehdotetussa 9 §:ssä kiinnittää tässä jossain määrin huomiota se, että päätösvallan 

siirtäminen ministeriössä virkamiehelle vain mainitaan lyhyesti samalla tavoin kuin 

mainitaan se, että päätösvaltaa käyttää ministeriön päällikkönä oleva ministeri tai muu 

valtioneuvoston jäsen. Kaikki varsinainen säätely jätetään erittelemättä asetusten ja 

ministeriön työjärjestyksen varaan. Yhdessä ehdotetun 6 ja 7 §:n säännösten kanssa tämä 

näyttäisi merkitsevän sitä, että suuri osa valtioneuvoston ratkaistaviksi esim. laissa 

osoitetuista asioista tulee ratkaistavaksi ministeriössä ja näiden asioiden uskomiselle 

virkamiehen ratkaistavaksi ei ole mitään (yleisiä) laintasoisia rajoituksia eikä myöskään ole 

mitään selviä rajoituksia sille, kuinka laajasti tämä virkamiehen päätösvaltaan osoittaminen 

voi tapahtua ministeriön työjärjestyksen tasolla. Tällaista väljyyttä juuri virkamiehen 

päätösvaltaan osoittamisen säätelyssä ei mielestäni voida pitää asianmukaisena. Se ei 

vastaa sitä, miten asia on järjestetty VNRatkL:ssa. Tuota lakia ei tässä ehkä enää haluta 

pitää vertailukohteena. Minusta voidaan kuitenkin ainakin kysyä, onko ehdotusten 

mukainen väljyys tässä oikein sopusoinnussa myöskään ehdotetun HM 40,2 §:n 

säännöksen kanssa. Päätösvallan siirtäminen parlamentaarisessa vastuussa olevien 

ministereiden piirin ulkopuolelle asioissa, jotka laissa on osoitettu valtioneuvostolle, on 

periaatteellisesti merkittävä asia. Jos hallitusmuodossa ehdotuksen mukaan säädetään, että 

päätösvallan järjestämisen perusteista säädetään yleisesti laissa, voisi ajatella, että laissa 

pitäisi tällaisesta periaatteellisesti merkittävästä kysymyksestä olla todettuna jotakin muuta 

kuin vain maininta, jossa ainoana erona ministerin ja virkamiehen välillä on se, että 

ministeri mainitaan ensin. 

 

 

Esityksen 3. lakiehdotuksesta rajoittuisin toteamaan vain sen, että 2 §:ssä ehdotettu 

järjestely on vähän erikoinen, mutta perusteltavissa. 


