
Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 23 keskiviikkona 14.4.1993 

kello 10.00 

1) Nimenhuuto 

2) Täysilukuisuus 

3) LA 10 laeiksi kunnallisvaalilain 44 S:n 1a neuvoa-antavissa 

kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta 

menettelystä annetun lain 2 §:n muuttamisesta 
 

- Ilmoitetaan saapuneeksi. 

4) Ed. Mäkelän 1a seitsemän muun edustajan kirjelmä, loka 

sisältää muistutuksen apulaisoikeuskanslerin ja apulais-

oikeusasiamiehen virkatoimen lainvastaisuudesta 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 
 

- Nuorempi oikeusasiamiehensihteeri 

Erkki Hännikäinen 

- Liikkeenharjoittaja Pentti Kettunen 

- Asianajaja Heikki Leivonen 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

5) HE 359/1992 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta 

- II käsittely. 

I käsittelyssä hyväksytty lausunto: yleiskeskustelu -

yksityiskohtainen käsittely. 

6) HE 184/1992 vp asioiden ratkaisemista valtioneuvostossa 

koskevan lainsäädännön muuttamisesta 

- I käsittely jatkuu. OTT 

Sipposen lausunto. 

 

7) HE 317/1992 vp Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 

johdosta tehtävistä muutoksista Suomen valtiosääntöön la LA 

48/1992 vp laeiksi valtiopäiväjärjestyksen 16 5:n 3 momentin 

ja edustajanpalkkiosta annetun lain 4 S:n kumoamisesta - I 

käsittely jatkuu. 

Professori Rosasin lausunto. 

 



 

8) HE 361/1992 VP laiksi valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta 

1a PNE 4 eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta - I 

käsittely. 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

9) Muut mahdolliset asiat 

10) Seuraava kokous on torstaina 15.4.1993 klo 10.00. 

11) Kokouksen päättäminen 

z r / X  s  y  
 

 

 

 

 

Kauko Sipponen: Lausunto hallituksen esityksestä 184/1992 vp 

asioiden ratkaisemista valtioneuvostossa koskevan lainsäädännön muuttamisesta 

1. Päätöksentekotavat hallitus- ja hallintoasioissa ovat olleet jossain määrin hajanaisia ja 

epäselviä. Kun tasavallan presidentin toimivaltaa niin lainsäädäntö- kuin hallitus-asioissa 

parlamentarisoidaan nykyisestään, joudutaan samalla selvittämään, onko presidentin 

muodollista päätöksentekomenettelyä tarpeen uudistaa. Valtioneuvoston päätök-

sentekomenettelyn uudistamiseen taas on kasaantunut paineita vuosikymmenien aikana. Ne 

riittävät perusteiksi asiaa koskevan lainsäädännön uudistamiseen samalla kuin on kiinnitettävä 

huomiota siihen, että tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksentekotapojen tulee 

tulevaisuudessakin muodostaa selkeä kokonaisuus. 

Perustuslakiin otetaan tavallisesti säännökset, jotka koskevat valtiojärjestelmän 

rakennetta sekä ylimpien valtioelinten asettamista, valintaa, rakennetta, tehtäviä ja toimivaltaa 

koskevat tärkeimmät säännökset. Yksityiskohtaisemmat säännökset kuuluvat nekin 

valtiosääntöön, mutta niistä voidaan säätää perustuslakia hierarkkisesti alempiasteisilla 

säädöksillä. Hallituksen esityksen mukainen jako perustuslakeihin otettaviin ja muihin 

säännöksiin on traditionaalinen eikä nostata huomautuksia. On asiallista, että monia ongelmia 

aiheuttanut käsitteellinen epäselvyys poistetaan erottamalla jo hallitusmuodossa toisistaan 

valtioneuvosto yleisistuntona tai ministeriönä. 

Kyseessä ovat pääosin organisaationormit eli julkisen toimielimen asettamista, 

kokoonpanoa sekä henkilöstö- ja muita resursseja sääntelevät normit. Tällaisia normeja on 

säädöshierarkian kaikilla tasoilla. Perustavanlaatuiset, hallinto- ja hallitusjärjestelmän 

rakennetta jäsentävät organisaationormit kuuluvat meillä hallitusmuodon lisäksi 



 

valtioneuvoston ratkaisulakiin ja ministeriölakiin. Ne ovat yhteydessä toimivalta-normeihin, 

jotka perustavat oikeudellisen kelpoisuuden julkisen vallan käyttämiseen. 

2. Hallitusmuodon IV luvun nimike, johon valtioneuvostoa koskevat normit on pääosin 

sijoitettu, on "Hallitus ja hallinto". Hallitustoiminnalla tarkoitetaan ylimmän johto- ja 

käskyvallan käyttämistä, hallintotoiminta on alempiasteista (V. Merikoski, Suomen 

julkisoikeus pääpiirteittäin I, Porvoo 1970 s. 2 ja 79). Hallituselimiä sitoo yleensä vain 

oikeusjärjestys, kun taas hallintoelimiä ohjaavat oikeussäännösten lisäksi ylempien 

viranomaisten antamat määräykset, käskyt ja ohjeet. 

Hallituksen esityksessä ei ole riittävän monipuolisesti syvennetty siihen, että 

valtioneuvostolla on hallitus- ja hallintoasioiden hoidon lisäksi myös lainsäädännöllistä 

toimivaltaa. Valtiosääntöisen tapaoikeuden perusteella voidaan näet tavallisessa 

säätämisjärjestyksessä siirtää lailla tasavallan presidentille ja valtioneuvostolle toimivaltaa 

antaa asiallisesti lainsäädännön alaan kuuluvia yleisiä oikeusnormeja. 

Hallituksen esityksessä käsitellään valtioneuvoston toimivaltaa selostettaessa erikseen 

säädöstenantovalta ja erikseen hallitus- ja hallintoasiat. Säädöstenantovallalla tarkoitettaneen 

lähinnä lainsäädäntövaltaa, valtaa antaa yleisiä oikeusnormeja, vaikka esitys on tältä osin 

epäselvä. 

Valtioneuvoston lainsäädännöllinen toimivalta perustuu aina erityiseen valtuutukseen, 

jonka muodoista hallituksen esityksessä mainitaan kaksi. 

Hallitusmuodon 28 §:n mukaan valtioneuvostolle voidaan uskoa valta antaa asetuksia 

tietyistä asioista. Näitä nimitetään, erotukseksi tasavallan presidentin antamista asetuksista, 

valtioneuvoston päätöksiksi. 

Valtioneuvoston ratkaisulain 2| §:n 1 momentin mukaan valtioneuvosto antaa 

yleisistunnossa säädöskokoelmassa julkaistavalla päätöksellä säännöksiä asioista, joihin nähden 

sellainen oikeus on hallitusmuodossa, muussa laissa tai asetuksessa valtioneuvostolle uskottu. 

Kyseessä on yleisten oikeusnormien antaminen. Valtuus siihen sisältyy rajoitetulla alalla 

hallitusmuodon 28 §:ään sekä ns. valtuuslakeihin. 

Tämä kohta on hallituksen esityksessä puutteellisesti analysoitu. Ensinnäkin siinä 

operoidaan vain ulkoisella muodolla (säädöksenantovalta, asetustenantovalta). Lisäksi 

perusteluista puuttuvat valtioneuvostolle tavallisella lailla annettu lainsäädännöllinen valtuutus 

sekä myös toisasteinen valtuutus eli lainsäädännöllisellä valtuutuksella saadun toimivallan 

edelleen siirtäminen (subdelegaatio). 

Ehdotetussa hallitusmuodon 40 §:n 1 momentissa säädettäisiin entistä selkeämmin, että 

valtioneuvostolle kuuluu hallitus- ja hallintoasioita. Lainsäädäntövallan delegoimista ei oteta 

huomioon, koska IV luvussa käsitellään hallitusta ja hallintoa. Ilmeisesti 

perustuslakivaliokunnan mietinnössä voitaisiin hallituksen esitystä selkeämmin lausuttft4, että 

valtiosääntöiseen tapaoikeuteen perustuva lainsäädäntövallan delegoiminen valtioneuvoston 

yleisistunnolle on yleensä mahdollista, että se voidaan toteuttaa tavallisella lailla ja 



 

perustuslainsäätämisjärjestyksessä niin sanotulla valtuuslailla sekä että delegointia voi tapahtua 

ministeriöllekin - tosin valtioneuvosto-lain 6 §:ssä mainituin rajoituksin. 

Valtioneuvoston ratkaisulain 2 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvosto antaa 

päätöksellään säännöksiä asioista, joihin nähden sellainen oikeus on hallitusmuodossa, 

muussa laissa tai asetuksessa valtioneuvostolle uskottu. Tätä momenttia vastaavassa 

valtioneuvostolain 5 §:n 1 momentissa säädettäisiin, että valtioneuvosto antaisi päätöksellään 

määräyksiä. Kysymyksessä ei voi olla viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista 

toimenpiteistä annetun lain (573/89) mukainen määräys, koska mainittua lakia sovelletaan 

vain ministeriöiden sekä niiden alaisten hallintoviranomaisten antamiin määräyksiin. 

Hallituksen esityksen mukaan pykälän ottamisella lakiin tahdotaan säilyttää ennallaan 

nykyinen valtioneuvoston asetuksenantovalta - mitä asetuksenantovallalla sitten 

tarkoitetaankin. Termiä "säännös", johon voi sisältyä myös yleisiä normeja ei pitmsj^vaihtaa 

termiin "määräys", koska se tarkoittaa vain hallintoa. 

 

 

3. Lainsäädännöllistä valtuutta saa käyttää vain se, jonka käytettäväksi valtuuttava 

laki toimivaltaa osoittaa. Lainsäädäntövallan edelleen siirtäminen eli subdelegaatio on 

ilman nimenomaista valtuutusta kielletty. 

Sanottu soveltuu hallintodelegaatioonkin. Tasavallan presidentti ei voi delegoida 

hänelle perustuslain tai lain mukaan kuuluvaa päätösvaltaa, ellei perustuslaki sisällä 

nimenomaista valtuutusta (Jaakko Uotila, Päätösvallan siirtäminen Suomen valtion-

hallinnossa. Vammala 1963, s. 100). 

Hallitusmuodon 28 § yhtä vähän kuin valtioneuvostolain 5 § eivät sinänsä riitä 

perusteeksi subdelegaatiolle, vaan sen perustan on oltava expressis verbis valtuuttavassa 

säädöksessä. 

Valtioneuvoston päätös voi siis sisältää iainsäädäntövallan delegaatiolla myönne-

tynyisäksi subdelegaatiolla myönnettyä lainsäädäntövallan käyttöä. Tätä ei ole otettu 

huomioon hallituksen esityksessä. Siksi olisi tarpeen ainakin valiokunnan mietinnössä 

todeta, että myös toisasteinen valtuutus eli subdelegaatio on mahdollista sekä että se 

edellyttää valtuuttavassa laissa olevaa nimenomaista valtuutusta. 

4. Hallituksen esityksessä todetaan, että valtioneuvoston ratkaisijain 2 §:n 1 

momentti sisältää muodollisen täydennyksen hallitusmuodon 28 §:ään sitä asiallisesti 

muuttamatta (Pervm 7/1921 vp s. 2). Muodollisella täydennyksellä tarkoitetaan sitä, että 

valtioneuvoston hallitusmuodon 28 §:n rajaaman alan puitteissa antamaa säädöstä 

nimitetään valtioneuvoston päätökseksi eikä asetukseksi. 

Valtioneuvoston ratkaisulaki ja siis myös sen 2 §:n 1 momentti on säädetty perus-

tuslainsäätämisjärjestyksessä. Tavallisessa säätämisjärjestyksessä käsiteltävän valtio-

neuvostolain 5 §W tulee korvaamaan valtioneuvoston ratkaisulain. Olisiko pelkän 



 

nimikkeen muutoksen johdosta valtioneuvostolaki käsiteltävä perustuslainsäätämis-

järjestyksessä? Vaikka muutosta pidetään vain muodollisena, on se joka tapauksessa 

aikanaan johtanut siihen, että myös hallitusmuodon 28 § on mainittu valtioneuvoston 

ratkaisulaissa niiden pykälien joukossa joita muutetaan. 

Eräissä lausunnoissani aikaisemmilta vuosilta, joissa on mm. käsitelty eduskun-

nan toimivallan vähäisiä muutoksia, olen pitänyt aika tiukasti kiinni perustuslain 

kirjaimesta. Onko tässä tapauksessa siihen tarvetta? 

Hallitusmuodon 71 §:n alkuperäisen sanamuodon mukaan oli oleva revisioni-

laitos. Tavallisessa säätämisjärjestyksessä valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain 

(967/47) mukaan valtiontalouden tarkastusvirasto toimii valtion revisiolaitoksena. 

Hallitusmuodossa oleva nimike voidaan tällä tavoin tavallisella lailla korvata toisella. 

Hallituksen esityksessä puhutaan epäselvästi asetuksenantovallasta, mikä voi 

merkitä yhtä hyvin yleisten normien kuin toimeenpanonormien antamisvaltaa. 

"Valtioneuvoston päätös" nimike ei siis sinänsä ilmaise, sisältääkö se hallitus- tai 

hallintoasioita vaiko mahdollisesti delegoitua lainsäädäntöä. Jos se sisältää aineellista 

lainsäädäntöä, sillä on tietty paikkansa lainsäädäntöä sisältävien normien hierarkiassa 

Stufenbau-järjestelmässä. 

 

Mielestäni valtion perustuslaki olisi kirjoitettava siten, 

että se sisältäisi valtioelinten tärkeimmän valtaoikeuden eli 

lainsäädäntövallan selkeän ja kokonaisvaltaisen sääntelyn - 

organisaatiota, toimivaltaa ja nimikkeitä myöten. Maamme 

perustuslait ovat tässä suhteessa kuitenkin puutteellisia. Juuri 

valmistuneessa valtiosääntötoimikunnan mietinnössä yritetään 

tilannetta selventää. Tämä mietintö voisi olla hyödyksi myös 

esillä olevaa asiaa käsiteltäessä. 

Kun olemassa oleva järjestelmä perustuu vain osin 

kirjoitettuun oikeuteen ja kun käsiteltävänä oleva lakiesitys on 

lainsäädäntövallan käytön osalta analyyttisesti heikko, en voi 

pitää valtioneuvostolain käsittelyä sen 5§:n johdosta 

perustuslainsäätämisjärjestyksessä aivan välttämättömänä - 

vaikka periaatteesa näin pitäisikin menetellä. 

 

5.      Valtioneuvoston yleisistunnossa on alettu kiihtyvällä 

vauhdilla tehdä periaatepäätöksiä; vuosina 1978-1991 niitä 

tehtiin lähes neljäsataa. Päätökset perustuvat HM 41§:n 

mukaiseen yleistoimivaltaan sekä valtioneuvoston ohjesäännön 

12§:ään. Ne ovat vapaamuotoisia yhteiskunnalliseen ohjaukseen 

kuuluvia päätöksiä. 

Valtioneuvoston periaatepäätös on yleisohjeen luontoinen 

toimintaohje viranomaisille siitä, miten näiden pitää 



6 

tulevaisuudessa menetellä. Niillä ei oikeastaan pitäisi olla 

välittömiä oikeusvaikutuksia hallintokoneiston ulkopuolisten 

subjektien asemaan. Oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti 

kansalaisten asemaa velvoittavasti järjestävän norminannon tulee 

tapahtua lailla tai lain antamalla valtuutuksella. 

Viime vuosina on varsinkin valtioneuvoston vuonna 1990 

tekemä rantojensuojeluohjelma saanut voimakasta kritiikkiä 

siksi, että sen on katsottu puuttuvan kansalaisten oikeuksiin. 

Luonnonsuojelun oikeusturvatyöryhmän mietinnössä 74/1993 

ehdotetaan luonnonsuojelulain täydentämistä luonnonsuojelun 

suunnittelua koskevilla säännöksillä. Ne korvaisivat nykyisin 

käytössä olevan valtioneuvoston periaatepäätösmenettelyn. 

Eduskunnan oikeusasiamies on 20.10.1992 antanut ran-

tojensuojeluohjelmaa koskevan päätöksen. Hänen mukaansa 

rantojensuojeluohjelma luo edellytyksiä maanomistajan 

omistusoikeuteen puuttumiseksi sekä merkitsee tosiasiallista 

lunastusuhkaa, j oka toimii pakotteena sille, ettei omistaja 

käytä omaisuuttaan suojeluohjelman vastaisesti. Ei näytä 

asianmukaiselta, että rantojensuojelupäätös on tehty 

valtioneuvoston yleisen toimivallan puitteissa, vaan asiasta 

tulisi säätää laissa. 

Luonnoksessa valtioneuvoston ohjesäännön muuttamiseksi 

(11.4§) puhutaan valtioneuvoston ja ministeriöiden tehtävien ja 

toiminnan ohjaamista ja järjestämistä koskevista periaate- ja 

suunnittelupäätöksistä. Jotta valtioneuvoston 

periaatepäätöstoiminta saataisiin lainmukaiselle kannalle, olisi 

perustuslakivaliokunnan syytä kommenttinaan ohjesääntöön todeta, 

että kansalaisten oikeuksiin välillisesti tai välittömästi 

vaikuttavia, viranomaisille suunnattuja ohjeita voidaan antaa 

ainoastaan lain tai laissa olevan valtuutuksen nojalla. 

Valtiosääntötoimikun-nan mietinnössä ehdotetaankin, että 

yksilöiden velvollisuuksien perusteista ja oikeusasemasta on 

säädettävä lailla. 

 

6.     Vaikka oikeuskansleri esiintyykin tavallisesti samassa 

valokuvassa vasta nimitetyn valtioneuvoston kanssa, vierastan 

ajatusta 2a§:n kirjoittamisesta valtioneuvosto-lakiin. 

Oikeuskansleri on tosin tavallaan kruununjuristi, mutta hänen 

tulee riippumattomasti valvoa virkakuntaa ja myös 

valtioneuvoston jäseniä, jopa tasavallan presidenttiäkin. 



 

Hämärtyisikö oikeuskanslerin asema, jos 2a§ otettaisiin 

valtioneuvostolakiin? 

2a§:ssä ehdotetaan, että oikeuskanslerinvirastosta 

säädetään erikseen. Oikeuskanslerista on normihierarkkisesti 

epämääräinen ohjesääntö. Eikö oikeuskansleri ole 

oikeusjärjestyksessämme siksi merkittävä instituutio, että hänen 

työnsä ja virastonsa perusteista säädettäisiin yksiselitteisesti 

lailla - aivan samalla tavalla kuin 

 

lailla säädetään valtioneuvoston oikeuskanslerin ja edus- 
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kunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta? 

7. Ehdotuksessa valtioneuvostolaiksi puhutaan (12§) 

asetuksena annettavasta valtioneuvoston ohjesäännöstä. Sanonta 

on monin tavoin heikko, kyse on lähinnä asetukseen 

rinnastettavasta ohjesäännöstä. 

8. Lähetystöjen ja edustustojen päälliköt, nimitettäköön 

heidät tai määrättäköön nykyiseen tapaan tehtäviinsä, 

edustavat Suomea maan ulkopuolella ja heidän statuksensa on 

korkea. Tasavallan presidentin selkeä johtoasema 

ulkoasiainhallinnossa on säilytettävä. Sen tulee edelleen 

heijastua myös hallitusmuodossa. Jos hallitusmuodon 87§:n 7 

kohta kumotaan,sen sijalle olisi kirjoitettava toinen 

momentti, jonka mukaan tasavallan presidentti määrää lä-

hetystöjen ja edustustojen päälliköt. 

 

Helsingissä 31.3.1993 

 

 

Kauko 

Sipponen: OTT, 

kansleri 

 

 


