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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 121/2002 vp 
 

Keskiviikko 8.1.2003 kello 11.00 

1.  Nimenhuuto 

2. Päätösvaltaisuus 

3.  HE    267/2002     vp     laiksi    kuntien    yleisestä kalleusluokituksesta 
annetun   lain   6 §:n muuttamisesta 

I lmoi tetaan,  et tä  asia  on saapunut  val iokun taan lausunnon an ta-
mista  var ten h all in toval iokunnal le.  

4.  HE    269/2002    vp    laiksi   yhdenvertaisuuden    turvaamisesta sekä eräiden   
siihen    liittyvien    lakien muuttamisesta 

I lmoi tetaan,  et tä  as ia  on saapunut  val iokun taan miet innön anta-
mista  var ten .  Asia  on l i säksi  lähetet t y  lausunn on antamista  
var ten työ-  ja  tasa-arvoasia inval iokunnal le.  

5. HE   170/2002   vp   uskonnonvapauslaiksi ja   eräiksi   siihen liittyviksi laeiksi 

Jatkettu   I käsittely 

Merkitään saapuneeksi  Kr ishna-l i ike ISKCON Suomessa vetoo-
mus.  

6.  HE   270/2002   vp   laiksi   valtioneuvostosta ja   eräiksi   siihen liittyviksi 

laeiksi 

Ennakkokäsittely 

Kuultavina:  
—  hal l i tusneuvos Seija Salo,  val tioneuvoston kansl ia  
—  val t ioneuvost on oikeuskansler i  Paavo Nikula 
— kan sler i    (emer itus)   Jaakko Nousiainen 
—  professor i     Veli-Pekka Viljanen 

Seuraava kuuleminen on 17.1.2002.  

7.  Muut asiat 
—  Torstaina 9.1.2003 klo 18.30 t i laisuus 
sisäas ia inminister iön t i loissa  (Mer imiehenkatu  11).  

8.  Seuraava kokous 

Seuraava kokous on tor staina 9.1.2003 klo 10.00.  
 

 
 



 

 

Veli-Pekka Viljanen 
 

HE 270/2002 vp LAIKSI VALTIONEUVOSTOSTA JA ERÄIKSI SIIHEN 

LIITTYVIKSI LAEIKSI 
 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta 8.1.2003 

1. Aluksi 
 

Olen osal l i stunut  hal l ituksen esi t yksen sisä l tämän val t ioneuvostolakiehdotuksen val-

misteluun val t ioneuvost olaki toimikunnan pysyvä nä as iantun t i jana.  Hal l i tuksen esi tys  

vastaa  sisä l löl tään val t ioneuvost olaki toimikunnan ehdotusta  (KM 2002:7).  Tämän 

vuoksi  minul la  ei  ole  asia l l i sia  huomautuksia  hal l i tuksen esi tykseen sisä l t yvien 

lakiehdotusten sisä l töön .  

Pidän ehdotusta  uudeksi  la iksi  val t ioneuvost osta  perustusla in  aset tamat  

sääntel yvaat imukset  hyvin tä yt tävänä ja  nykyistä  oikeust i laa  olennaisest i  

selkeyt tä vänä säädösehdotuksena.  Ehdotet tu  ra ja t tu  val t iosih teer imal l i  (6  §)  on 

käsi t yksen i  mukaan Suomen oloih in  hyvin sopiva mal l i  keh i t tää  min ister iön 

joh tamisjär jestelmää hall i tuksen ja  min istereiden pol i i t t i sen oh jauksen merki tystä  

korosta vaan suun taan.  Val t ioneuvost olakiehdotus  sisä l tää  myös er inäisiä  

par lamen taar isia  p iir tei tä  vahvistavia  uudistuksia  (esim.  min ister ien si ja isuudesta  

päät tä isi  val t ioneuvost o  i t se;  5  §;  päämin ister in  aseman vahvistaminen;  3  ja  22 §) .  

Kun nykyinen oikeust i la  on val t ioneuvost oa koskevan sään telyn osal ta  

per in  epäajanmukainen  ja  mon in  osin  aukol l inen  sekä  myös  perustusla in  

näkökulmasta  osin  puut teel l inen ,  p idän hal l i tuksen esi tyksen sisä l tämien 

lakiehdotusten hyväksymi stä  er i ttä in  tarpeel l isena.  

2. Valtioneuvoston organisaation sääntely (1 - 2 §) 
 

Val t ioneuvost olaki toimikun ta  esi t t i  miet innössään kaksi  vaih toeh toista  

sääntel ymal l ia ,  joissa  t oisessa  val t ioneuvost olaki in  otet ta isi in  vain  min ister iöiden 

en immäismäärä,  kun taas  toisessa  luetel laan minister iöt  tyh jen täväst i .  Hal l i tuksen 

esi t yksessä  on omaksut tu  jä lkimmäinen sään telymal li .  
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Pidän hal li tuksen esi tyksessä  omaksut tua  sään telytapaa ehdot tomast i  pa-

rempana kuin vaih toehtoa, jossa vain todet ta isi in min ister iöiden en immäismäärä . Pe-

rustuslain 68 § tosin  sa l l i si  molemmat  vaih toehdot .  

Arvion i  mukaan  kokonaan  uuden  min ister iön  perustaminen  t ai  nykyisen  

lakkaut taminen on yh teiskunnal l isel ta  merki tyksel tään sen laatuinen ra tkaisu ,  et tä  se  

tulee tehdä perusteel l iseen harkin taan nojautuen n imenomaisen hal l i tuksen esi t yksen 

perusteel la .  Kysym ys jonkin minis ter iön perustamisesta  ei  ole  vain  val t ioneuvost on 

sisä inen asia ,  vaan si llä  on laajaa  yh teiskunnal l ista  merkitystä ,  mikä puol taa  

eduskunnan aseman turvaamista asiaa koskevassa pää töksen teossa.  Eduskunnan osal ta  

min ister iön perustamisratkaisujen merki tystä  korostaa  m yös se  seikka,  et tä  

eduskunnan val iokun tala itos  r aken tuu pääosin  min ister iövastaavuusper iaat teen 

varaan .  

Hal l i tuksen esi t yksen 1 .  lakiehdotuksen 8  -  9  §  osoi t tavat  hyvin ,  et tei  

la in  tasol la  selvi tä  i lman minister iöiden n imeämistä ,  jos  la in  selkeydel l e  annetaan 

yl ipäätään jotakin  merki tystä .  Main it takoon m yös,  et tä  perustusla in tasoinen 

Ahvenanmaan i tsehall in tolakikin  (1  144/1991)  main i tsee  nimel tä  oikeusmin ister iön ja  

val t iovarainmin ister iön.  Usein  on myös keskei nen pol i i t t inen ja  yh teiskunnal l inen 

ratkaisu ,  mi l le  min ister iöl le  jokin  asia  kuuluu (esim.  saamelaisasioiden kuuluminen 

oikeusmin ister iön hal l innonalaan) .  Pidän nykyi stä  perustuslakival iokunnan 

omaksumaa l in jaa ,  jossa  on luovut tu  käyt tämästä  la issa  i lmaisua "asianomainen 

min ister iö"  ja  sen si jaan nimetään,  mikä minister iö  on kyseessä ,  perustel tuna ni in  

la insäädännön selkeyden (er i tyisest i  kan salai snäkökulmasta)  kuin eduskunnan aseman 

yl impänä val t ioel imenä kannalta .  Ehdotet tu  sään telytapa vastaa  

perustuslakival iokunnan omaksumaa l in jaa .  Nähdäksen i  hal l innon 

jousta vuusargumentt i  ei  ole  tässä  yh teydessä  r i it tävä  eikä  pätevä perustelemaan 

toisen la ista  sääntel ymal l ia .  



 

 

Veli-Pekka Viljanen 
 

MITÄ MUUTOKSIA APULAISMINISTERIJÄRJESTELMÄ VAATISI 

SUOMEN PERUSTUSLAKIIN? 
 
 
Seminaari  "Miksi valtiosihteeri? - Uusi valtioneuvostolaki" 
 
 

Eduskunta 8.1.2003 
 
 
 
 
1. Lähtökohtia 
 

Perustusla in  säätämisen yh teydessä  eduskunta  edel l yt t i ,  et tä  hall i tus  ki ir eel l i sest i  

sel vi t tää  minister iöiden joh tamisjär jestel män vahvistamista  (esimerkiksi  

apula ismin ister i -  ta i  val t iosih teer i jär jestelmä)  ja  an taa  tarvi t taessa  jär jestelmän 

uudistamisesta esi t yksen eduskunnalle.  

Hal l i tuksen esi t yksessä  on val t ioneuvost olaki toimikunnan ehdotuksen 

mukaisest i  päädyt t y  ehdot tamaan min ister iöiden joh tamisjär jestelmän vahvistamista  

n imenomaan val t iosih teer i jär jestelmän avul la .  Täl tä  osin  voidaan puhua kui tenkin ra-

joi tetusta  val t iosih teer imall ista :  lakiehdotus  a inoastaan mahdol l ista isi  val t iosih teer in  

n imit tämisen min ister iä  avustamaan tämän toimikaudeksi .  Ratkaisu si i tä ,  kuinka 

laajana val t iosih teer i jär jest elmä toteutuisi  kunkin hal l ituksen a ikana perustuisi  

tapauskohtaiseen tarveharkin taan . 

I lmaisu "min ister iöiden joh tamisjär jestelmän vahvistaminen" ei  ehkä a i -

van parhaalla  mahdol l isel la  taval la  kerro  si tä ,  mistä  on kysym ys.  Oman käsi tyksen i  

mukaan kysym ys on ennen kaikkea si itä ,  mi tä eduskunnan luottamuksen varassa 

toimivan hal l ituksen ja  eduskunnalle  vastuun ala isten min istereiden pol i i t tinen 

kannanmuodostus  saadaan nykyi stä  paremmin väl i t tymään min ister iöiden toimin taan .  

Kysym ys on si is  dem okrat ian vahvistamisesta  min ister iöhal linnossa .  Hal l i tuksen 

esi t ystä  valmistel taessa  on nähdäksen i  perustel lust i  päädyt t y  si ihen ,  et tä  

käyt tökelpoisin  tapa edistää  min ister in  mahdol lisuuksia  joh taa  hal linnonalaansa  on 

r aken taa minister iöiden johtamisjär jest elmän vahvistaminen eduskunnan 

perustuslakiuudistuksen yh teydessä  maini tsemista  kahdesta  vaih toehdosta  

val t iosih teer i jär jestelmän varaan .  
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Miksi  ei  apula isministerei l le?  Tärkeä syy tähän ovat  vaikeudet  sovi t taa  

apulaismin ister i jär jestelmää Suom en val t iosä ännön nykyi seen kokonaisuuteen .  

Apulaismin ister i jär jestelmään l i it tyy val t iosään töisiä  ongelmia ,  joiden ratkaisu  ei  

val t ioneuvost olakia  valmistel taessa  osoi t tautunut  a ivan helpoksi .  

2. Apulaisministerijärjestelmän tulisi ilmetä perustuslaista 
 

Perustusla in  3  §:n  2  momentt i  main i tsee  hal l i tusval lan käyt tä jänä tasaval lan 

presiden tin ohella  val t ioneuvoston ,  " jonka jäsen ten tulee naut t ia  eduskunnan 

luottamusta".  Perustusla in 60 §:n mukaan val t ioneuvostoon kuuluu "pääminister i  ja  

tarvi t tava määrä  mui ta  min isterei tä".  Perustuslaki  ei  tunne mui ta  kuin  var sinaisia  

min isterei tä,  jotka  kuuluvat  val t ioneuvost oon .  Min ister i t  toimivat  joko minis ter iön 

pääl l ikkönä ta i  käsi t televät  min ister iöiden toimialaan kuuluvia  asioi ta .  

Val t ioneuvoston kokoonpanon sään tely on jo sel la isen aan 

perustuslakikysym ys.  Apulaismin ister i jär jestel mää ei  voida sen keskeisen 

val t iosään töisen merkityksen vuoksi  luoda i lman suoraa  säädöstukea perustusla ista.  

Min imivaat imuksena on tä l tä  osin  tä lla isen apulaismin ister i -inst i tuut ion 

tunnustaminen perustuslaissa .  

3. Apulaisministerien vaikutus valtioneuvoston kokoonpanoon 
 

Apulaismin ister i jär jestelmän käyt t öönotol la  ol isi  merkit täviä  vaikutuksia  

val t ioneuvos ton  kokoonpanoon  ja  kokoon .  Perustuslaki  ei  sinänsä  aseta  estei tä  

esimerkiksi  val t ioneuvost on koon kasvat tamisel le.  Perustuslaki  puhuu a inoastaan 

tarvi t tavasta  määrästä  min isterei tä.  Aikaisemman val t ioneuvostokin  omaksumasta  

r atkaisusta  poiketen hal l ituksen esi t yksen mukainen uusi  val t ioneuvostolakikaan ei  

enää si säl tä isi minister ien määräl le ylära jaa . 

Val t ioneuvost on jäsen ten lukumäärän merki t tävä kasvat taminen 

apulaismin ister i jär jestelmän kautta  voi  kui tenkin a iheut taa  seuraamusvaikutuksia  

eduskunnan toimin taan,  jos  läh tökoh tana ol isi ,  et tä  m yös apulaismin ister i t  suurel ta  

osin tul isivat kansanedusta jien pi ir istä, kuten Suomen par lamen taar isessa per in teessä 

ol isi  luon tevaa.  Tämä vaikut ta isi  n imittä in  eduskunnan toimin takykyyn ,  koska 

val t ioneuvost on jäsenet  eivät  saa  ol la  jäsenenä eduskunnan val iokunnissa  ja  



 

 

val t ioneuvost on jäsen ten mahdol l isuus  osal l i stua  täysimääräisest i  eduskunnan 

t yösken tel yyn on muutoinkin  r a joi tetumpaa kuin  muiden kansanedusta jien .  Si ten on 

mahdol l ista ,  et tä  apulaismin ister i jär jestelmän omaksuminen l isää  painei ta  si ihen ,  

et tä  eduskunnassa  joudut ta isi in  uudel leen arvioimaan suhtautumista  

min ister ikansanedusta jien varaedusta ja jär jestelmän käyt t öönot toon .  

Perustuslakiuudistuksen yh teydessä  suhtaudut t i in  n imenomaan tor juvast i  si ihen,  et tä  

min ister iksi  n imitetyn kansanedusta jan si jaan eduskun taan tul isi  täksi  a jaksi  hänen 

varaedusta jansa . Tämän katsott i in heiken tävän val t ioneuvoston ja eduskunnan 

yh teydenpi toa  sekä a ih eut tavan vaal ijär jest elmään l ii t tyviä  käytännön ongelmia  (KM 

1997:13,  s .  152-153).  

Edel lä  esi tet yn ongelman suuruus  r i ippuu tiet yst i  s i i tä ,  kuinka kat tavana 

apulaismin ister i jär jestelmä toteutet ta isi in .  
 
 
 
 
4. Apulaisministerin asema valtioneuvoston jäsenenä 
 

Yksi  apulaisminister i jär jest elmään l ii t tyvä val t iosään töongelma koskee si tä ,  mi l tä  

osin  apulaismin ister i t  r innastet ta isi in  var sinaisi in  min istereih in  ja  mil tä  osin  

tarvi t ta isi in  modifikaat ioi ta .  Kaiki l ta  osin  tä l la iset  ra tkaisut  edel l yt tä vät  

perustusla insäätä jän r a tkaisua .  

Läh tökohdaksi  ol isi  tä l löin  otet tava se,  et tä  apula ismin ister i  

r innastet ta isi in  mahdol l isimman pi tkälle  var sinaiseen min ister i in .  Suh teel l inen 

ongelmaton r innastus  ol isi  vaikkapa min ister in  n imit tämistä  (PL 61 §),  

kelpoi suusehtoja (PL 60 §)  ja  s idonnaisuuksia (PL 65 §)  koskevien perustuslain 

säännösten kohdal la . Sen si jaan jo apulaisminister in vapaut taminen teh tävästään voi 

edel l yt tää  sisä l löl l i stä  er i tyissään tel yä:  val t iosih teer i jär jestelmä raken tuu min ister in  

ja  val t iosih teer in  luot tamuksen varaan ;  jos  samanlainen luot tamussuhde p yr i t tä isi in  

r aken tamaan minister in  ja  apulaismin ister in  väl i l le,  saattaa  tämä edel l yt tää  

modifikaat iota  apula isminister in  osal ta  min ister in  eroa  koskevaan säännökseen .  Sama 

koskee minister in  ja  apula ismin ister in  teh täviä  koskevaa sääntel yä .  

Val t iosään töisiä  ongelmia  li i t tyisi  m yös min ister in  ja  apulaismin ister in  

suhdet ta  sekä val t ioneuvoston yleisi stunnon ja  tasaval lan presiden t in  esi t tel yä  

koskevaan sään telyyn .  I lmei stä  on ,  et tä  asetelma,  jossa  min ister in  si jasta  

val t ioneuvost on yleisistuntoon voi si  osal l i stua  apulaismin ister i ,  edel l yt tä isi  

n imenomaisen säännöksen ot tamista  perustuslaki in .  Nykyisenä lähtökoh tana on ,  et tä  

val t ioneuvost on yleisistunto  on kaikkien val t ioneuvoston jäsenten yh teisistunto.  
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Ainoastaan var sinaiset  min ister it  voi vat  osal l i stua  val t ioneuvost on yl eisistuntoon .  

Toisaal ta  min isterei llä  on myös oikeus  osal l i stua  tä l laiseen istun toon suoraan 

val t ioneuvoston jäsen yyden perusteel la . 

Var sinaisessa  apulaisminister i jär jestelmässä  apulaismin ister i l le  ei  i lmeisest i  

voi ta isi  eikä  ol isi  tarkoi tuksenmukaista  antaa  oikeut ta  osal l i stua  päätöksen tekoon 

val t ioneuvost on yleisi stunnossa  samanaikaisest i  asianomaisen var sinaisen minister in  

kanssa .  Apulaisminister i llä  ol isi  si ten  oikeus  osal l i stua  val t ioneuvost on istun toon 

a inoastaan var sinaisen minister in  poissa  ol lessa .  Täl la inen ra tkaisu  edel l yt tä isi  

perustusla in tasoista  säännöstä  si ja isuusjär jestel yistä  val t ioneuvost on yl eisistunn ossa  

ja  presiden t in  esi t tel yssä .  Lisäksi  sään telytarve ulot tu isi  n iih in  edel l yt yksi in ,  joiden 

täyt t yessä  apulaismin ister i  voisi  tu l la  min ister in  si jaan .  Apulaisminister in  asema 

min ister iön sisä isessä  päätöksen teossa  voi ta isi in  sen si jaan i lmeisest i  hoi taa  

perustuslakia  a lemmanasteisin  säännöksin ,  jos  apulaismin ister i jär jestelmäl le  on luotu  

asianmukainen val tiosään töinen perusta . 

Perustusla issa  on nykyi sin  säännös val t ioneuvoston yl eisistunn on 

päätösval ta isuudesta  (väh in tään 5  jäsen tä) .  Mikäl i  apulaismin ister i jär jestelmä 

omaksut ta isi in ,  saatetaan joutua päätösval ta isuussäännöksiä  arvioimaan uudel leen .  

Ti lanne,  jossa  val t ioneuvoston päätösval ta isuus  a ikaansaata isi in  varamin istereiden 

avul la ,  voi  u lospäin  n äyt tää  ongelmall isel ta .  

Huomi onarvoista  on m yös se,  et tä  päämin ister in  si ja isuus  on jär jest et t y  

n imenomaisin  perustusla in  säännöksin  (PL 66 §  2  mom.) ,  joten tä l tä  osin  ei  ole  s i jaa  

apulais-minister i lle.  
 

5. Poliittinen ja oikeudellinen vastuu 
 

Toisin  kuin  val t iosih teer i jär jestelmä,  joka n ykyi seen tapaan korostaa  min ister in  vas-

tuunala isuutta ,  saatta isi  apula isminister i jär jest e lmä merki t täväl lä  taval la  hämär tää  

käsi t yksiä  min ister in  oikeudel l isesta  ja  pol i i t t i sesta  vastuusta .  

Pol i i t t i sen vastuun kannal ta  t iet yst i  on per iaatteessa  sel vää,  et tä  eduskun ta  

voi  kohdistaa  epäluot tamuslauseen min ister iin ,  vaikka kyse  ol isi  apula ismin ister in  

tekemästä  ra tkaisusta.  Min ister i  e i  toisin  sanoen voi  vapautua pol i i t t i sesta  vastuusta  

si l lä  perusteel la ,  et tä  hän on si ir tänyt  asian apulaismin ister in  r a tkaistavaksi .  Täl tä  

osin  ei  tarvi t tane er i tyistä  sään tel yä .  Er i  asia  on se,  et tä  toimisiko as ia  näin  h yvin 

käytännössä .  

Ei  voida sulkea pois  mahdol l isuut ta,  et tä  eduskunnan luot tamusta  n autt iva  

min ister i  ja  eduskunnan luot tamusta  naut tiva  apulaismin ister i  joutuvat  toiminnassaan 

r ist ir i i taan .  Luot tamussuhde ei  ehkä pelaakaan.  Minis ter i  voi  k okea apulaismin ister in  

ki lpai li jaksi .  Apulaisminister i llä  voi  ol la  tarve  pol i i t t i sista  syistä  p i tää  yl lä  korkeaa 

profi i l ia ,  joka ei  väl t tämät tä  sovi  a ja tukseen apulaisminister istä  var sinaisen 

min ister in  avusta jana.  Juur i  tässä  on nähdäksen i  yksi  apula ismin ister i jär jestelmän 

poten t iaal inen heikkous Suom en oloissa  ver ra t tuna val t iosih teer i jär jest elmään ,  jossa  

val t iosih teer i  toimii  n imenomaan min ister in  avusta jana min ister iön pol i i t t i sessa  

joh tamisessa . 



 

 

Myös oikeudel l isen vastuun kannal ta  saattaa  syn t yä ongelmal lisia  

arvioin t it ilantei ta  sen suh teen ,  onko ja  mil loin  m yös var sinainen min ister i  saatet tava 

oikeudel l iseen vastuuseen apulaismin ister in  r atkaisusta .  Yleisest i  voidaan arvioida ,  

et tei  minister i  väi t tämät tä  a ina  vapaudu oikeudel l isesta  vastuusta  apulaismin ister in  

tekemän lainvasta isen päätöksen johdosta , vaan oikeudel l inen vastuu saat taa 

kohdistua  joissakin  tapauksissa  tä l la isen päätöksen johdosta  sekä min ister i in  et tä  

apulaismin ister i in .  Täl löin  joudutaan arvioimaan muun muassa  si tä,  mi lla inen 

oh jaus-  ja  valvon tavel vol l isuus  minis ter il lä  on apulaismin ister i in  nähden ja  onko hän 

tä l tä  osin  täyt tänyt  vel vol l isuutensa  asianmukaisest i .  Oikeudel l isen vastuun 

jär jestäminen apulaismin ister i jär jestelmässä  saat ta isi  edel l yt tää  m yös säädännäisiä  

r atkaisuja .  
 
 
 
6. Lopuksi 
 

Hal l i tuksen esi t yksessä  ( s.  15)  todetaan kokoa vast i ,  et tä  apulaismin ister i jär jestelmän 

vieraus  pol i i t t i s-val t iol l i sel le  jär jestelmäl lemme,  ongelmal l iset  vastuukysym ykset  

sekä mahdoll inen tarve kansanedusta jien varamies jär jestelmän käyt töönott oon , joka 

n imenomaan tor jut t i in  perustuslakiuudistuksessa  merki tsevät  si tä ,  et tei  jär jestelmää 

voida pi tää  ensisi ja isena vaih toeh tona.  Suomen kal taisessa  pienessä  maassa  

apulaismin ister i jär jestelmä saat ta is i  muodosta a  keskinäiseen ki lpailuun l i it tyviä  

jänni t te i tä  var sinaisen min ister in  ja  apulaismin ister in  väl i l lä.  Voin hyvin yh tyä 

näih in  käsi tyksi in .  

Min ister ien pol i i t t i sen joh tamisen tukemisen tarpeen kannal ta  pidän 

val t iosih teer i jär jestelmää selväst i  apula ismin ister i jär jestelmää toimivampana.  Ehkä 

on syytä  todeta  m yös se,  et t ei  apula ismin ister i jär jestelmä ole  m yöskään 

val t iosih teer i jär jestelmää kustannuksi l taan h alvempi  vaan pikemminkin päinvastoin .  


