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Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle on Maaseutuvirastosta annetulla lailla (666/2006) 
perustettu uusi keskusvirasto, joka aloittaa toimintansa 1 päivänä toukokuuta 2007. Virasto vastaa 
maataloushallinnon tukijärjestelmien toimeenpanosta ja viraston tehtäväalue käsittää kansallisten 
säädösten sekä neuvoston ja komission asetusten mukaisten toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus-ja 
toimeenpanotehtävät. 
 
Maaseutuvirastolain mukaan virastolle siirretään tehtävät siten kuin kansallisissa laeissa tarkemmin 
säädetään. Laeissa on pyritty siten säätämään maaseutuvirastolakia täydentäen tehtävistä, jotka 
jatkossa hoidetaan Maaseutuvirastossa sekä asioista, joiden osalta määräys- ja päätösvalta voidaan 
delegoida Maaseutuvirastolle. Viraston tehtäviin kuuluisivat toimeenpanoon kuuluvat 
norminantotehtävät, eräiden tukihakujen järjestäminen, koulutus, maksatus, kirjanpito, 
takaisinperintä, toimeenpanon seuranta, valvonta, raportointi komissiolle, sisäinen tarkastus sekä 
oman toimialan tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen. 
 
Euroopan yhteisölle on annettu yksinomainen toimivalta maatalouspolitiikan tavoitteiden 
toteuttamiseksi. Jäsenvaltiot eivät voi noudattaa kansallista maatalouspolitiikkaa tai antaa kansallisia 
säännöksiä asioista, jotka on säännelty yhteisötasolla. Kansallisella lainsäädännöllä voidaan antaa 
täydentäviä säännöksiä silloin, kun EY:n säännökset sisältävät jonkin asian osalta ainoastaan 
vähimmäisvaatimukset. 
 
EY:n yhteisen maatalouspolitiikan yleinen täytäntöönpano kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle, 
joka on EY:n säädöksissä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen. Maa- ja metsätalousministeriö 
vastaa EY:n tukien ja kansallisista varoista maksettavien tulotukien, maatilatalouden rakenteen ja 
maaseudun kehittämiseen sekä maataloustuotteiden markkinoihin vaikuttavien tukijärjestelmien 
toimeenpanosta. Maaseutuvirastosta annetun lain (666/2006) mukaan virasto aloittaa toimintansa 1 
päivänä toukokuuta, josta lukien virasto vastaa kokonaisuudessaan näiden tukijärjestelmien 
toimeenpanosta. 
Esityksen tavoitteet 
 

Esityksessä ehdotetaan maatalousalan lakeihin muutoksia, joilla siirrettäisiin näissä laeissa maa- ja 
metsätalousministeriölle annettuja toimeenpanon suunnittelu-, ohjaus-ja seurantatehtäviä sekä eräitä 
hallintopäätöksiä Maaseutuviraston tehtäväksi. Lakien muuttamisen aikataulun ja laajuuden vuoksi 
lainmuutokset ehdotetaan tässä vaiheessa toteutettavaksi ainoastaan Maaseutuviraston perustamisen 
edellyttämässä laajuudessa. Toimeenpanotehtävien siirtäminen Maaseutuvirastoile edellyttää myös 
määräystenantovaltuuksien perustamista virastolle sen tehtäviin ja vastuisiin liittyvissä asioissa, 
joiden osalta on tärkeätä varmistaa toimeenpanon onnistuminen kokonaisuudessaan. 
Maaseutuvirasto voisi antaa määräyksiä useista muutettaviksi ehdotetuissa laeissa tarkoitetuista 
toimeenpanoon liittyvistä menettelytavoista sekä muun muassa tukijärjestelmien toimeenpanoon 
liittyvistä teknisluonteisista yksityiskohdista. Määräykset koskisivat muun muassa tukien, lainojen 
ja muiden etuuksien hakemis-, myöntämis-ja maksamismenettelyä. Maksajavirastotehtävien 
hoitaminen edellyttää, että Maaseutuvirasto pystyy suorittamaan Eif:n maksajavirastolle säätämät ja 
siltä edellyttämät toimenpiteet. 
 
Suhde perustuslakiin 
 
Maaseutuvirastoile ehdotetaan annettavaksi sen tehtävien hoidon kannalta tarpeellisia valtuuksia 
antaa oikeussääntöjä. Maaseutuvirasto antaisi määräyksiä Euroopan yhteisön yhteisen 
maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa 
noudatettavasta menettelystä annetun lain, maaseutuelinkeinojen rahoituslain, porotalouden ja 
luontaiselinkeinojen rahoituslain sekä kolttalain nojalla. Määräykset olisivat teknisluonteisia ja 
koskisivat vain vähäisiä yksityiskohtia muun muassa kiintiöiden, tukien, palkkioiden ja muiden 
etuuksien hakemis-, myöntämis- ja maksamismenettelyssä. Lisäksi virasto voisi antaa määräyksiä 



 

kiintiöiden, tukien, palkkioiden ja muiden etuuksien hoitoon liittyvien tallennus-, suunnitelma-ja 
seurantajärjestelmien teknisistä yksityiskohdista. Maaseutuvirasto antaisi määräykset myös 
tehtäviensä hoitamista varten tarvittavista kaavoista ja lomakkeista. 
 
Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan muu viranomainen kuin tasavallan presidentti, 
valtioneuvostoja ministeriö voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, 
jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, 
että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Asetuksenantovaltuuksiin verrattuna tällaisiin valtuuksiin 
kohdistuu yleistä tarkkarajaisuutta pidemmälle menevä vaatimus, jonka mukaan valtuuden kattamat 
asiat on määriteltävä tarkasti laissa. Valtuutuksen tulee lisäksi olla soveltamisalaltaan täsmällisesti 
rajattu. Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä on määräystenantovallan osalta kiinnitetty 
huomiota määräysten kohderyhmään ja sisältöön. Erityinen syy säätää määräystenantovallasta on 
lähinnä teknisen ja vähäisiä yksityiskohtia sisältävän sääntelyn yhteydessä, jos määräystenantoon ei 
liity merkittävää harkintavallan käyttöä. 
 
Määräystenantovalta on esityksessä rajoitettu koskemaan toimeenpanossa sovellettavia menettelyjä 
siltä osin kuin niistä ei ole säädettävä lailla tai valtioneuvoston tai ministeriön asetuksella. 
Määräystenantovalta liittyy myös Maaseutuviraston tehtäviin maksajavirastona ja tukien 
toimeenpanosta vastaavana keskushallinnon viranomaisena, ja on välttämätön edellytys yhteisön 
lainsäädännössä maksajavirastolle säädettyjen tehtävien ja vastuun hoitamiseksi. Kysymyksessä 
voidaan katsoa olevan tekninen ja vähäisiä yksityiskohtia koskeva sääntely, jossa valtuuden 
kattamat asiat on tarkasti määritelty kansallisessa sekä Euroopan yhteisön lainsäädännössä ja 
valtuutukset ovat soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattuja. 
Hallituksen esitys Maaseutuviraston perustamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 140/2001) sisälsi 
pitkälti nyt ehdotetun sisältöisiä, mutta osittain hieman väljempiäkin Maaseutuvirastolle annettavia 
määräyksenantovaltuuksia. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan (PeVL 46/2001) todennut, että 
tuolloin Maaseutuvirastolle ehdotetut määräystenantovaltuudet rajautuivat pääosiltaan erinäisiin 
teknisluonteisiin ja vähäisiä yksityiskohtia koskeviin seikkoihin, sekä että valtuudet olivat 
soveltamisalaltaan riittävän täsmällisesti rajatut. 
 
Hallituksen esityksestä on asian valmisteluvaiheessa pyydetty muun muassa oikeusministeriön 
lausunto, ja lausunnossa esitetyt seikat on pyritty ottamaan huomioon jatkovalmistelussa. Tämän 
jälkeen on oikeusministeriön kanssa pidetty asiasta vielä erillinen neuvottelu. 
 
Maatalousalan lakien kokonaisuudistus 
 
Muutettavaksi ehdotetuissa eri laeissa on paljon muita säännöksiä, joiden osalta maa- ja 
metsätalousministeriö on tietoinen, etteivät ne nykyisellään täytä muun muassa perustuslain 80 ja 
124. §:n asettamia vaatimuksia. Esityksen valmistelulle asetetun aikataulun vuoksi vanhojen 
säännösten korjaamiseen tai eräiden lakien kokonaisuudistukseen ei ole kuitenkaan ollut 
mahdollisuutta tässä vaiheessa. Maa- ja metsätalousministeriö on valmis aloittamaan maatalousalan 
lakien uudistamisen vastaamaan perustuslain vaatimuksia mahdollisimman pian, ja osittain tämä työ 
on jo aloitettu. 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä Maaseutuviraston 

toimivaltuuksia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 218/2006 vp). 
 

Lakiesitykseen sisältyvien lakiehdotusten delegointisäännösten arvioinnissa lähtökohtana ovat 

perustuslain 80 §:n säännökset sellaisina kuin niitä on tulkittu perustuslain esitöissä ja 

perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä. Lakiehdotuksissa on säännöksiä valtioneuvoston 

sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksenantovallasta samoin kuin maaseutuviraston 

määräysten antovallasta. 
 
 

Perustuslain 80 §:n 1 ja 2 momentti kuuluvat seuraavasti: 
 
"Tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa 
asetuksia tässä hallitusmuodossa tai muussa laissa säädetyn valtuuden 
nojalla. Lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja 
velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka tämän perustuslain 
mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Jos asetuksen antajasta ei ole 
erikseen säädetty, asetuksen antaa valtioneuvosto. 

Myös muu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan 
oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen 
liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että 
asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Tällaisen valtuuden tulee olla 
soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu." 

Perustuslakivaliokunnan verraten runsas perustuslain 80 §:ää koskeva lausuntokäytäntö on 

olennaisesti seurannut esitöiden tulkintaohjeita. Hallituksen uutta perustuslakia koskevan 

esityksen perusteluissa selvennettiin ensinnäkin asetuksen antamiseen valtuuttavalle laille 

asetettavia vaatimuksia. Yksilön oikeusasemaan 

vaikuttavat keskeiset säännökset olisi sisällytettävä lakiin. Lailla voitaisiin "valtuuttaa antamaan 
tarkempia säännöksiä yksilön oikeuksiin liittyvistä vähäisistä yksityiskohdista". Lisäksi 
"valtuuttavan lain olisi tällöin täytettävä perustuslakivaliokunnan viimeaikaisessa 
lausuntokäytännössä edellytetyt täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset". 
 

Hallituksen esityksen perusteluissa käsiteltiin myös valtioneuvostoon ja ministeriöön 

kohdistettavien delegointien rajanvetoa. Hallitus korosti, että lähtökohtana tulee olla, että 

"valtioneuvoston yleisistunto antaa asetukset laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä asioista 

sekä niistä muista asioista, joiden merkitys sitä vaatii". Niinpä ' 'ministeriölle voitaisiin osoittaa 

asetuksenantovaltaa teknisluonteisimmissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään 



 

vähäisemmissä asioissa". Tässäkin yhteydessä hallitus viittasi perustuslakivaliokunnan 

käytäntöön, jossa "on lähdetty siitä, että säädösvaltaa voidaan delegoida ministeriölle lähinnä 

silloin, kun kyse on selvästi teknisluonteisista ja toimeenpanovaltaan soveltuvista säännöksistä". 
 

Maaseutuvirastoille ehdotettu säädösvalta kuuluu perustuslain 80.2 §:n alaan. Tässä säännöksessä 

tarkoitetusta norminantovallan delegaatiosta muulle viranomaiselle hallituksen perustuslakia 

koskevassa esityksessä todettiin, että "säännöksessä asetettavat verraten tiukat edellytykset 

korostaisivat viranomaiselle annettavan valtuuden poikkeuksellisuutta". Perustuslain 80.2 §:n 

tarkoittama valtuutus koskee oikeussääntöjen antamista "määrätyistä asioista". Hallituksen 

perustuslakiesityksen mukaan kysymys on "valtuutuksen yleistä tarkkarajaisuutta pidemmälle 

menevästä vaatimuksesta", jonka mukaan "valtuuden kattamat asiat olisi määriteltävä tarkasti 

laissa". Tämän lisäksi valtuutuksen olisi oltava soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Lisäksi 

valtuudesta säätäminen edellyttää 80.2 §:n mukaan aina sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä 

syitä. Tällainen erityinen syy olisi hallituksen mukaan "käsillä lähinnä silloin, kun kysymyksessä 

on tekninen ja vähäisiä yksityiskohtia koskeva sääntely, johon ei liity merkittävää harkintavallan 

käyttöä". Kyse voi olla myös siitä, että sääntelykohde edellyttää "usein ja nopeasti muuteltavien 

säännösten antamista".(HE 1/1998 vp, s. 131-133) 
 

Lähtökohtana on, että sillä, että normeilla toimeenpannaan EU:n säädöksiä, ei ole vaikutusta 

normien antamisjärjestykseen. Tämä määräytyy kansallisen perustuslain nojalla samojen sääntöjen 

mukaisesti kuin puhtaasti kotoperäistenkin normien antamisjärjestys. Kuitenkin, kuten 

penrustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntö osoittaa, normien EU-taustalla on välillistä merkitystä 

siten, että jos delegoitu lainsäädäntö koostuu on sisällöltään EU-normien sitomaa direktiivejä, 

tämä vaikuttaa norminannossa käytettävissä olevan harkintavallan asteeseen. 
 

Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään edellyttänyt, että valtuutussäännöksestä tulee 

käydä ilmi, että lakia alemman asteisilla säädöksillä voidaan antaa vain tarkempia säännöksiä tai 

määräyksiä valtuutuksessa tarkoitetuista asioista, Tämä edellyttää esimerkiksi Euroopan yhteisen 

maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 11 §:ää koskevien säännösehdotusten 

täsmentämistä. Pykälän 1 momentin valtioneuvostoa koskeva valtuutussäännös on muutoinkin 

väljästi muotoiltu, erityisesti niiltä osin kuin valtioneuvostolle ehdotetaan toimivaltaa säätää 

asetuksella tukiehtojen valvonnasta. Jos säännökseen kuitenkin lisätään sana "tarkemmin", tämä 

viestittää, että asetukseen ei esimerkiksi voida ottaa säännöksiä uusista tuensaajiin kohdistuvista 

toimivaltuuksista. Perusteluista myös ilmenee, että valvonnasta annettavat säännökset ovat EU-

säädösten pitkälle sitomia. 
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Joissakin säännösehdotuksissa on poistettu laissa nykyisin oleva norminantovallan ulottuvuutta 

rajaava ilmaus "tarkemmin". Tämä koskee esimerkiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain 30 ja 64 

§:n muutosehdotuksia. Jos saamassa lainkohdassa norminantovaltaa siirretään sekä asetuksella että 

maaseutuviraston määräyksillä käytettäväksi, maaseutuvirastoa koskevassa delegoinnissa voidaan 

käyttää esimerkiksi ilmausta "lakia ja asetusta tarkempia määräyksiä". Näin voimassa olevassa 

lainsäädännössä onkin eräin kohdin menetelty. 
 

Myös kolttalain 65 §:n 2 momentista ehdotetaan poistettavaksi ilmaus "tarkemmin". 

Valtuutussäännöksen uusi muotoilu antaa mahdollisuuden tulkintaan, että maa- ja 

metsätalousministeriön voi antaa säännöksiä tuen kohdentamisesta ja tukitasoista, vaikka 

valtioneuvoston asetuksella ei olisi annettu näistä seikoista lakia täsmentäviä säännöksiä. Tuen 

kohdentamista ja tukitasoja voidaan pitää niin merkittävinä kysymyksinä, että maa- ja 

metsätalousministeriöllä ei tulisi olla tällaista valtioneuvoston asetuksista riippumatonta 

normiantovaltaa. 

Maaseutuvirastolle ehdotetut määräysten antamisvaltuudet koskevat havaitakseni sellaisia 

teknisluonteisia seikkoja ja ovat siten EU-säädösten sitomia, että ne vastaavat niitä edellytyksiä, 

joita perustuslakivaliokunnan käytännössä on asetettu perustuslain 80.2 §:ssä tarkoitetulle 

norminantovallan siirtämiselle "muulle viranomaiselle". 
 
 

Porthaniassa 1.12.2006 

Kaarlo Tuori 



 

Teuvo Pohjolainen 
1.12.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä Eduskunnalle 
Maaseutuviraston toimivaltuuksia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 218/2006 vp) 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona otsikossa mainitusta asiasta esitän 

kunnioittavasti seuraavan. 
 
 
 
 
 

1 Yleistä 
 

Hallituksen esityksen tarkoituksena on saattaa voimaan ne lainsäädäntömuutokset, jotka ovat tarpeen 

maaseutuviraston toiminnan käynnistyessä. Lakimuutoksilla siirretään eräitä aikaisemmin maa-ja 

metsätalousministeriölle tai maa-ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselle kuuluvia tehtäviä 

maaseutuviraston hoidettavaksi. Lisäksi lakiehdotuksiin sisältyy valtuutussäännöksiä joistakin muista 

tehtäväsiirroista. 
 

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa todetaan, että muutettavaksi ehdotetuissa eri laeissa 

on paljon muita säännöksiä, joiden osalta maa- ja metsätalousministeriö on tietoinen, etteivät ne 

nykyisellään täytä muun muassa perustuslain 80 ja 124 §:n vaatimuksia. Kun uusi perustuslaki on ollut 

voimassa jo kohta kuusi vuotta, on vaikea hyväksyä esitettyä syytä, ettei nyt esillä olevan esityksen 

valmistelulle asetetun aikataulun vuok- 
•y 

 



 

si vanhojen säännösten korjaamiseen ole ollut mahdollisuutta tässä vaiheessa. Menettely johtaa 

pistemäiseen lainsäädäntöpolitiikkaan, joka vaikeuttaa kokonaisuuden hahmottamista - myös 

perustuslain asettamien vaatimusten näkökulmasta. 
 

Hallituksen esitykseen sisältyvillä lakiehdotuksilla on valtiosääntöoikeudellista merkitystä erityisesti 

sen vuoksi, että niihin sisältyy useita säädösvallan valtuutussäännöksiä, osa niistä maaseutuvirastolle. 
 
 
 
 
2 Säädösvallan delegoiminen 
 

Perustuslain 80 §:n mukaan tasavallan presidentti, valtioneuvostoja ministeriö voivat antaa asetuksia 

perustuslaissa tai laissa olevan valtuutuksen nojalla. Lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien 

ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. 

Myös muu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos 

siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä, eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että 

asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Tällaisen valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti 

rajattu. 
 

Perustuslakivaliokunta on monessa yhteydessä arvioinut lailla säätämisen vaatimusta sekä 

lainsäädäntövallan delegointia, laajemmin mm. lausunnossaan 43/2000 vp (ks. myös PeVL 11/1999 

vp). Tuolloin valiokunta korosti mm. sitä, että jos laissa on säädetty riittävän täsmällisesti ihmisten 

oikeuksien ja velvollisuuksien perusteet, asetuksella voidaan valtuuttaa antamaan täsmentävät 

teknisluonteisemmat säännökset 
 
 
 
 
2.1 Asetuksenantovaltuudet 
 

Asetuksenantovaltuuksille on asetettu yleisesti täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimukset. Hallituksen 

esityksen 1. lakiehdotukseen (11 §) sisältyy tässä suhteessa ongelmallisia asetuksenantovaltuuksia sekä 

valtioneuvostolle (ehdotettu 1. momentti) että maa- ja metsätalousministeriölle (viimeinen momentti). 

Siitä, milloin delegoidun säädösvallan rajat ovat "riittävän" täsmälliset, ei voida antaa yleisiä sääntöjä. 

Perustuslakivaliokunta on lukuisissa tulkintatapauksissa edellyttänyt hallituksen esityksiin liittyviin 

lakiehdotuksiin täsmennyksiä juuri tässä katsannossa.1 

 
 

                                            
1 Perustuslakivaliokunnan tähän liittyviä tulkintatapauksla esittelee laajemmin Viljanen 2001, s. 120-123. 



 

Esimerkiksi lausunnossaan (PeVL 11/1999 vp) vuodelta 1999 perustuslakivaliokunta katsoi, että 
lakiehdotukseen sisältynyt ilmaisu "asetuksella voidaan rajoittaa aineen, valmisteen tai tuotteen 
valmistusta, maahantuontia, markkinoille luovuttamista, maastavientiä, luovuttamista tai käyttöä 
taikka kieltää ne" oli liian avoin, vaikka asetuksenantovaltuus oli kytketty erityiseen terveys- tai 
ympäristöhaittaedellytykseen. Valiokunta edellytti, että säännöstä täsmennetään siten, että 
lakitekstissä luetellaan sellaiset tyypilliset aineet, valmisteet ja tuotteet, joita säännös koskee, 
minkä lisäksi säännöksessä tuli mainita, että valtuutta voidaan laajentaa koskemaan muita 
aineita, valmisteita ja tuotteita kuvaamalla niiden käytöstä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. 

 

Valiokunnan tutkintatoiminnassa ei ole edellytetty, että asetuksenantovaltuuden sisältävä säännös yksin 

täsmentäisi asetuksenantovaltuuden rajat. Delegoinnin sallittavuutta harkittaessa tarkastellaan 

valtuutuksen sisältävää säädöstä kokonaisuudessaan. "Riittävä" yksilöinti voidaan toteuttaa myös niin, 

että lakikokonaisuus osoittaa delegointi valtuuden rajat riittävän täsmällisesti. 
 
 

Ks. esimerkiksi PeVL 11/1999 vp: 
"Lakiehdotuksen (HE 84/1999 vp ympäristönsuojelulaiksi) 11 §:n valtuudet ovat näennäisen 
avoimia, mutta asetuksenantovaltuuksien sisältö täsmentyy valiokunnan mielestä valtiosäännön 
kannalta riittävästi 10 §:n yleisiä perusteita koskevien säännösten avulla. Sama koskee 12 §:n 
sinänsä rajatumpia valtuuksia." 
 
 

"Myös ympäristöluvan alaa koskeva sääntely näyttää perustuvan 28 §:n 1 momentissa keskeisin 
osin delegoinnin varaan. Ehdotuksen mukaan ympäristölupa on saatava ympäristön 
pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Luvanvaraisista toiminnoista säädetään 
tarkemmin asetuksella. Luettelo näistä ilmenee esityksessä olevan 
ympäristönsuojeluasetusluonnoksen 1 §:stä. 
 
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on määritelty 3 §:n 1 momentin 2 
kohdassa laitoksen perustamiseksi tai käyttämiseksi taikka alueen käyttämiseksi tai toiminnan 
järjestämiseksi siten, että siitä saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ympäristön 
pilaantumisen käsite on puolestaan määritelty saman momentin 1 kohdassa. Valiokunnan 
käsityksen mukaan näistä 28 §:ään lain yleisen systematiikan johdosta liittyvistä kiinnekohdista 
seuraa, että asetuksella yksityiskohdissaan säädettävän luvanvaraisuuden lakitasoinen perusta 
muodostuu valtiosäännön kannalta riittäväksi. 
Sääntelyn havainnollisuuden lisäämiseksi voidaan kuitenkin harkita, että 28 §:ssä jo mainitaan 
ne ympäristönsuojeluasetusluonnoksen 1 §:n numerokohdissa ilmaistut toiminnat ja että tällaiset 
toiminnat säädetään laissa luvanvaraisiksi esimerkiksi siten kuin asetuksessa tarkemmin 
säädetään. Näin laista ilmenisi pääsääntö kyseisiin toimintoihin kohdistuvasta lupavaatimuksesta 
ja se, että luvanvaraisuus kuitenkin määräytyy lopulta vasta asetuksen perusteella." 

 

Joissakin tapauksissa valiokunta on katsonut, että täsmentävät säännökset voivat olla sinänsä jo 

delegoidussa lainsäädännössä. Tätä konstruktiota, jota on käytetty laissa määrättäessä valtioneuvoston 

ja ministeriön asetuksenantovallan rajoja, voidaan pitää kyseenalaisena, sillä asiallisesti se on lähellä 

menettelyä, jossa säädösvallan delegointi ei olekaan suoraan eduskunnan päätettävissä, vaan 

eduskunnan delegointivaltuuden nojalla valtioneuvosto määrää, missä asioissa ministeriö voi käyttää 

delegoitua lainsäädäntövaltaa. 



 
 
 

Ks. esim. Pe VL 46/2001 vp (HE 140/2001 vp Maaseutuviraston perustamista koskevaksi 
lainsäädännöksi): 
"Maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 
(menettelytapalaki) 13 §:n 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston sekä maa- ja 
metsätalousministeriön norminantovallasta. Momentin mukaan valtioneuvosto antaa tarkemmat 
säännökset tuen jakoperusteista, myöntämisestä ja menettelytavoista, jollei muussa laissa tai sen 
nojalla asetuksella toisin säädetä. Yksityiskohtaisista tuen jakoperusteista voi antaa säännöksiä 
myös maa- ja metsätalousministeriö. 
 
Valtuussäännösten näennäisestä väljyydestä huolimatta valtioneuvoston toimivalta on eri tavoin 
rajattua. Menettelytapalakia sovelletaan sen 1 §:n mukaisesti lähes kaikkiin valtion ja Euroopan 
unionin varoista maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla myönnettäviin ja maksettaviin 
avustuksiin, korvauksiin, palkkioihin ja muihin tukiin. Valtioneuvoston toimivaltaa rajoittavat 
siten menettelytapalain säännösten lisäksi eri tukimuotoja koskevien Euroopan yhteisön 
säädösten ja kansallisten lakien säännökset samoin kuin esimerkiksi eduskunnan päätökset 
valtion talousarvioon eri tukimuotoja varten otettujen määrärahojen käyttötarkoituksista. Nämä 
säädökset ja päätökset muodostavat sen kokonaisuuden, jota^"tarkempia" säännöksiä 
valtioneuvosto voi ehdotetun valtuuden nojalla antaa. Mäa- ja metsätalousministeriön 
toimivaltaa rajoittavat lisäksi valtioneuvoston antamat säännökset tuen jakoperusteista." 

 

Ensimmäisen lakiehdotuksen 11.1 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään mm. "tukiehtojen 

valvonnasta". Säännös jättää valvontatoimivallan hyvin avoimeksi. Laissa (sekä muutettavaksi 

ehdotetuissa säännöksissä että muualla) on kylläkin valvontaa koskevia säännöksiä, jotka rajoittavat 

delegointisäännöksen nojalla annettavan asetuksen sisältöä. Siitä huolimatta valiokunnan aikaisemman 

tulkintakäytännön mukaisesti sääntelyä 11 

§:n 1 momentissa tulisi täsmentää vähintään ilmaisulla "valtioneuvoston asetuksella annetaan 

tarkempia säännöksiä tukiehtojen valvonnasta ". 
 
 
 
 
 

Perustuslain 80 §:n sääntely osoittaa sen pääperiaatteen, että delegoitua lainsäädäntövaltaa 

(asetuksenantovaltaa) käyttää ensisijaisesti valtioneuvosto. Perustuslaki kuitenkin osoittaa, että myös 

ministeriöille voidaan delegoida säädösvaltaa (ministeriön asetus). 
 

Lainsäädäntökäytännössä - myös perustuslakivaliokunnan mlkintakäytännössä - näyttää vakiintuneen 

ajattelu, jonka mukaan silloin, kun delegointi perustuslain 80 §:n nojalla on ylipäätään sallittu, asetukset 

antaa valtioneuvosto. Ministeriölle säädösvaltaa voidaan delegoida asioissa, joiden merkitys on 

"vähäisempi". Perustuslakivaliokunta on muotoillut tämän ajatuksen toteamalla, että "ministeriö 

voidaan valtuuttaa antamaan asetuksia lähinnä teknisluonteisissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta 



 

merkitykseltään vähäisehköissä asioissa". Ongelmana esitetylle jaottelulle on se, että 

teknisluonteisuutta on ylipäätään pidetty yhtenä säädösvallan delegoinnin perustana. 
 

HE:een sisältyvän 1. lakiehdotuksen 11 §n viimeisessä momentissa oleva maa- ja metsäta-

lousministeriölle tarkoitettu asetuksenantovaltuus on sekin väljästi kirjoitettu, ja voidaan kysyä, onko 

siinä kysymyksessä teknisluonteinen sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltä vähäisehkö 

asia. Ehdotuksen mukaan ministeriön asetuksella voidaan antaa säännöksiä kiintiöiden, tukien, 

palkkioiden ja korvausten maksamisen edellytyksistä Euroopan yhteisön lainsäädännön 

täytäntöönpanon edellyttämässä laajuudessa. 
 

Ehdotuksen mukaan ministeriön asetuksenantovallan rajoitukset tulisivat Euroopan yhteisön 

lainsäädännön täytäntöönpanon vaatimuksista. 
 

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan selvän perusteen delegoinnin sallittavuudelle 

näyttää muodostavan se, että kysymyksessä on "vain" EU-normien täytäntöönpano.2 Tähän 

argumenttiin on joissakin tapauksissa liitetty lisäkriteeriksi se, että säännöstensisällöllä on (myös) 

budjettisidonnaisuus, eli asia tulee sitä kautta eduskunnan käsiteltäväksi.3 

 

Vaikuttaa siltä, että tulkintadoktriini on tässä tapauksessa siirtynyt jokseenkin suoraan hallitusmuodon 

ajalta uuden perustuslain aikakaudelle. Esimerkiksi ennen perustuslakiuudistusta voimassa olleen maa- 

ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain eduskuntakäsittelyn yhteydessä 

perustuslakivaliokunta otti kantaa lakiin tuolloin sisältyneeseen norminantovallan delegointiin. 

Valiokunta lausui (PeVL 13/1994 vp) lakiin sisältyneen (3 §) laaja-alaisen ja avoimen delegointivallan 

osalta, että delegoinnin avoimuuden valtiosääntöoikeudellista merkitystä vähentää, että se "sittenkin 

selvästi rajautuu jäsenyyssopimuksessa mainittuihin kansallisiin tukimuotoihin ja että vastaavanlaisia 

tukisääntelyjä on käytännössä verraten yleisesti siirretty lakia alemmalle tasolle". Lisäksi valiokunta 

totesi, että "tukijärjestelmän kansalliseen luonteeseen oleellisesti vaikuttavat määrärahapäätökset pe-

rusteluineen tulevat, komission luvan rajoissa, tehtäviksi eduskunnassa valtion talousarvion käsittelyn 

yhteydessä". Sanotuista syistä delegointivaltuus ei valiokunnan käsityksen mukaan vaikuttanut lain 

käsittelyjärjestykseen. 
 
                                            
2 Ks. esim. PeVL 11/1999 vp. Lausunnon perusteella ympäristönsuojelulakiin (86/2000) voitiin sisällyttää (16 §) yleisvaltuus saattaa asetuksella voimaan 
Euroopan yhteisön ympäristönsuojeiunormistoa. 
3 Ks. esim. PeVL 46/2001 vp (HE Maaseutuviraston perustamista koskevaksi lainsäädännöksi) esityksen 3. lakiehdotuksen 13,1 §:n käsittelyjärjestyksestä ja 
PeVL 47/2001 vp, jossa viitattiin myös vanhan perustuslain aikana annettuun valiokunnan lausuntoon 13/1994 vp. 

2 Näin perustuslakivaliokunta   lausunnossaan 47/2001 vp. Ks. myös PeVL 34/2000 vp ja PeVL 43/2000 vp. 



 

Edellä mainitun valiokunnan tulkintakannanoton jälkeen perustuslaillinen sääntely ori kuitenkin 

muuttunut. Lainsäädäntövallan delegoinnin edellytyksiä on täsmennetty ja delegoinnille on asetettu 

perustuslaissa aiempaa tiukemmat vaatimukset. Vuodelta 1994 olevan lainsäädännön 

delegointivaltuuksia voitaisiin tuskin pitää enää voimassa olevan perustuslain kannalta riittävän 

täsmällisinä ja tarkkarajaisina. 
 

Euroopan unionin normien (ja Suomen kansainvälisten velvoitteiden) täytäntöönpanon on kuitenkin 

edelleenkin katsottu perustuslakivaliokunnassa rajaavan asetuksenantovaltaa "epäitsenäiseksi". (Ks. 

esim. PeVL 11/1999 vp, HE 84/1999 vp ympäristönsuojelulaiksi): 
 
 

"Lakiehdotuksen 13 § sisältää avoimen valtuuden kieltää ja rajoittaa asetuksella työkoneen tai 
laitteen markkinoille luovuttamista tai käyttöä. Säännös on tarkoitettu erityisesti koneiden melu- 
ja pakokaasupäästöjen rajoittamiseen. Tämän valtuuden tarkoituksena on saadun selvityksen 
mukaan olla sidoksissa siihen pykälän 2 momentin loppuosassa ilmaistuun edellytykseen, että 
tällaista sääntelyä vaaditaan jossakin Euroopan yhteisön säädöksessä. Näin muutettuna ehdotus 
ei ole valtiosäännön kannalta ongelmallinen." 

Toisessa yhteydessä valiokunta on kuitenkin korostanut, että valtioneuvoston asetuksella ei voida antaa 

yksilön oikeusaseman perusteisiin tai muuten lain alaan kuuluvia säännöksiä, vaikka kysymyksessä 

olisi Euroopan yhteisön lainsäädännön toimeenpano (PeVL 47/2001 vp ja PeVL 26/2001 vp). 
 

Viimeksi sanottu rajoitus on perusteltu. Kysymys on siitä, millä säädöstasolla normit voidaan saattaa 

voimaan Suomen oikeusjärjestyksessä. Avoin valtuus muiden normien voimaan saattamiseen 

asetuksella niiden "epäitsenäisyyden" vuoksi on ongelmallinen. Se sivuuttaa kokonaan uuden 

perustuslain delegointivaltuutuksen perusperiaatteen: delegointiin tulisi suhtautua pidättyvästi. 
 

Edellä sanotun perusteella ehdotettua 11 §:n ministeriölle osoitettua delegointisäännöstä olisi 

täsmennettävä. Ministeriö voisi antaa "tarkempia" säännöksiä kiintiöiden, tukien, palkkioiden ja 

korvausten maksamisesta, jos maksamisen periaatteet on riittävän täsmällisesti säännelty 

normihierarkiassa ylemmällä tasolla. 
 
 
 
 
2.2 Määräystenantovaltuudet 
 

Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan myös muu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan 

oikeussääntöjä määrätyistä asioista.4 Säännöksen valmisteluvaiheessa katsottiin siitä, että 

                                            
4 Sanonnalla "muu viranomainen" säännöksessä on tarkoitettu ensisijaisesti valtion viranomaisia. HE:n perustelujen mukaan säännöksessä ilmaistuja 
delegointivaitaa rajoittavia periaatteita on kuitenkin noudatettava myös osoitettaessa säädösvaltaa kunnille. Säännöksen mukaan viranomainen voidaan 
valtuuttaa oikeussääntöjen antamiseen vain lailla, ei sen sijaan asetuksella. 



 

lähtökohtaisesti lainsäädäntövaltaa ei tule osoittaa ministeriötä alemmalle viran-omaistasolle eikä 

yleensäkään muille kuin viranomaisille. Käytännössä lainsäädäntövaltaa on kuitenkin perinteisesti 

delegoitu myös alemmille viranomaisille, erityisesti keskusvirastoille. Myös perustuslain 80 §:n 

valmistelussa katsottiin, että on mahdollista, että käytännössä edelleen esiintyy tilanteita, jolloin on 

tarpeen valtuuttaa ministeriötä alempi viranomainen antamaan oikeussäännöiksi luonnehdittavia yleisiä 

määräyksiä joistakin sääntelyn kokonaisuuden kannalta vähäisistä yksityiskohdista.5 

Muulle viranomaiselle delegoitava lainsäädäntövalta on poikkeuksellista. Perustuslain säännöksessä 

onkin asetettu verrattain tiukat edellytykset tällaiselle delegoinnille. Ehtoja on kaksi: delegointi voi 

koskea vain "määrättyjä asioita" ja delegointiin tulee olla "erityisiä syitä". 
 

Säännöksen sanamuodon mukaan muu viranomainen voidaan siis valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä 

"määrätyistä asioista". Näiltä osin kysymys on valtuutuksen yleistä tarkkara-jaisuutta pidemmälle 

menevästä vaatimuksesta. Valtuuden kattamat asiat on siten määriteltävä tarkasti laissa. Valtuutuksen 

tulee lisäksi olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Vaikka myös sille delegoinnille, jolla 

valtuutetaan antamaan asetuksia, on asetettu yleisesti täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimukset, 

säädösvallan delegoinnille muulle viranomaiselle on asetettava vielä asteeltaan tiukemmat vaatimukset. 
 

Ottaen huomioon perustuslain 80 §:n kokonaisuuden voidaan katsoa, että perustuslaissa mainitut 

"määrätyt asiat" voivat olla lähinnä sellaisia teknisiä seikkoja, joiden säätämistä asetuksessa tai laissa ei 

voida pitää tarkoituksenmukaisena sääntelyn yksityiskohtaisuus ja mahdollisesti tiheä muutostarve 

huomioon ottaen. Edelleen tällaiset tekniset yksityiskohdat eivät saa muodostaa sääntelyssä mitään 

itsenäistä elementtiä, eikä niillä voida antaa lain tai asetuksen säännökselle olennaista sisältöä. 
 

Toisaalta valtuudesta voidaan perustuslain 80.2 §:n mukaan säätää vain, jos siihen on sään- 

telyn kohteeseen liittyviä "erityisiä syitä". Tällainen "erityinen syy" liittyy olennaisesti 

edellä mainittuun "määrätyn asian" asettamaan rajoitteeseen. HE:n perustelujen mukaan 

"erityinen syy" olisi käsillä lähinnä silloin, kun kysymyksessä on edellä mainittu luonteel- 

taan tekninen ja vähäisiä yksityiskohtia koskeva sääntely, johon ei liity merkittävää harkin- 

tavallan käyttöä. • 
 

Yksinomaan se, että kysymyksessä on usein (toistuvasti) muutostarpeita sisältävä lainsäädäntö, ei voi 

olla muulle viranomaiselle delegoitavan säädösvallan syy ja perusta. Kun kysymyksessä on 

poikkeuksellinen järjestely, on edellytettävä, että kaikki delegoinnin ehdot täyttyvät samaan aikaan, 

eikä delegointia estäviä perusteita esiinny. Tässä katsannossa voidaan esittää kritiikkiä sellaista 
                                            
5 HE 1/1998 vp, perustelut. Kunnille on vanhastaan osoitettu kunnalliseen itsehallintoon perustuvaa säädösvaltaa lähinnä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
(järjestyssäännöt) sekä kaavoituksen aloilla. Tätä vakiintunutta oikeustilaa ei perustuslain säännöksen uudelleen muotoilulla ollut tarkoitus "olennaisesti" 
muuttaa. 



 

tulkintaa kohtaan, jossa säädösvaltuutta muulle viranomaiselle perusteltaisiin yksinomaan 

kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanolla. Delegoinnin perustana tulee tällaisessakin tapauksessa 

olla myös ne muut erityiset syyt, jotka tällaisen poikkeuksellisen delegoinnin voivat sallia. 
 

Perustuslain säännöksen mukaan delegoinnin rajoitteena on erityisesti se, että viranomaista ei saa 

valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä, jos "sääntelyn asiallinen merkitys" edellyttää, että asiasta 

säädetään lailla tai asetuksella. Säännöstä valmisteltaessa otettiin huomioon perustuslakivaliokunnan 

1990-luvun jälkipuoliskolla vakiinnuttama tulkintakäytäntö, jossa oli jo kiinnitetty huomiota 

valtuuttavan säännöksen täsmällisyyteen, sen soveltamisalan tarkkarajaisuuteen sekä delegoitavan 

sääntelyn asialliseen merkitykseen.6 

 

Muulle viranomaiselle delegoitava norminantovalta etäännyttää säädösvallan lähes kokonaan 

parlamentaarisesta kontrollista. Myöskään perustuslain edellyttämä kansanvaltaisuuden periaate ei 

toteudu tällaisessa norminannossa yleensä lainkaan.7 Normivaltaa on käytännössä delegoitu 

keskusvirastotyyppisille viranomaisille8, jotka eivät ole suoranaisessa ministeriön määräysvallassa. 

Parlamentarismin periaate ei siten ulotu näiden toimintaan edes välillisesti ministeriöiden kautta. 
 

Suomalaiseen oikeuskulttuuriin on vanhastaan kuulunut laajahko säädösvallan delegointi eräille 

keskusvirastoille. Vaikka perustuslain uudistus - ja jo aikaisemmin sääntelyn purku-talkoot - on 

pyrkinyt selvästi rajoittamaan tällaista norminantovaltaa, näyttää delegointi-kulttuuri joillakin 

hallinnonaloilla yhä edelleen varsin vahvalta. 
 

Hallituksen esitykseen Maaseutuviraston toimivaltuuksia koskevaksi lainsäädännöksi sisältyy edelleen 

periaate, jonka mukaan yksityiskohtainen sääntely perustuu olennaisin osin valtioneuvostolle tai 

ministeriölle kuuluvien asetuksenantovaltuuksien varaan, mutta runsaasti lähinnä teknisluontoista 

sääntelyä on delegoitu Maaseutuvirastolle. Osa näistä valtiluksista on sellaisia, joissa 

asetuksenantovalta ori aikaisemmin kuulunut maa- ja metsätalousministeriölle (esim. 3. lakiehdotuksen 

32 §). 
 

                                            
6 Ks. esim. PeVL 12/1996 vp. Myöhemmin perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä argumentaatio on toistunut usein. Ks. esim. PeVL 11/1999 vp ja PeVL 
43/2000 vp. 
7 Poikkeuksen muodostaa se säädösvalta, jota on kuntalain nojalla annettu kunnanvaltuustolle. Tällaisessa tapauksessa kansanvaltaisuus toteutuu 'toista 
kautta", kunnan asukkaiden itsehallinnon kautta. Tätä erityiskysymystä säädösvallan delegoimisesta muulle viranomaiselle ei kuitenkaan tarkastella tässä 
yhteydessä laajemmin. 
Viranomaisia ja laitoksia, joille säädösvaltaa on tällä tavoin delegoitu, on paljon. Esimerkkeinä voidaan mainita Lääkelaitos, Merenkulkulaitos ja Ilmailulaitos. 

' Vrt. PeVL 43/2000 vp (HE 180/2000 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta). Valiokunta totesi, että 
lakiehdotuksen useissa kohdissa norminantovaltaa ehdotettiin annettavaksi Merenkulkulaitokselle ja Ilmailulaitokselle (8 §:n 2 ja 3 mom., 9 §:n 3 mom., 10 a §:n 
3 mom.. 13 a § ja 24 §:n 2 mom.). Esityksen mukaan niiden antamat määräykset perustuivat lähes kokonaan kansainvälisiin sopimuksiin ja suosituksiin. 
Valiokunta totesi, että Harkintavalta määräysten sisällöstä olisi vähäistä, ja ne olisivat suureksi osaksi teknisluonteisia. Näiden laitosten norminanto kohdistuisi 
lisäksi suppeisiin erityisryhmiin. Näin ollen valiokunnan mielestä viranomaisen norminantovallan yleiset edellytykset perustuslain 80 §:n 2 momentin kannalta 

olivat käsillä. Keskeiseksi seikaksi siten muodostui vain se, täyttyikö tässä tapauksessa norminantovaltuuksien korostetun täsmällisyyden vaatimus. 



 

Edellä esitetyn valossa oikeasuhtaisia (teknisiä yksityiskohtia koskevia) ja riittävän täsmällisiä 

säädösvallan delegointivaltuuksia maaseutuvirastoile ovat esimerkiksi ehdotetut 5. lakiehdotuksen 65 

§:ssä ja 6. lakiehdotuksen 13 §:ssä. Sen sijaan 4. lakiehdotuksen ehdotetussa 28 §:ssä oleva valtuutus 

(jossa säädösvalta aikaisemmin on kuulunut ministeriölle), jossa maaseutuvirastoile annetaan oikeus 

antaa määräyksiä, "missä tapauksissa" luottolaitokset voivat toimittaa eräitä laissa mainittuja tehtäviä 

ilman keskusrahalaitosta tai rahoituksen palveluyritystä, ei ole luonteeltaan pelkästään tekninen 

kysymys, eikä valtuutuksen rajoja ole täsmällisesti laissa asetettu. Teknisenä kysymyksenä ei voida 

pitää myöskään maaseutuvirastoile 3. lakiehdotuksen 64.2 §:ssä esitettyä (nykyisin ministeriölle 

kuuluvaa) valtuutusta antaa tarkempia määräyksiä "hakijan omakustannusosuudesta velkajärjestely-

suunnitelmasta' '. 
 

Edellä esitetyn perusteella näitä valtuutussäännöksiä tulisi täsmentää sekä harkita, ovatko valtuutuksen 

piiriin kuuluvat asiat luonteeltaan sellaisia (ei pelkästään teknisiä yksityiskohtia koskevia), joista 

säädösvalta tulisi nykyiseen tapaan kuulua ministeriölle tai valtioneuvostolle. 
 

Lakisystemaattisesti voi lisäksi kiinnittää huomiota siihen, että ehdotetussa muutoksessa Euroopan 

yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annettuun lakiin eräistä kiintiöiden, tukien, 

palkkioiden ja korvausten hakemis-, myöntämis- ja maksamismenet-telystä säädösvallan delegointi on 

ulotettu maaseutuvirastoile (1. lakiehdotuksen 11 § ) kun taas maaseutuelinkeinojen rahoituslain (3. 

lakiehdotuksen 64 § ) muutosehdotuksessa ehdotetaan säädettäväksi, että maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksella voidaan säätää (myös) tuen hakemis-, myöntämis- ja 

maksamismenettelystä. 
 
 
 
 
3 Toimivaltasääniiösten selkeys 
 

Oikeusturvan kannalta on tärkeää, että viranomaisten toimivallan rajat on mahdollisimman täsmällisesti 

määritelty. Perustuslain 2.3 §:ssä on säädetty, että julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja että 

kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. 

Edellä sanotussa katsannossa hallituksen esitykseen sisältyvissä lakimuutoksissa on joissakin kohdin 

epäselvää, mille viranomaiselle toimivalta tietyssä asiassa kuuluu. Esimerkiksi maaseutuelinkeinojen 

rahoituslakiehdotuksen mukaan (44.2 §) 2valvonnan ja tarkastusten asianmukaiseksi suorittamiseksi 

maa- ja metsätalousministeriö ja maaseutuvirasto voivat valtuuttaa toisen viranomaisen tai 

ulkopuolisen tilintarkastajan suorittamaan tarkastuksia. Lainkohdasta tai perusteluista ei käy ilmi, millä 

viranomaisella asiassa on ensisijainen toimivalta tai miten toimivallanjako käytännössä toteutetaan. 



 
 
 
 
 
4 Maaseutuelinkeinorekisteri ja julkisuus 
 

Hallituksen esitykseen ei sisälly ehdotuksia maaseutuelinkeinorekisterin julkisuuden takaamisesta (9. 

lakiehdotus), vaikka julkisuuden lisäämistä on vaadittu mm. Euroopan unionin taholta. Sen sijaan 9. 

lakiehdotukseen sisältyy muutosehdotuksia, joilla on käytännössä julkisuuden kannalta sitä kaventavaa 

vaikutusta. 
 

Voimassa olevan lain mukaan rekisteritietojen luovuttamisesta sivullisille päättää keskitetysti maa- ja 

metsätalousministeriö. Sääntely on ollut tietojen julkisuuden kannalta siinä mielessä yksinkertainen, 

että tietoja on voitu pyytää yhdestä paikasta, vaikka rekisteri koostuukin usean rekisterinpitäjän 

erillisten rekisterien muodostamasta kokonaisuudesta. 
 

Nyt ehdotetussa 9. lakiehdotuksen 7 §:ssä esitetään säädettäväksi, että rekisteritietojen luovuttamisesta 

sivullisille päättää rekisterin pitäjä. Tämä merkitsee julkisuuden osalta entistä vaikeampaa 

mahdollisuutta saada päätös rekisteritietojen saatavuudesta. Asia voidaan tietysti korjata poistamalla 

maaseutuelinkeinorekisteristä annetusta laista rekisteritietojen kategorinen salassapitovaatimus. 

 
 

Lausunto 1.12.2006 
Tuomas Ojanen 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 

HE 218/2006 vp Maaseutuviraston toimivaltuuksia koskevaksi lainsäädännöksi 
 
 

Yleistä 
 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi useita lakeja, joissa on "paljon muita säännöksiä, joiden 
osalta maa- ja metsätalousministeriö on tietoinen, etteivät ne nykyisellään täytä muun muassa 
perustuslain 80 §:n ja 124 §:n asettamia vaatimuksia." (s. 31). Esityksessä ei ole kuitenkaan 
yritetty saattaa sääntelyä yleisesti uuden perustuslain edellyttämälle tasolle. Maa- ja 
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metsätalousministeriö on kuitenkin "valmis aloittamaan maatalousalan lakien uudistamisen 
vastaamaan perustuslain vaatimuksia mahdollisimman pian tämän hallituksen esityksen antamisen 
jälkeen." 
 
Nähdäkseni asetelma on kaikkea muuta kuin tyydyttävä valtiosääntöoikeudelliselta kannalta 
etenkin, kun yhtäältä otetaan huomioon, että uusi perustuslaki tuli voimaan 1.3.2000 ja kun 
toisaalta kysymys on maaseutuelinkeinojen ja siten perustuslain 18 §:n näkökulmasta 
merkityksellisestä sääntelystä. Lisäksi erilaisia maataloustukia on pidettävä maatalouselinkeinon 
harjoittamisen kannalta erityisen merkittävinä varallisuusarvoisina etuina, jopa tosiasiallisina 
edellytyksinä elinkeinon harjoittamiselle, sillä tuet muodostavat keskeisen osan tilojen 
perustoimeentuloa. Kun niitä on siten arvioitava ainakin perustuslain 18 §:n mukaisen 
elinkeinovapauden kannalta, mutta ainakin eräiltä kenties jopa perustuslain 19 §:n mukaisina 
tukina, normipohjan perustuslain vastaisuutta voidaan pitää erityisen epätyydyttävänä asiana. 
 
Lisäksi käsillä oleva hallituksen esitys on jälleen kerran omiaan osoittamaan maatalousalan 
elinkeinoa koskevan normipohjan pirstaleisuuden ja vaikeaselkoisuuden sekä jatkuvan 
muutostilan, mitä ei voi myöskään pitää tyydyttävänä. Yhteen elinkeinotoimintaan kohdistuvan 
sääntelyn tällaista tilaa ei perustuslain 18 §:n mukaisen elinkeinovapauden kannalta eikä 
perustuslain 21 §:n mukaisen hyvän hallinnon kannalta voida pitää asianmukaisena (PeVL 
41/2006 vp , s. 2/1, PeVL 25/2005 vp , s. 5). 
 
Kaiken kaikkiaan maa- ja metsätalousministeriö pitäisi velvoittaa ryhtymään välittömiin 
toimenpiteisiin maatalousalan sääntelyn saattamiseksi uuden perustuslain edellyttämälle tasolle. 
Tällöin erityistä huomiota olisi kiinnitettävä normipohjan selkeyttämiseen ja yhtenäistämiseen 
sekä ymmärrettävyyden lisäämiseen. 

Yksityiskohtaisia huomioita 

1. lakiehdotus 

Todentamisviranoamisen tarkastus ja -tiedonsaantioikeus 5 a § 

1. lakiehdotuksen 5 a §:ssä on suljettu pois mahdollisuus tarkastuksen tekemiseen kotirauhan 
piiriin kuuluvissa tiloissa. Lakiehdotus ei siten sinänsä muodostu ongelmalliseksi perustuslain 10 
§:ssä turvatun kotirauhan suojan kannalta. Nähdäkseni olisi kuitenkin tarpeen muistuttaa siitä, että 
"kotirauhan" käsitettä pitää tulkita nimenomaan perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön 
valossa. Tällöin on erityisesti painotettava, että perustuslain 10 §:ssä turvattu kotirauhan piiri 
kattaa lähtökohtaisesti kaikenlaiset pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyt tilat (PeVL 16/2004 vp 
, s. 5/II). Koska tuensaajan toimitiloihin saattaa sisältyä asumiseen tarkoitettuja tiloja, sääntelyä 
olisi paikallaan täydentää sulkemalla nämä alueet nimenomaisesti tarkastusten ulkopuolelle (PeVL 
30/2005 vp , s. 6/1, PeVL 36/2004 vp, s. 4/II, PeVL 37/2004 vp , s. 3/11). 
 
Lisäksi on syytä korostaa Euroopan mrmsoikeustuornioistuimen 8 artiklaa koskevan 
oikeuskäytännön valossa, että 8 artiklan mukainen yksityiselämän ja perhe-elämän suoja kattaa 
tietyin edellytyksin muutkin kuin kotirauhan suojan piiriin kuuluvat tilat tms. ja että tarkastusten 
suorittamiselle asettuu siten tiettyjä rajoituksia myös kotirauhan piiriin kuuluvien tilojen 
ulkopuolella ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan - ja sen kotimaisen vastinparin, so. perustuslain 10 
§:n - nojalla. Vastaavansisältöinen huomautus voidaan esittää myös EU-oikeuden perusoikeuksien 
näkökulmasta, millä on tässä yhteydessä erityinen merkitys, kun otetaan huomioon, että käsillä 
olevassa lakipaketissa on osin kysymys nimenomaan EU-oikeuden toimeenpanosta. On 
korostettava, että suomalainen lainsäätäjä on sidottu perusoikeuksiin EU:ssa, kun se toimeenpanee 
EU-oikeutta lainsäädäntöpäätöksin (ks. EU:n perusoikeuskin an 51 artiklan 1 kohta, ks. myös C-
5/88 Wachauf). 
 



 

Euroopan mmisoikeusmomioistuimen oikeuskäytännön mukaan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaa 
yksityiselämän ja perhe-elämän kunnioittamisesta voidaan soveltaa tietynlaiseen ammatti- tai 
liiketoimintaan tai tietynlaisiin toimi- tai liiketiloihin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön valossa (ks. mm. asia Niemietz vastaan Saksa, 16.12.1992 annettu tuomio, (A-
sarja, nro 251-B), Ks. myös asia Colas Estym. v. Ranska, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
tuomio 16.4.2002, nro 37971/97, Kok. 2002-III, 41 kohta). Sama voidaan todeta myös 
yksityiselämän suojan perusoikeuden ulottuvuudesta EU-oikeudessa (ks. esim. asia C-94/00, 
Roquette Freres, tuomio 22.10.2002, Kok. 2002, s. 1-9011, 29 kohta). Toinen asia on, että 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan 2 kappaleessa myönnetty oikeus puuttua kyseisen 
oikeuden käyttämiseen saattaa ulottua laajemmalle toimi- tai liiketilojen tai ammatti- tai 
liiketoiminnan osalta kuin muissa tapauksissa, so. esim. kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa (ks. 
esim. em. Niemietz v. Saksa, tuomion 31 kohta). 

Koska Suomen kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet asettavat vähimmäistason perusoikeuksien 
suojalle, ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan soveltamisalasta äsken sanottu koskee siten myös 
perustuslain 10 §:n soveltamisalaa. Kun taas otetaan huomioon, että käsillä olevassa lakipaketissa 
on osin kysymys nimenomaan EU-oikeudesta tulevien velvoitteiden valtionsisäisestä 
toimeenpanosta, edellä EU:n perusoikeuksista velvoittaa nyt myös kotimaista lainsäätäjää, joka on 
sidottu perusoikeuksiin EU-oikeudessa, kun se toimeenpanee EU-oikeutta säädöspäätöksin. 
Nähdäkseni perustuslakivaliokunnan lausunnossa olisikin paikallaan muistuttaa, että perustuslain 
10 § ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artikla - samoin kuin vastaava oikeus EU-oikeudessa - 
asettavat pidäkkeitä tarkastuksen suorittamiselle myös lakiehdotuksen 5 a §:ssä mainituissa 
toimitiloissa, vaikka nämä pidäkkeet eivät olekaan niin tiukkoja kuin kotirauhan suojan piiriin 
kuuluvissa tiloissa. 
 
11 § Tarkemmat säännökset ja määräykset 
 
Näyttäisi siltä, että asetuksella voitaisiin säätää monista sellaisista asioista, kuten esim. tukiehtojen 
valvonnasta, valvonnasta noudatettavasta menettelystä sekä tuen alentamisen ja keskeyttämisen 
perusteista ilman, että laissa olisi em. asioista lainkaan säännöksiä Kun otetaan huomioon 
perustuslain 80 §:ssä yksilön oikeuksista ja velvollisuuksien perusteista säädetty, sääntelyä tulisi 
tältä osin täsmentää. 
 
 

3. lakiehdotus 
 
Luottolaitoksissa suoritettava valvonta 43 § 
 
Sääntelyä on asianmukaista tarkistaa niin, että luottolaitoksen tietojenantovelvollisuus rajoitetaan 
vain selvittämisen kannalta kannalta välttämättömiin tietoihin. 
 
Tarkastusoikeus 44 § 
 
Mahdollisuutta valtuuttaa ulkopuolinen tilintarkastaja suorittamaan tarkastuksia on arvioitava 
perustuslain 124 §:n kannalta. Toinen asia on, että tilanteessa ei ole kyse merkittävän julkisen 
tehtävän antamista muulle kuin viranomaiselle, kun otetaan huomioon, minkä tyyppisistä 
tehtävistä on kysymys. Hallintotehtävien siirrolle on myös esitettävissä perustuslain kannalta 
hyväksyttäviä perusteita. Valtuttamiselle näyttäisi olevan tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi 
hoitamiseksi, eikä se vaaranna perusoikeuksia tai hyvää hallintoa. 
 
Tuen ja valtionlainan takaisinperiminen tuen saajalta 46 § 
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Nähdäkseni 3. lakiehdotuksen 46 §:ää pitää kehittää niiden lähtökohtien mukaisesti, joita 
perustuslakivaliokunnan lausunto 41/2006vp tuo esiin tukien takaisinperinnästä. 
 
Tarkemmat säännökset ja määräykset 64 § 
 
Pykäläehdotuksesta saa käsityksen, jonka mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 
voidaan säätää tuen hakemis-, myöntämis- ja maksamismenettelystä ilman, että asioista olisi 
mitään säännöksiä laissa. Kun otetaan huomioon perustuslain 80 §:ssä yksilön oikeuksista ja 
velvollisuuksien perusteista säädetty, sääntelyä tulisi tältä osin täsmentää. 
Maaseutuvirastoile annettaisiin valtuutus antaa määräykset velkajärjestelysopimusten 
laatirnistavasta. Koska kysymys on ainakin osaksi sopimusvapauden piiriin kuuluvasta asiasta, 
maaseutuviraston määräystenantovaltuus ei voi koskea sopimusten sisältöä koskevia seikkoja. 
 
 

4. Lakiehdotus 
 
Tarkastusoikeus 40 § 
 
Tarkastusoikeutta on rajoitettava siten, että valvonnan kannalta välttämättömiin 
tarkastuksiin. 
 
Takaisinperimisen toimivalta 45 § 
 
Nähdäkseni säännöstä olisi tarkistettava niiden lähtökohtien mukaisesti, joita 
perustuslakivaliokunnan lausunnossa 41/2006vp tuodaan esiin takaisinperinnän 
valtiosääntöoikeudellisista edellytyksistä ja rajoituksista. 
 
Tarkemmat säännökset ja määräykset 64 § 
 
Pykäläehdotuksesta saa käsityksen, jonka mukaan maa- ja metsätalousrninisteriön asetuksella 
voidaan säätää tuen hakemis-, myöntämis- ja maksamismenettelystä ilman, että asioista olisi 
mitään säännöksiä laissa. Kun otetaan huomioon perustuslain 80 §:ssä yksilön oikeuksista ja 
velvollisuuksien perusteista säädetty, sääntelyä tulisi tältä osin täsmentää. 
 
 

6. lakiehdotus 
 
13 § 
 
Pykäläehdotuksesta saa käsityksen, jonka mukaan maaseutuvirasto voi antaa määräyksiä tukien, 
palkkioiden ja korvausten hakemis-, myöntämis- ja maksamismenettelystä ilman, että asioista olisi 
mitään säännöksiä laissa. Kun otetaan huomioon perustuslain 80 §:ssä yksilön oikeuksista ja 
velvollisuuksien perusteista säädetty, sääntelyä tulisi tältä osin täsmentää. 
 
11. Lakiehdotus 
 
4 §  
 
Nähdäkseni maaseutuvirasto ei voi antaa määräyksiä siitä, minkä ajan kuluessa vahinkoa kärsineen 
on korvauksen saamiseksi tehtävä korvaushakemus. Sitä vastoin ko. ajasta pitäisi säätää laissa. 
Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2006 
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Hallituksen esitys Maaseutuviraston toimivaltuuksia 
koskevaksi lainsäädännöksi 

 

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle 
 
 
 

JOHDANTO 
 
 
Vireilletulo 

Eduskunta on 25 päivänä lokakuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen Maaseutuviraston 

toimivaltuuksia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 218/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi maa- 

ja metsätalousvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta 

lausunto maa-ja metsätalousvaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- hallitussihteeri Outi Kostama, maa-ja metsätalousministeriö 

- professori Tuomas Ojanen 

- professori Teuvo Pohjolainen 

- professori Kaarlo Tuori. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi useita lakeja, joita l päivänä toukokuuta 2007 toimintansa 

aloittavan Maaseutuviraston perustaminen edellyttää. Laissa säädettäisiin Maaseutuvirastosta 

annettua lakia täydentäen tehtävistä, jotka vastaisuudessa hoidetaan 

PeVL /2006 vp — HE 218/2006 
vp 



 
HE 218/2006 vp Versio 0.1 

 

Maaseutuvirastossa sekä asioista, joiden osalta päätösvaltaa ja määräyksenantovaltuuk-sia voidaan 

antaa Maaseutuvirastoile. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa arvioitiin Maaseutuviraston määräyksen-antovaltaa 

perustuslain 80 §:n 2 momentin valossa. 

Hallituksen mielestä perustuslain 80 §:n 2 momentti ei aseta estettä nyt esitettyjen uusien 

säännösten antamiselle. Hallitus pitää kuitenkin suotavana, että esityksestä pyydetään 

perustuslakivaliokunnan lausunto. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 
 

Yleistä 

Esityksellä on tarkoitus muuttaa kaikkiaan 21 lakia, jotka liittyvät maatalouden tukijärjestelmiin. 

Esityksen perustelujen mukaan maa- ja metsätalousministeriö on tietoinen siitä, etteivät kyseiset 

lait kaikkien säännösten osalta enää täytä perustuslain 80 ja 124 §:n asettamia vaatimuksia. 

Aikataulullisista syistä nyt ei ole ollut mahdollista korjata vanhoja säännöksiä tai uudistaa 

kokonaisuudessaan joitakin lakeja. Maa- ja metsätalousministeriö on kuitenkin valmis aloittaamaan 

maatalousalan lakien uudistamisen tämän lakiesityksen antamisen jälkeen. 

Perustuslakivaliokunta kummeksuu sitä hitautta, millä maatalousalan lainsäädäntöä 

saatetaan perustuslain edellyttämälle tasolle, kun otetaan huomioon, että perustuslaki on ollut 

voimassa kohta jo seitsemän vuotta. Valiokunta on myös lukuisa kertoja todennut tällaisen yhteen 

elinkeinotoimintaan kohdistuva sääntelyn muodostuneen varsin sekavaksi ja vaikeasti 

hahmottuvaksi. Sääntelyn tällaista tilaa se ei ole voinut pitää enää perustuslain 18 §:n mukaisen 

elinkeinovapauden ja perustuslain 21 §:n mukaisen hyvän hallinnon takeiden kannalta 

tyydyttävänä eikä asianmukaisena sekä vaatinut valtioneuvostoa ryhtymään toimenpiteisiin 

sääntelyn selkeyttämiseksi (ks.PeVL 43/2006 vp, s. 2/1, PeVL 41/2006 vp, s. 2/1, PeVL 25/2005 

vp, s. 5). Perustuslakivaliokunta kiirehtii uudistus- ja korjaamislainsäädännön aloittamista, jossa 



PeVL /2006 vp — HE 218/2006 vp 

yhteydessä muun ohella sääntelyn selkeyttämiselle ja ymmärrettävyydelle tulee asettaa erityiset 

tavoitteet. 
 

Asetuksenantovaltuudet 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään 1. lakiehdotuksen 11 §:n 1 momentin mukaan muun muassa 

tukiehtojen valvonnasta sekä tuen alentamisen ja keskeyttämisen perusteista mainitussa 

säännöksessä lueteltujen EY-asetusten edellyttämässä laajuudessa. 

Sääntelyllä on merkitystä perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaisen asetuksenantovallan 

kannalta. Perustuslain esitöiden mukaan asetuksenantaja voitaisiin lailla valtuuttaa antamaan 

tarkempia säännöksiä yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä vähäisistä yksityiskohdista. 

Valtuuttavan lain olisi tällöin täytettävä täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset (HE 

1/1998 vp, s. 131—132). 

Valtuussäännösten tulkintaa ja niiden nojalla annettavien säännösten sisältöä ra- 
inirfrtia ciinraan rriciiriiftn i\e>riict iic 1<»iri SO K - n 1 mnmpr>*+' /P/=»\/T AinC\f\& v™  e  9/TT  DoUT juutut* 3«v i aa 1 1  *itwi«»Uw pviuStuSiuin ^  . A !  i iuvmwlivw V i—   f —' ̂ uvu y    . 5. Z./ xx, A W T 1U 

37/2005 vp, s. 5/II, PeVL 29/2004 \'p, s. 4/1). Toisaalta Euroopan yhteisön säädökset muodostavat 

kokonaisuuden, joka rajaa valtuutusta. Näistä huolimatta sääntely jää melko avoimeksi. 

Perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan 1. lakiehdotuksen 11 §:n 1 momenttia tulee 

täsmentää siten, että valtioneuvoston asetuksella säädetään "tarkemmin" siinä mainituista seikoista 

(PeVL 37/2005 vp, s. 5/II, PeVL 46/2001 vp, s. 2/1). Valiokunta pitää asianmukaisena myös 

voimassa olevan lain mukaisesti liittää maininnat tarkemmasta säätelystä 3. lakiehdotuksen 30 §:n 

2 momentin 1. virkkeeseen ja 64 §:n 2 momentin 1. virkkeeseen. Kun samoissa pykälissä myös 

Maaseutuvirastolle annetaan norminantovaltaa, voidaan sääntely muotoilla esimerkiksi siten, että 

Maaseutuvirasto antaa "lakia ja asetusta tarkempia määräyksiä" siinä mainituista asioista (30 §:n 2 

momentin viimeinen virke ja 64 §:n 3 momentin ensimmäinen virke). 

Edellä mainitun 1. lakiehdotuksen 11 §:n 4 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että maa- 

ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa säännöksiä kiintiöiden, tukien, palkkioiden ja 

korvausten maksamisen edellytyksistä Euroopan yhteisön lainsäädännön edellyttämässä 

laajuudessa. 

Vaikka asetuksenantovaltaa rajoittuu Euroopan yhteisön lainsäädännön toimeenpanoon, ei 

yksilön oikeuksien perusteista — tukien maksamisen edellytyksistä säätämistä — voida jättää näin 
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avoimen valtuutuksen varaan. Perustuslakivaliokunta katsoo, että 1. lakiehdotuksen 11 §:n 4 

momenttia tulisi täsmentää siten, että maa-ja metsätalousministeriö voisi antaa "tarkempia" 

säännöksiä kiintiöiden, tukien, palkkioiden ja korvausten maksamisesta. Tämä sillä edellytyksellä, 

että maksamisen periaatteet on riittävän täsmällisesti säännelty EY-lainsäädännössä (PeVL 

46/2006 vp, s. 3/1, PeVL 25/2005 vp, s. 4/II, PeVL 47/2001 vp, s. 3/1, PeVL 39/2001 vp, s. 2/II). 

Maa-ja metsätalousministeriön asetuksella ehdotetaan 5. lakiehdotuksen 65 §:n 2 momentin 

perusteella annettavaksi säännöksiä tuen kohdentamisesta ja tukitasoista. Perustuslain 80 §:n 

esitöiden mukaan lähtökohtana tulee olla, että valtioneuvoston yleisistunto antaa asetukset 

laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä asioista sekä niistä muista asioista, joiden merkitys sitä 

vaatii. Ministeriölle voitaisiin osoittaa asetuksenantovaltaa teknisluonteisemmissa sekä 

yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisemmissä asioissa. Valiokunnan 

käytännössä säädösvaltaa on voitu delegoida ministeriölle silloin, kun kyse on selvästi 

teknisluonteisista ja toimeenpanovaltaa soveltuvista säännöksistä (HE 1/1998 vp, s. 132/11, PeVL 

7/2005 vp, s. 1 l/I, PeVL 27/2004 vp, s. 3, PeVL 33/2004 vp, s. 6/1). 

Perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan 5. lakiehdotuksen 65 §:n 2 momentissa ei ole 

kysymys sellaisesta teknisluonteisesta tai vain toimeenpanovaltaan liittyvistä seikoista, joista 

voitaisiin säätää maa-ja metsätalousministeriön asetuksella. Voimassa olevassa laissa ministeriölle 

osoitettu valtuus koskee vain tarkempien säännösten antamista. Valiokunnan mielestä 

asetuksenantovaltuus on syytä osoittaa valtioneuvostolle. 
 

Maaseutuviraston määräystenantovalta 

Esitykseen sisältyy lukuisia valtuutussäännöksiä, joissa Maaseutuvirastoile on osoitetta* 

määräystenantovaltaa. Perustuslain 80 §:n 2 momentin nojalla myös muu viranomainen voidaan 

lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen 

liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai 

asetuksella. Tällaisen valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. 

Lainsäädäntövaltaa ei perustuslain 80 §:n säännöksistä ilmenevän periaatteen mukaan tule 

yleensä siirtää ministeriötä alemmalle viranomaistasolle. Muulle viranomaiselle voidaan osoittaa 

oikeussääntöjen antamisvaltaa vain poikkeuksellisesti (PeVM 10/1998 vp, s. 23/11). Erityinen syy 

säätää viranomaisen määräystenantovallasta on pe-rustuslakiesityksen perusteella käsillä lähinnä 
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silloin, kun kysymyksessä on tekninen ja vähäisiä yksityiskohtia koskeva sääntely, johon ei liity 

merkittävää harkintavallan käyttöä (HE 1/1998 vp, s. 133/11). 

Valtaosa lakiesitykseen sisältyvistä valtuutussäännöksistä täyttää edellä mainitut 

edellytykset ja ovat perustuslakivaliokunnan käytännön mukaisesti täsmällisiä ja tarkkarajaisia. 

Maaseutuvirasto voi kuitenkin 1. lakiehdotuksen 11 §:n 4 momentin nojalla antaa määräyksiä 

muun muassa tukien hakemis-, myöntämis-ja maksamismenettelystä. Vastaava valtuus näyttäisi 3. 

lakiehdotuksen 64 §:n 2 momentissa ja 4. lakiehdotuksen 64 §:n 2 momentissa osoitetun maa-ja 

metsätalousministeriölle. Sääntelyn yhtenäisyyden kannalta perustuslakivaliokunta pitää 

asianmukaisena, että valtuus annetaan näissä tapauksissa maa- ja metsätalousministeriölle. 

Jossain määrin epäselvyyttä aiheuttaa myös se, että 3. lakiehdotuksen 44 §:n 2 momentin 

perusteella maa- ja metsätalousministeriö ja Maaseutuvirasto voivat valtuuttaa valvonnan ja 

tarkastuksen asianmukaiseksi suorittamiseksi toisen ulkopuolisen viranomaisen tai ulkopuolisen 

tilintarkastajan suorittamaan laissa määrättyjä tarkastuksia. Valtuutuksen osoittaminen kahdelle 

viranomaiselle yhtäaikaa täyttää huonosti sääntelylle asetettavat täsmällisyyden ja 

tarkkarajaisuuden vaatimukset. Perustuslakivaliokunta kiinnittää maa-ja metsätalousvaliokunnan 

huomiota valtuutussäännösten päällekkäisyyteen (PeVL 42/2006 vp, s. 7/II, PeVL 35/2005 vp, s. 

4). Sääntelyä olisi aiheellista kehittää niin, että valtuutus annettaisiin maa- ja 

metsätalousministeriölle ja tarkempien valtuutussäännösten antaminen Maaseutuvirastolle, jos se 

on tarpeen. 

Esitykseen sisältyy myös kaksi valtuutussäännöstä, jotka eivät vaikuta pelkästään teknisiltä 

kysymyksiltä, jotta määräystenantovalta voitaisiin osoittaa Maaseutuvirastolle. Tällainen on 4. 

lakiehdotuksen 28 §:n 3 momentin mukainen valtuus antaa määräyksiä siitä, missä tapauksessa 

luottolaitokset voivat toimittaa eräitä laissa mainittuja tehtäviä ilman keskusrahalaitosta tai 

rahoituksen palveluyritystä. Valtuutuksen rajat ovat tässä melko avoimet. Myös 3. lakiehdotuksen 

64 §:n 3 momentin mukainen Maaseutuviraston valta antaa tarkempien määräyksiä hakijan 

omakustannusosuudesta velkajär-jestelysuunnitelmasta sekä määräyksiä velkajärjestelysopimusten 

laatimistavasta näyttävät suhteellisen avoimilta. Viimeksi mainitussa tapauksessa tulee varmistaa, 

ettei sääntelyllä puututa perustuslain 15 §:n mukaisesta omaisuudensuojasta johdettavaan so-

pimusvapauteen. Sen vuoksi Maaseutuviraston määräystenantovalta ei voi ulottua sopimusten 
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sisältöön. Perustuslakivaliokunnan mielestä sääntelyä on syytä vielä täsmentää ja harkita, pitäisikö 

valtuutus osoittaa voimassa olevan lain mukaisesti maa-ja metsätalousministeriölle. 

Valiokunta muistuttaa vielä siitä, että perustuslain 80 §:n säännökset rajoittavat suoraan 

valtuutussäännösten tulkintaa samoin kuin valtuuksien nojalla annettavien säännösten sisältöä. 

Viranomaisten määräyksillä ei siten voida antaa yleisiä oikeussääntöjä esimerkiksi sellaisista 

seikoista, joista perustuslain mukaan on säädettävä lailla tai asetuksella (PeVL 35/2005 vp, s. 4/II, 

PeVL 25/2005 vp, s. 4/II, PeVL 17/2004 vp, s, 4/1). 
 
 
Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
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Johannes Koskinen /sd 
Annika Lapintie /vas 
Outi Ojala /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
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Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd 
Astrid Thors I x  
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