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HE EDUSKUNNALLE PÄÄSTÖKAUPPALAIKSI SEKÄ LAEIKSI YMPÄRISTÖN-
SUOJELULAIN 43 §:n JA ENERGIAMARKKINA VIRASTOSTA ANNETUN LAIN 1 §:n 
MUUTTAMISESTA (HE 49/2004) 

 
 

Esitys perustuu Euroopan laajuisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annettuun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2003/87/EY. Tarkoituksena on luoda koko yhteisön alueen käsittävä 
päästöoikeuksien markkina-alue. 
 

Päästökauppaa koskeva lainsäädäntö on Suomessa uutta, joten järjestelmää ei kokonaisuudessaan voida 
verrata mihinkään vastaavanlaatuiseen järjestelyyn lainsäädännössämme. Järjestelmän toimivuus ja sen 
tosiasiallinen merkitys eri toimijoille jäävät myöhemmin arvioitaviksi. Järjestelmällä on merkitystä 
erityisesti ammattimaisille toimijoille. Direktiivin täytäntöönpanoon liittyvä aikataulu on lisäksi varsin kireä 
ja direktiivin täytäntöönpanon myöhästymisellä saattaa olla suuria kansantaloudellisia vaikutuksia. Nämä 
lähtökohdat huomioon ottaen on perusteltua, että säädettävä laki vastaa pitkälti direktiiviä. 
 

Esitykseen sisältyy laaja lain säätämisjärjestystä käsiteltävä jakso. Sen lisäksi, mitä siinä on lausuttu tulisi 
ottaa huomioon seuraavaa. 
 

Ehdotettua järjestelmää ei sinänsä voitane pitää omaisuudensuojaa koskevan sääntelyn kanssa ristiriidassa 
olevana. Päästölupajärjestelmä ei ole "elinkeinolupa". Päästölupa merkitsee lähinnä sitä, että sillä valvotaan 
yritysten luotettavaa raportointia toiminnas- 
v a a n .  i^upa un iusm tutnyty» paaaiujvauppajaij^au^iiiiaaii Ä-uiuuimaciic, muna iciuimia 

säädettäisiin myös, että lupa on haettava. Ehdotetusta 7 §:stä ei oikeastaan käy ilmi, mistä luvassa on kyse. 
Ehdotetussa pykälässä sanotaan ensin, että toimintaan on oltava lupa, ikään kuin lupa tarvittaisiin koko 
toimintaan, ja sitten 2 momentissa sanotaan, että lupaa haetaan hiilidioksidipäästöihin. Oikeampaa olisi 
säätää esimerkiksi näin: "Toimintaan on haettava päästölupaa, joka koskee päästökaudella 2005-2007 
hiilidioksidipäästöjä". Päästölupa on siis edellytys päästökauppajärjestelmään kuulumiselle ja kokonaan eri 
asia on, että toimintaa ei saa harjoittaa ilman, että toiminta kuuluu päästökauppajärjestelmään. 
 

Esityksessä ei ole käsitelty sitä, aiheuttaisiko lakiehdotus taannehtivia velvoitteita. Toisaalta 
päästölainsäädännössä yleensä, eli lähinnä ympäristöä pilaavien päästöjen sääntelyssä, kiristyviä velvoitteita 
voidaan perustella sillä, että uusi tieteellinen tieto huomioon ottaen on mahdollista, että yhä vähäisemmistä 
päästöistä voidaan osoittaa aiheutuvan haittoja. Hiilidioksidipäästöjen sääntelyyn on olemassa yleisen edun 
mukainen syy, vaikkakin kasvihuoneilmiön todenmukaisuudesta voidaan kiistellä. Tämä perustuu siihen, 
että Suomi kansainvälisen yhteisön jäsenenä on sitoutunut Kioton sopimuksen toteuttamiseen, jolloin 
erilaiset lainsäädännölliset toimet ovat perusteltuja. Hiilidioksidi- 
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päästöjen rajoittaminen on perusteltua samalla tavoin kuin muiden ympäristöä pilaavien päästöjenkin. 



 

 

 

Päästökauppalainsäädännön soveltaminen on rajattu koskemaan polttoaineteholtaan yli 20 megawatin 
energiatuotantolaitoksia. Säännös perustuu direktiiviin, mutta direktiivi ei estä soveltamasta vastaavaa 
myös pienempiin laitoksiin. Tätä ei ole varsinaisesti käsitelty esityksessä. Asialla saattaa olla jossain määrin 
merkitystä arvioitaessa toiminnanharjoittajien tasapuolista kohtelua. Asia ei nimittäin ole itsestään selvästi 
sellainen, että päästökauppalainsäädännön piiriin kuuluminen olisi aina negatiivinen ja rajoittava seikka. 
Pieni kaukolämpölaitos voisi ehkä myös olla halukas kuulumaan lainsäädännön piiriin, koska sillä voisi 
olla mahdollisuuksia vaihtaa polttoaineensa sellaiseksi, että hiilidioksidipäästöjen määrä vähenisi. Samalla 
se voisi myydä alkujaossa "liikaa" saamansa päästöoikeudet. Tällä se voisi sitten kattaa tehtyjä 
investointeja, jotka johtuvat polttoaineen vaihtamisesta. Hallituksen esityksessä tehty ratkaisu lienee 
kuitenkin oikea, koska tarkoituksena ei ole myöskään jakaa "ilmaa" yrityksille. Perustuslain 6 §:ssä 
säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta ehdotus lienee ongelmaton. 
 

Päästökauppalain voimaantuloa koskeva 72 §:n 2 momentti on kirjoitettu niin, että joitakin lain pykäliä 
sovellettaisiin ennen lain voimaantuloa. Momentin sanamuotoa tulisi ehkä muuttaa siten, että siinä mainitut 
säännökset tulevat voimaan tiettynä päivänä. 
 

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 18 §:n 10 kohdan mukaan Ahvenanmaan maakuntapäivillä on 
lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat luonnon- ja ympäristönsuojelua. Esityksessä ei ole selostettu sitä, 
miten EY:n direktiivi pannaan täytäntöön Ahvenanmaalla eikä sitä, miten Ahvenanmaata koskevia 
lupapäätöksiä tehdään. 
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Asia:  HE 4JI/2004 vp päästökauppalaiksi ja laeiksi ympäristönsuojelulain 
43 §:n ja Energiamarkkinavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

 

Eduskunnan perustus valiokunta 5.5.2004 
 
 
 

Yleistä 
 

Ehdotetulla päästökauppalailla pantaisiin täytäntöön EY:n päästökauppadirektiivi. Päastö-
kauppajärjestelmän tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä siellä, missä se on 
kustannustehokkainta. Päästökauppajärjestelmään kuuluville laitoksille eli päästökauppasek-torille 
jaetaan yhteensä vähemmän päästöoikeuksia kuin arvioitu tarve ilman päästöjen rajoittamis velvoitetta. 
Niukkuus luo päästöoikeuksille hinnan. Päästöoikeudet myönnetään toiminnanharjoittajille 
laitoskohtaisesti. Päästöoikeuksilla voidaan käydä kauppaa koko EY:n alueella. Päästöoikeuksien hinta 
määräytyy markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. 
 

Toiminnanharjoittajan on palautettava viranomaiselle vuosittain laitoksen edellisen kalenterivuoden 
päästöoikeuksia vastaava määrä päästöoikeuksia. Jos päästöoikeuksia on myönnetty vähemmän kuin 
laitoksen ennakoidut tai toteutuneet päästöt, toiminnanharjoittaja voi vähentää päästöjä mm. lisäämällä 
energiatehokkuutta, käyttämällä vähähiilisempiä polttoaineita tai alentamalla laitoksen käyttöastetta. 
Vaihtoehtoisesti toiminnanharjoittaja voi ostaa päästöoikeuksia muiden laitosten 
toiminnanharjoittajilta tai markkinoilta. Jos laitoksen päästöt alittavat myönnetyt päästöoikeudet, 
toiminnanharjoittaja voi myydä voi myydä päästöoikeuksia. Päästökauppajärjestelmä perustuu siihen, 
että päästöoikeusmarkkinoilla on sekä myyjiä että ostajia. 
 

Päästöoikeuksilla käytävä kauppa edellyttää päästöjen luotettavaa tarkkailua, koska päästöille tulee 
hinta. Päästökauppadirektiivin ja ehdotetun päästökauppakin mukaan laitokset tarvitsevat 
kasvihuonekaasujen päästöluvan. Luvan myöntäisi Energiamarkkinavirasto. Lupaharkinnan keskeinen 
sisältö on se, että toiminnanharjoittaja kykenee asianmukaisesti tarkkailemaan hiilidioksidipäästöjään 
ja raportoimaan niistä. Lisäksi edellytetään, että toiminnanharjoittajan laatimat päästöraportit todentaa 
ulkopuolinen Energiamarkkinaviraston hyväksymä tai muussa päästökauppajärjestelmään kuuluvassa 
maassa hyväksytty todentaja. 

 

Perustuslain kannalta keskeiset asiat 
 

1. Elinkeinonharjoittamisen vapaus 
 

Päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvat laitokset tarvitsevat kasvihuonekaasujen päästöluvan. 
Luvan myöntämisen edellytyksistä, sisällöstä, muuttamisesta, tarkistamisesta ja peruuttamisesta on 
säännökset lain 2 luvussa. 

Toiminnanharjoittajan päästöselvitykset hyväksyy todentaja. Todentajan hyväksymisestä, hyväksymisen 
edellytyksistä ja peruuttamisesta on säännökset lain 7 luvussa. 

 

2. Omaisuuden suoja 
 

 



 

 

Päästökauppajärjestelmästä toiminnanharjoittajille aiheutuvien rajoitusten peruste on yleishyödyllinen eli 
kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen. Toiminnanharjoittajan taloudellinen toimintavapaus saattaa 
rajoittua joissain tilanteissa. Päästökauppajärjestelmään kuuluminen ei sellaisenaan merkitse tällaista 
rajoitusta. Päästökauppa on lähtökohtaisesti joustavampi tapa säännellä kasvihuonekaasupäästöjä kuin 
esim. laitoskohtaisten päästöraja-arvojen asettaminen ilman kaupankäyntimahdollisuutta. 
Toimintavapauden mahdollisia rajoituksia voisi aiheutua tilanteissa, joissa toiminnanharjoittajalle 
myönnetyt päästöoikeudet eivät riitä laitoksen päästöjen kattamiseen eikä toiminnanharjoittajalla ole 
mahdollisuutta ostaa päästöoikeuksia kohtuullisella hinnalla tai päästöoikeuksia ei ole lainkaan tarjolla. 
 

Lakiehdotuksen 3 luvussa on päästöoikeuksien jakomenetelmä ja jakoperusteet päästö-kauppakaudelle 
2005-2007. Päästökauppakauden 2008-2012 jakoperusteista säädettäisiin myöhemmin. Päästöoikeudet 
myönnetään toiminnanharjoittajille maksutta. Päästöoikeuksien jaon perusteena olisi pääsääntöisesti 
laitosten päästöhistoria vuosina 1998-2002, lauh-desähkön osalta vuodet 2000-2003. Teollisuuden 
(alaryhmät AI, A2, öljynjalostamot, Bl ja B2) ja kaukolämmön osalta jakoperusteisiin sisältyy myös 
tarkastelukauden 1998-2002 jälkeistä tuotannon kasvua huomioon ottavia perusteita. Kansalliseen 
jakosuunnitelmaluon-nokseen sisältyvä alaryhmäkohtainen päästöoikeuksien jako on esitetty liitteessä 1. 
 

Lakiehdotuksen mukaan lain voimaantulosta säädettäisiin asetuksella. Yhtenä edellytyksenä lain 
voimaantulolle olisi, että merkittävä enemmistä EU:n jäsenmaista on mukana päästökauppajärjestelmästä. 
Tämä varmistaa osaltaan sen, että päästöoikeuksia olisi tarjolla yhteisön laajuisilla markkinoilla. Hinta 
määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, joten siihen ei kotimaisella lainsäädännöllä voida vaikuttaa. 

 

3. Muutoksenhaku ja täytäntöönpano 
 

Muutoksenhakua koskevat säännökset sisältyvät lakiehdotuksen 9 lukuun. Valtioneuvoston 
päästöoikeuksien myöntämistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta valittamalla korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Ehdotetun 71 §:n mukaan valtioneuvoston päätökseen ei saisi hakea muutosta siltä osin 
kuin päätös koskee päästöoikeuksien kokonaismäärää tai uusille osallistujille varattua osuutta. Tältä osin 
on kyse tarkoituksenmukaisuusharkinnasta. Valtioneuvoston päätöstä olisi muutoksenhausta huolimatta 
noudatettava. Toiminnanharjoittajan valitus saattaa vaikuttaa myös muille toiminnanharjoittajille 
myönnettyihin päästöoikeus-määriin. Päästökauppajärjestelmän toimivuus edellyttää, että muutoksenhaun 
käsittelyn aikana ei anneta päätöksen täytäntöönpanosta määräyksiä eikä täytäntöönpanoa kielletä. 

 

4. Valtuutussäännökset 
 

Lakiehdotus sisältää säännöksiä valtioneuvoston ja kauppa-ja teollisuusministeriön asetuksenantovallasta. 
Ehdotetut valtuutussäännökset koskevat pääosin teknisluonteisia yksityiskohtia oikeusaseman perusteiden 
määräytyessä lain säännösten perusteet. Myös päästöoikeuksien jakoperusteet ehdotetaan säädettäväksi 
laissa. 

5. Julkisten hallintotehtävin autaminen muulle kuin viranomaiselle 
 

Lakiehdotuksen 53 ja 55 §:n mukaan todentamistehtävä annettaisiin muulle kuin viranomaiselle. 
Todentamistehtävä edellyttää erityistä asiantuntemusta päästöjen tarkkailumenetelmis-tä. Suomessa ei ole 
nykyisin erityistä viranomaista tätä tehtävää varten. Todentamistehtävien tarkoituksenmukainen 
hoitaminen puoltaa sitä, että tehtävä annetaan muulle kuin viranomaiselle. Suuressa osassa EU-maista 
todentajaksi tultaneen nimeämään yksityiset yhteisöt. 

 

6. Voimaantulo 
 

Lakiehdotuksen 72 §:n 1 momentin mukaan lain voimaantulosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. 
Päästökauppajärjestelmän valmistelun kannalta välttämättömät säännökset ovat kuitenkin tarkoitetut 
tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt lain. 
 



 

 

Päästökauppadirektiivin kireä täytäntöönpanon aikataulu aiheuttaa epävarmuutta päästökauppajärjestelmän 
kunnolliseen käynnistymiseen EU:ssa vuoden 2005 alusta. Tämän vuoksi on tarpeen seurata 
täytäntöönpanon etenemistä sekä kotimaassa että EU:n muissa jäsenmaissa ainakin syksyyn saakka ennen 
päästökauppalain keskeisten säännösten voimaan saattamista. 
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Kokonaispäästöt, päästökauppasektori ja 
strateginen ura, Mt C02-ekv. 
 
m  CO: «kv. 

 

 kaikki kasvi-
huonekaasut (KHK) 

- -X- normalisoidut kaikki 
KHK:t 

 tavoite. Kioto & EU-
taakanjako 

• strateginen ura 

 päästökauppa-
sektori, C02 

-  m  päästökauppa-
sektori, 
normalisoitu C02 

 päästökauppa-
sektori, erioikeudet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Päästöoikeuksien jako alaryhmille 
 

 toteutuneet päästöt, milj. tonnia COj   laskennalliset päästö- päästöoik. 

 kausi, jotta päästöoikeudet lasketaan   oikeudet milj.t C02  yhteensä 

 199a 1991 2000 2001 20O
2 

2003' 2005 2006 200
7 

2005-2007* 

Alaryhmät A1 ja A2 10,1 10,4 10,4 10,3 10.6  11,5 11.9 12.9 36,3 

aiita, mineraaiiteoilisuus 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8  1.9 1.9 1.9 5.8 

öljynjalostus 1,6 1.7 1.6 1.6 1.7  1,6 1,7 2.7 5,9 

rauta- ja terästeollisuus s.e 5.6 5.9 5.8 5.8 5.4 6.9 7,1 7.1 21.1 
massa- ja paperiteollisuus 1.1 1,1 1.1 1.1 1.2  1.2 1.2 1.2 3.6 

tilaryhmät B1 ja B2 7,9 7,6 7.1 7.4 7.9  8.3 8.3 8.3 24.9 

Alaryhmät C1 ja C2 12.6 11,9 11.2 13.1 13.5 13.7 15.0 15,0 15.0 44,9 
Alaryhmä O 4,0 5,2 4.7 7.5 9.2 15.7 9.3 9.3 9.3 27.8 
siitä, iauhdevoimaiattofcset 2.8 3,3 2,4 4.0 5.2 9,2 4.9 4.9 4.9 14,6 

lauhdeosat4 1.9 1.9 2.3 3.5 4,0 6.5 4.4 4.4 4.4 13.2 
Alaryhmä E 0.05 0.05 0.04 0,05 0.05  0.04 0.04 0.04 0,1 

Alaryhmä F ,  uudet toimijat*       0.8 0.8 0.8 2.5 

YHTEENSÄ, milj. tonnin CO, *M| 

35,01 33,51 38.41 413 SO 44.» | «5,2 | 46,3 136.5 

1 Ei koske alaryhmää O 

2 Ennakkoarvio, puuttuvat tiedot täydennetään myöhemmin 

3 Päästöoikeudet jaetaan luvussa 4 esitetysti koko kaudelle 2005-2007. 
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Tässä taulukossa päästöoikeudet on esitetty laskennallisesti vuosittain. 

4 Päästöt ja päästöoikeudet kuuluvat pääosin alaryhmään C2 

5 Varalle jätettävä jaetaan kohdassa 6.1.3 esitetysti 

6 Päästöoikeuksien kokonaismäärä on sovitettu myönnettävään kokonaismäärään. 



 

 

 

Päästökauppalain voimaantulo 
 

kesä 2004 syksy 2004 2005 
VOIMAAN EK:N HYVÄKSYMISEN JÄLKEEN 
päästöoikeuksien jakoperusteet 
VN:n päätös  --------------           komissio  ---------------  
jakosuunnitelmaesityksestä 
toiminnanharjoittajat hakevat päästöoikeuksia 

VOIMAAN 
ASETUKSELLA 
päästöoikeuksien 
myöntäminen (VN) 

kauppa päästöoikeuksilie alkaa 
päästöoikeuksien 
- kirjaaminen rekisteriin 
- palauttaminen rekisteriin 
- hallussapito, siirtäminen 
- mitätöinti 

kansallisen päästöoikeusrekisterin perustaminen ja ylläpito 
kasvihuonekaasujen päästöluvat laitoskohtainen 
päästöjen tarkkailusuunnitelman riittävyyden arviointi    ----------------------  
lupahakemukset ------------- Energiamarkkinavirasto myöntää 
todentajien hyväksyminen 

C02-päästöjen 
- tarkkailu ja raportointi 
- päästöraporttien 
todentaminen 
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Pekka Länsineva 
OTT, valtiosääntöoikeuden dosentti 
julkisoikeuden yliassistentti Turun 
yliopisto 
 
 
 
 
 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta 5.5.2004 klo 10.30 
 
 
 
 

Hallituksen esitys n:o 49/2004 vp päästökauppalaiksi ym. 
 
 
 
 

Yleisarvio ehdotuksesta 
 
 

Ehdotetun päästökauppalain tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä 

luomalla ns. päästökauppajärjestelmä. Lakiehdotuksen tarkoituksena on panna kansalli-

sesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston päästökauppadirektiivi 

(2003/87/EY), joka taas liittyy YK:n ilmastopuitesopimuksessa (SopS 82/1998) ja sitä 

täsmentävässä Kioton pöytäkirjassa (L 383/2002) sovittujen ilmastonmuutosta hillitsevien 

toimenpiteiden toteuttamiseen. Lainsäädäntöhankkeena esitystä voinee pitää varsin 

vaativana ja haastavana, sillä siinä on kysymys kansainvälisiin velvoitteisiin perustuvan ja 

lainsäädännöllä toteutettavan kokonaan uudenalaisen ilmaston pilaantumisen ehkäise-

miseen tähtäävän toimintamallin luomisesta, jonka käytännön toimivuudesta ei ole 

aiempaa kokemusta ja jonka tulevia vaikutuksia joudutaan ennakoimaan varsin epävar-

moissa olosuhteissa ja monimutkaisessa sekä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Tehtävän haasteellisuus huomioon ottaen esityksestä voitaneen todeta yleisarvioina, että se 

on valmisteltu perusteellisesti ja että siihen sisältyvät sääntelyehdotukset muodostavat 

asianmukaisesti perustellun ja lähtökohdiltaan tasapainoiselta vaikuttavan 



 

 

kokonaisuuden. Myös ehdotettuun sääntelyyn liittyvät valtiosääntöiset vaatimukset ja 

näkökohdat on esityksen valmistelussa otettu monipuolisesti huomioon. 

Täysin ongelmattomana ei esitystä silti voitane perustuslailliselta kannalta pitää. Koko-

naisuutena ottaen lakiehdotukselle näyttäisi nimittäin olevan leimallista jonkinlainen 

väliaikaisuuden ja kokeiluhankkeen luonne, mikä ei ole optimaalista sen paremmin 

asetettujen ympäristötavoitteiden toteutumisen kuin sääntelyn kohteena olevien elinkei-

nonharjoittajien taloudellisten toimintaedellytysten ennakoitavuudenkaan kannalta. 

Sääntelyhän määrittää tässä vaiheessa selkeimmin lähinnä vain vuosien 2005-2007 

päästöoikeuksiin liittyviä puitteita, mutta jättää myöhempien vuosien osalta lukuisia 

asioita avoimeksi ja myöhemmin tehtävien päätösten varaan. Näin ollen lakiehdotus ei 

tarjoa kovinkaan suotuisaa pohjaa esimerkiksi taloudellisen toiminnan pitkäjänteisen 

suunnittelun ja ennakoinnin näkökulmasta. Kuitenkin ottaen huomioon 

sääntelyasetelman edellä viitatut erityispiirteet, ei ehdotettuun sääntelyyn tässä suhteessa 

liittyne sellaisia epäsuhtaisuuksia tai kohtuuttomuuksia, jotka olisivat selkeästi 

ristiriidassa perusoikeusjärjestelmään kytkeytyvän yleisen ennakoitavuuden tai 

täsmällisen lailla säätämisen vaatimuksen kannalta. Pikemminkin voidaan pitää 

perusteltuna nyt omaksuttua lainsäädännöllistä ratkaisua, jossa monien 

epävarmuustekijöiden vallitessa ei yritetäkään lyödä tiukasti lukkoon kovin pitkälle 

tulevaisuuteen ulottuvia lainsäädännöllisiä puitteita päästökauppajärjestelmälle. 
 
 

Suhde omaisuudensuojaan ja elinkeinovapauteen 
 
 

Arvioitaessa lakiehdotusta omaisuuden perustuslainsuojan (PL 15 §) ja 

elinkeinovapauden (PL 18 §) kannalta on lähtökohtana otettava huomioon, että ehdotettu 

sääntely asettaa velvoitteita ja vaatimuksia suhteellisen suurisuuntaisen, ammattimaisesti 

harjoitettavan ja teknistä sekä muuta erityistietämystä edellyttävän elinkeinotoiminnan 

harjoittamiselle. Samoin on huomattava, että merkittävien ympäristövaikutustensa vuoksi 

kyseiseen toimintaan kohdistuu jo entuudestaan runsaasti lainsäädäntöön perustuvia 

vaatimuksia ja velvoitteita, joten kysymys ei ole tähän asti täysin vapaasti harjoitetun 

elinkeinotoiminnan ottamisesta lainsäädännöllisen ohjauksen piiriin vaan pikemminkin 

olemassa olevaa ohjausjärjestelmää täydentävästä sääntelystä. Esimerkiksi ehdotetun 



 

 

lupasääntelyn (ehdotuksen 2 luku) osalta kyse ei ole vapaan elinkeinon saattamisesta 

luvanvaraisuuden piiriin, vaan ainoastaan uuden luvan edellyttämisestä aiemmin vaaditun 

luvan lisäksi. Tällaisessa asetelmassa lainsäätäjän sääntelykompetenssi on huomattavasti 

laajempi kuin tilanteessa, jossa sääntely koskettaisi välittömästi kenen tahansa 

luonnollisen henkilön ammatin ja elinkeinonharjoittamista tai omaisuuden käyttöä. 

Kuitenkaan sääntely ei nyt käsiteltävänä olevan kaltaisessa tilanteessakaan saa olla 

kohtuutonta, syrjivää tai mielivaltaista toiminnanharjoittajan kannalta, vaan sen tulee 

palvella asianmukaisella tavalla objektiivisesti hyväksyttävissä olevia painavia yleisiä tai 

yksityisiä intressejä. 
 

Edellä mainitut lähtökohdat huomioon ottaen lakiehdotuksen lupasääntely 

elinkeinovapauden rajoituksena täyttää nähdäkseni perusoikeuksien 

rajoitusedellytysten asettamat vaatimukset. Niin luvan myöntämistä (7-9 §), muuttamista 

(11 §) kuin peruuttamistakin (13 §) koskevat säännökset täyttävät ensinnäkin 

vaatimuksen lakitasoisen sääntelyn täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta. 

Lupasääntelyn (samoin kuin koko lakiehdotuksenkin) taustalla on myös sellainen painava 

perustuslain ympäristövastuun toteuttamiseen (PL 20 §) liittyvä yhteiskunnallinen tarve, 

joka muodostaa hyväksyttävän perusteen perusoikeuksien rajoittamiselle tällaisen 

toiminnan yhteydessä. Myöskään suhteellisuusvaatimuksen tai oikeusturvajärjestelyjen 

kannalta ehdotettuun lupasääntelyyn ei liity merkittäviä perustuslaillisia ongelmia. 
 

Edellä esitetty arvio pätee pitkälti myös omaisuuden perustuslainsuojan osalta. Mahdol-

lista toki on sinänsä, että lakiehdotuksesta voi pitkällä tähtäyksellä seurata merkittäviäkin 

rajoituksia kyseisten toiminnanharjoittajien mahdollisuuksille käyttää omaisuuttaan 

taloudellisesti hyväkseen tai että jotkin yritykset joutuvat kenties luopumaan 

toiminnastaan kyseisen sääntelyn seurauksena. Kuitenkaan ehdotettu sääntely ei sinänsä 

näyttäisi olevan ilmeisen kohtuutonta toiminnanharjoittajien kannalta eikä siitä aiheutune 

sellaisia uusia riskejä, jotka esimerkiksi mittaluokaltaan poikkeaisivat olennaisesti muista 

kyseiseen taloudelliseen toimintaan liittyvistä riskeistä. Sikäli kuin on mahdollista 

arvioida, lakiehdotus pyrkii kohtelemaan eri toiminnanharjoittajia kohtalaisen 

yhdenvertaisin kriteerein eikä sääntely niin ollen loukkaa syrjinnän kieltoa. Lisäksi 
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merkitystä asiassa on sillä, että ehdotuksen 29 §:n mukaan päästöoikeuksien määrää on 

mahdollista yksit- 

 
*  

 
 
 
 
 

täistapauksessa kohtuullistaa, jos laissa olevat päästöoikeuksien laskentakaavat johtaisivat 

ilmeiseen kohtuuttomuuteen muihin saman alan kilpaileviin toiminnanharjoittajiin 

verrattuna. Näin ollen lakiehdotus ei ole ongelmallinen omaisuuden perustuslainsuojan 

kannalta. 
 

Myöskään lakiesitykseen sisältyvät erilaiset tietojen luovuttamista ja saamista koskevat 

sääntelyt eivät poikkea olennaisesti muusta tämän tyyppistä toimintaa säätelevästä 

lainsäädännöstä eivätkä ne nähdäkseni loukkaa liikesalaisuuksien suojaa tavalla, joka olisi 

ongelmallinen omaisuuden perustuslainsuojan, elinkeinovapauden tai yksityisyyden 

suojan kannalta. Lakiehdotuksen 61.3 §:n tarkastusvaltuuden osalta on lisäksi 

huomionarvoista, että tarkastuksia voidaan suorittaa ainoastaan sellaisissa 

toiminnanharjoittajan tiloissa, jotka eivät kuulu kotirauhan suojan piiriin. 
 
 

Loppuarvio 
 
 

Myöskään muiden perustuslakikytkentöjensä osalta lakiesitys ei anna aihetta merkityk-

sellisiin huomautuksiin. Esimerkiksi muutoksenhakusääntelyjensä, delegointivaltuuk-

siensa sekä PL 124 §:n näkökulmasta esitys on laadittuja perusteltu tavalla, joka ei herätä 

vakavia epäilyksiä ehdotuksen pemsmslainmukaisuuden suhteen. Lakiehdotus voidaan 

siten käsitellä tavallisena lakina. 



 

 

Olli Mäenpää 
5.5.2004 
 
 

Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

Hallituksen esitys päästökauppalaiksi sekä laeiksi ympäristönsuojelulain 
43 §:n ja Energiamarkkinavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 
49/2004 vp) 
 
 

Vastuu ympäristöstä 
 

Perustuslain 20 §:n mukaan vastuu luonnosta ja sen moni-
muotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. 
Pykälän 2 momentin perusteella julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan 
jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa 
elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Perustuslakivaliokunta 
on katsonut 1 momentin säännöksen olevan tarkoitettu koskemaan 
kaikkien vastuuta (PeVM 25/1994 vp, s. 10/1). Tämän taustalla oli 
valiokunnan mielestä ajatus siitä, että momenttiin liittyy erityisen vahvasti 
luonnon itseisarvon ja tulevien sukupolvien oikeuksien ulottuvuus. 
Pykälän 2 momentin voidaan katsoa vaikuttavan ensisijaisesti 
lainsäätäjän ja muiden norminantajien toimintaan (HE 308/1993 vp, 67). 
 

Päästökauppalain ensisijainen tavoite on kasvihuonekaasujen 
vähentäminen kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Tämä tavoite liittyy 
juuri ympäristöä koskevan vastuun toteuttamiseen. Perusoikeuksien 
yleisten rajoitusedellytysten kannalta päästöoikeuksia koskevan 
sääntelyn tärkeimmät kysymykset koskej/at tässä tapauksessa kuitenkin 
vaatimuksia muihin perusoikeuksiin kohdistuvien rajoitusten 
hyväksyttävyydestä, suhteellisuudesta sekä rajoitusten täsmällisyydestä 
ja tarkkarajaisuudesta. Ympäristöä koskeva vastuu muodostaa sinänsä 
varsin painavan perusteen ehdotetulle, kasvihuonepäästöjen 
rajoittamiseen tähtäävälle lainsäädännölle. Ehdotettua lakia on kuitenkin 
arvioitava myös niiden mahdollisten rajoitusten kannalta, joita se 
aiheuttaa etenkin elinkeinovapauteen ja omaisuuden suojaan 

 

Elinkeinovapaus 
 

Kasvihuonekaasujen päästölupa 
 

Hallituksen esitykseen ei sisälly varsinaisia elinkeinon luvanvaraisuutta 
koskevia säännöksiä. Toiminnanharjoittajan on kuitenkin 6 §:n 1 kohdan 
mukaan haettava kasvihuonekaasujen päästölupa ja laitoksella on 7 §:n 
mukaan oltava sellainen. Toiminta ilman tällaista lupaa voisi johtaa 66 
§:n mukaisen hallintopakon käyttäminen. Luvaton toiminta ei olisi 
sinänsä rangaistavaa; sen sijaan luvan hakematta jättäminen olisi 67 §:n 
1 momentin 1 kohdan mukaan päästökaupparikkomus. Päästöoikeuksia 
ei myöskään voida kirjata laitokselle, ellei sillä ole voimassaolevaa 
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päästölupaa (46.2 §), joten päästölupa on tosiasiassa päästöoikeuksien 
saamisen edellytys. Päästölupaa voidaan näin ollen tosiasiallisesti pitää 
2 §:ssä mainittujen elinkeinojen harjoittamisen oikeudellisena 
edellytyksenä ja sitä on siten arvioitava elinkeinovapauden kannalta. 
(Päästölupa ei terminä tosin vastaa luvan sisältöä, sillä lupa ei sinänsä 
salli päästöjä.) 
 

Jokaisella on perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan oikeus lain 
mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan elinkeinolla. Perustuslaki 
siis mahdollistaa elinkeinon harjoittamiseen kohdistuvan laintasoisen 
sääntelyn, joskin elinkeinonvapaus on perusoikeutena suojattu 
lähtökohta. Tältä kannalta voidaan ensinnäkin arvioida, että päästöluvan 
edellyttämiselle on hyväksyttävät ja riittävän painavat perusteet. Luvan 
myöntämisen edellytykset ovat lisäksi suhteellisen lievät; ne eivät puutu 
elinkeinon harjoittamiseen sisällöllisesti eivätkä elinkeinovapauden 
ydinalueelle, vaan ne edellyttävät vain riittäviä suunnitelmia ja 
edellytyksiä päästöjen tarkkailemiseksi ja selvitysten toimittamiseksi. 
Tällaista yleistä valmiutta voidaan pitää vastuulliseen elinkeinon 
harjoittamiseen kuuluvana osatekijänä. 
 

Jos valmiudet ja edellytykset ovat riittävät ja asianmukaiset, päästölupa 
myönnetään, joten lupaharkinta perustuu oikeusharkintaan. Lupaan 
sisällytettävät kaksi ehtoa on määritelty laissa riittävän selkeästi ja ehdot 
ovat luonteeltaan teknis-menetelmällisiä. Muutenkaan ehdotettu 
päästölupaa sääntely ei suhteettomasti rajoita elinkeinovapautta. 
Ehdotettuun päästölupaa koskevaan sääntelyyn ei siten ole 
huomauttamista valtiosääntöoikeudelliselta kannalta. 

 

Päästöoikeuksien määrittely 
 

Päästöoikeuksien jakaminen ja myöntäminen sisältävät - tai ainakin 
voivat sisältää - myös elinkeinon vapaaseen harjoittamiseen kohdistuvia, 
viranomaispäätöksellä asetettuja rajoituksia. Päästöoikeudet 
määrittelevät päästöjen enimmäismäärän, joka ei tosin ole absoluuttinen, 
sillä päästöoikeudet ovat vaihdantakelpoisia (45 §) ja 
elinkeinonharjoittaja voi hankkia näitä oikeuksia ja luovuttaa niitä 
riippumatta valtioneuvoston määrittelemästä määrästä. Päästö-
oikeuksien määrittely saattaa kuitenkin rajoittaa elinkeinon harjoittamisen 
vapautta, jos päästöoikeuksia myönnetään hyvin niukasti eikä 
toiminnanharjoittajalla ole taloudellisia mahdollisuuksia hankkia niitä 
välittömästi lisää tai supistaa hallitusti toimintaansa. 
Hallituksen esityksen perusteella on jonkin verran vaikeaa arvioida, 
minkc laisia konkreettisia vaikutuksia päästöoikeuksien myöntämisellä 
olisi toiminnanharjoittajien asemaan. Päästöoikeuksien määrittelyn 
taustalla on joka tapauksessa sellaisia haitallisten kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen ja siten myös perustuslain 20 §:n toteuttamiseen liittyviä 
seikkoja, jotka ilmentävät perusoikeusjärjestelmän kannalta 
hyväksyttävinä pidettäviä ja tärkeitä yhteiskunnallisia intressejä. 
Ongelmana voi silti olla erityisesti perusoikeusrajoitusten suhteellisuus-
vaatimus, mikäli laitoskohtaiset päästöoikeudet muodostaisivat 
ehdottoman ja suhteettoman esteen elinkeinon harjoittamiselle ja 
kilpailukykyiselle toiminnalle. 



 

 

 

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan päästöoikeuksien 
kokonaismäärä ja jakaminen perustuisivat ainakin alkuvaiheessa 
maltilliseen päästöjen määrälliseen rajoittamiseen. Näin toteutettuna 
rajoituksia voitaneen pitää suhteellisuusperiaatteen mukaisina. 
 

Tältä osin lakiesitys on tosin jossain määrin ongelmallinen myös 
oikeusvarmuuden näkökulmasta, kun lain soveltamisen vaikutukset ovat 
vaikeasti ennakoitavissa. Tähän vaikuttaa myös epävarmuus siitä, 
toteuttavatko muut EU:n jäsenvaltiot päästökauppadirektiivin sisältämät 
velvoitteet samanaikaisesti, joten yksittäinen kansallinen lainsäätäjä ei 
voi vaikuttaa asiaan ratkaisevasti. Myös hallitus kiinnittää esityksessään 
huomiota näihin epävarmuustekijöihin (s. 39). 
 

Päästöoikeuksien määrittelyn ja jakamisen valtiosääntöoikeudellista 
arviota suhteessa elinkeinovapauteen on näistä syistä vaikea esittää 
täysin yksiselitteisesti. Tältä osin lakiehdotuksen 72 §:n 1 momentin 
säännös lain voimaantulosta asetuksella säädettävänä ajankohtana on 
joka tapauksessa varteenotettava mahdollisuus ottaa huomioon etenkin 
tilanne muissa EU:n jäsenvaltioissa. 

 

Päästöoikeuksien myöntämiseen liittyvä harkintavalta 
 

Toiminnanharjoittajan on haettava valtioneuvostolta päästöoikeuksia 
(33.2 §) ja valtioneuvosto tekee päätöksen päästöoikeuksien 
myöntämisestä (37-38 §). Valtioneuvoston päätöksestä on 38 §:n 3 
kohdan mukaan käytävä ilmi "laitokset sekä niille myönnettävät 
päästöoikeudet perusteluineen". Valtioneuvoston päätösvalta ei 
kuitenkaan ole vapaaharkintainen, sillä päästöoikeuksien myöntämistä 
koskeva päätös perustuu 37 §:n 3 momentin mukaan perusteisiin, jotka 
puolestaan määritellään lain 15-27, 29 ja 30 §:ssä. Näistä säännöksistä - 
erityisesti 17 §:n 2 momentista - käy ilmi, että kunkin laitoksen 
päästöoikeudet lasketaan laitoksen tai sen tuotannon osien osalta 
erikseen ja laitoksen kokonaispäästöoikeudet määräytyvät erikseen 
laskettujen päästöoikeuksien summana. Lisäksi 17 §:n 1 momentin 
mukaan samaan alaryhmään kuuluville laitoksille jaetaan 
päästöoikeuksia samoilla perusteilla. 

 

Päästöoikeuksien myöntämistä koskeva sääntely voisi ehkä olla 
selkeämpi yksittäisen laitoksen osalta. Ehdotetulla tavalla muotoiltuna 
lakiesityksestä kokonaisuudessaan käy kuitenkin riittävästi ilmi, että 
jokaiselle toiminnanharjoittajalle ja jokaiselle laitokselle tulee 
myönnettäväksi tietty, erilaisten kertoimien mukaan määräytyvä alan 
keskimääräinen ja yhdenmukaisin perustein määräytyvä päästöoikeus, 
joka on etukäteen ainakin pääpiirteissään arvioitavissa. Tältä osin 
päästöoikeuksien myöntäminen on siis oikeusharkintaista, lain tekniseen 
soveltamiseen perustuvaa päätöksentekoa. Sääntely sopeutuu siten 
perustuslain 2 §:n 3 momentin ja 21 §:n sisältämiin vaatimuksiin. 
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Omaisuuden suoja 
 

Omaisuudensuojaa koskeva perustuslain 15 § on kaksiosainen. Pykälän 
1 momenttiin sisältyy omaisuudensuojan yleislauseke ("Jokaisen 
omaisuus on turvattu."), jonka perusteella arvioidaan muun muassa 
omistajan käyttövapauden erilaisten rajoitusten sallittavuutta. 
Säännöksen 2 momentti ("Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen 
tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.") koskee pakko-
lunastustilanteita. Perusoikeusuudistuksen tarkoituksena oli säilyttää 
omaisuudensuojan aikaisempi tulkintakäytäntö. 
 

Arvioitava lakiehdotus on merkityksellinen omaisuuden suojan kannalta 
erityisesti siltä osin kuin siihen sisältyy (tuotannollisen) omaisuuden 
käyttörajoituksia. Sen sijaan omaisuuden pakkolunastukseen tai niihin 
rinnastettaviin toimiin laki ei määrittele toimivaltaa. 
 

Tuotannollisen omaisuuden käyttörajoitukset ovat asiallisesti samat kuin 
edellä tarkastellut elinkeinovapauden rajoitukset. Näitä käyttörajoituksia 
on siten paikallaan arvioida samoin perustein kuin elinkeinovapauden 
rajoituksia. Päästöoikeuksien määrittelystä aiheutuvia omaisuuden 
käyttörajoituksia on tosin yhtä vaikea arvioida täsmällisesti kuin 
elinkeinovapauden rajoituksia. Sikäli kuin rajoitukset pysyvät erityisesti 
suhteellisuusperiaatteen rajoissa, niihin ei sisälly 
valtiosääntöoikeudellisia ongelmia. 

 

Oikeusturva 
 

Lakiesityksen 71 §:n 1 momenttiin sisältyy valituskielto, jonka mukaan 
päästöoikeuksien kokonaismäärää tai uusille osallistujille varattua 
osuutta koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Valituskieltoa on 
arvioitava lähinnä siitä kannalta, rajoittaako se perustuslain 21 §:ssä 
turvattua oikeutta saattaa oikeutta tai velvollisuutta koskeva päätös 
lainkäytössä käsiteltäväksi. 

Päästöoikeuksien kokonaismääräI määritellään lakiesityksen 16 §:n 1 momentin 
mukaan siten, että kokonaismäärää määriteltäessä otetaan huomioon erityisesti 
EY:n taakanjakoa koskevan päätöksen 2002/358/EY, Kioton pöytäkirjan 
päästörajoitusvelvoitteet sekä tavoitteelliset kasvihuonekaasupäästöt. Tätä 
kokonaismäärää koskevia päätöksiä valtioneuvosto tekee kahdessa vaiheessa: 
päättäessään komissiolle tehtävästä kansallisesta jakosuunnitelmaesityksestä 
35 §:n mukaan ja tehdessään päästöoikeuksien myöntämispäätöksen 38 §:n 
nojalla. 
 

Nämä päätökset perustuvat lakiesityksen 16 §:n suhteellisen täsmällisen 
säännöksen soveltamiseen, ja jälkimmäinen päätös perustuu myös komission 
kannanoton huomioon ottamiseen. Kysymys ei siten ole hallituksen esityksen 
säätämisjärjestysperusteluissa (s. 79) tarkoitetulla tavalla lainkaan 
"tarkoituksenmukaisuusharkintaan" perustuvasta päätöksestä. Valituskieltoa ei 
muutenkaan voitaisi asianmukaisesti perustella tällaisella luonnehdinnalla, 
koska valtioneuvoston tarkoituksenmukaisuusharkintaankin perustuvasta 
päätöksestä saisi joka tapauksessa normaalisti valittaa laillisuusperusteella 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
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Perustuslain 21 §:n kannalta on sen sijaan keskeistä, että jaettavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärän määrittelyä koskeva suunnitelma-esitys 
komissiolle ei ole voimassa olevan hallintoprosessuaalisen lainsäädännön 
mukaan valituskelpoinen hallintopäätös, sillä se ei sisällä hallintolainkäyttölain 5 
§:ssä tarkoitettua asian ratkaisua. Kysymys on jäsenvaltion laatimasta 
suunnitelmasta ja esityksestä, jotka eivät sisällä jäsenvaltion sisällä 
oikeusvaikutuksia saavaa lopullista päätöstä kokonaismäärästä. Tällainen 
esitys on päästökauppadirektiivin 9 artiklan 3 kohdan mukaan nimittäin vielä 
saatettava komission käsiteltäväksi ja arvioitavaksi, ja vasta tämän jälkeen 
tehdään varsinainen päätös kokonaismäärästä. Komissio arvioi suunnitelman 
direktiivin 10 artiklan kannalta. Päästöoikeuksien kokonaismäärää koskeva 
esitys on kylläkin luonteeltaan ohjaava ja suuntaa-antava, sillä direktiivin 11 
artiklan mukaisen varsinaisen päätöksen "on perustuttava ... kansalliseen 
jakosuunnitelmaan". On kuitenkin ilmeistä, että vasta 38 §:n mukainen 
päätösoikeuksien myöntämispäätös sisältää lopullisen asiaratkaisun 
kokonaismäärästä. 
 

Päästöoikeuksien kokonaismäärän määrittelyä koskeva esitys ei ole välittömästi 
kohdistettu mihinkään oikeussubjektiin. Se ei siten myöskään vaikuta 
välittömästi kenenkään oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen. Näin ollen 
kenelläkään ei ole oikeutta hakea muutosta tällaiseen kokonaismäärää 
koskevaan suunnittelupäätökseen hallintolainkäyttölain 6 §:n nojalla. 
Vastaavasti voidaan todeta, että päästöoikeuksien kokonaismäärää koskeva 
esitys ei myöskään sisällä sellaista jonkun oikeutta tai velvollisuutta koskevaa 
päätöstä, jota koskee perustuslain 21 §:n 1 momentissa määritelty oikeus 
saattaa päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi. Lakiesityksen 35 §:n 1 kohdassa 
tarkoitettuun päätökseen kohdistuva valituskielto ei näiden seikkojen vuoksi ole 
ongelmallinen perustuslain kannalta. 

 

Päästöoikeuksien kokonaismäärää koskevaa päätöstä, jonka valtio-
neuvosto tekee päästöoikeuksien myöntämispäätöksen yhteydessä 
lakiesityksen 37 ja 38 §:n nojalla, on arvioitava erikseen. Tältä osin 
päästöoikeuksien myöntämispäätöksellä saattaa olla perustuslain 21 
§:ssä tarkoitettuja oikeusvaikutuksia. Lisäksi kokonaismäärä koskeva 
valtioneuvoston lopullinen päätös vaikuttaa muun muassa siihen, mikä 
osuus kokonaismäärästä on mahdollista jakaa laitoskohtaisesti. Kun 
tämä osuutta koskeva päätös olisi valituskelpoinen — mitä myös 
perustuslain 21 §:n voidaan katsoa edellyttävän - olisi oikeusturvan 
kannalta ongelmallista, jos osuutta koskevan muutoksenhaun 
yhteydessä ei voisi valittaa kokonaismäärästä esimerkiksi sillä 
perusteella, että se on tarkistettu virheellisesti tai komission esittämät 
muutokset on tehty väärin. Valituskielto ei tältä osin näyttäisi sopeutuvan 
perustuslain 21 §:n asettamiin vaatimuksiin. Toisaalta valituskielto ei 
vaikuta tältä osin myöskään välttämättömältä, koska valtioneuvoston 
päätöstä olisi muutoksenhausta huolimatta noudatettava. 
 

Uusille osallistujille varattua päästöoikeusmäärää koskeva päätös 
tehdään kahdessa vaiheessa: ensin 35 §:n mukaisena suunnitelma-
esityksenä ja sen jälkeen 37-38 §:n mukaisena myöntämispäätöksen 
osana. Suunnitelmaesityksen osalta voidaan viitata edellä esitettyyn: 
valituskielto ei ole ongelmallinen, sillä kysymys ei ylipäänsä ole 
lopullisesta päätöksestä, joten sillä ei voi olla oikeusvaikutuksia. 
Lopullinen päätös uusille osallistujille varattavasta päästöoikeus-
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määrästä ei voi vaikuttaa välittömästi uusien osallistujien oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin, koska nämä eivät vielä ole edes tiedossa. Sen sijaan 
tämä päätös vaikuttaa siihen, paljonko päästöoikeuksien kokonais-
määrästä on jaettavissa toimiville laitoksille. Vaikutus on kuitenkin 
yleisluonteinen eikä kohdistu välittömästi minkään toimivan laitoksen 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin, joten valituskielto sopeutuu perustuslain 21 
§:n asettamiin vaatimuksiin. 

 

Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle 
 

Todentamistehtävien suorittamista koskeva sääntely 55-58 §:ssä 
sopeutuu perustuslain 124 §:n vaatimuksiin. Todentamistoiminta on 
julkisen hallintotehtävän hoitamista perustuslain 124 §:n tarkoittamalla 
tavalla. Se ei kuitenkaan sisällä lainkohdassa tarkoitettua merkittävää 
julkisen vallan käyttöä. Todentamisen tarkoituksenmukainen hoitaminen 
ehdotetulla tavalla on perusteltua. Lakiesityksen 58 §:n 3 momentissa 
säännellyt puitteet todentamistoiminnalle vastaavat perustuslain 124 
§:ssä edellytettyjä kriteereitä. 

Delegointivaltuudet 
 

Esitykseen sisältyvät delegointivaltuudet ovat sisällöltään teknisiä ja 
riittävän täsmällisesti määriteltyjä. 
 

Muodollisesti arvioiden varsin väljä sääntely sisältyy lakiesityksen 35 §:n 
2, 3 ja 5 kohtiin, joiden mukaan valtioneuvosto päättäisi asioista, joista on 
jo säädetty lain 15, 20-26 ja 28 §:ssä. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole 
määritellä valtioneuvostolle asiallista päätösvaltaa eikä myöskään lain 
muuttamisvaltaa näissä asioissa, vaan säännökset ovat pelkästään 
informatiivisia. Näin sovellettuna lakiesityksen 35 §:n 2, 3 ja 5 kohta eivät 
ole valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisia. 
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Tapio Määttä 
OTT, ympäristöoikeuden professori 
Oikeustieteiden laitos Joensuun yliopisto 
 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 

Asiantunti)akuuleminen 5.5.2004 

 
 
 

Lausunto Hallituksen esityksestä 49/2004 vp Eduskunnalle päästökauppalaiksi sekä laeiksi 
ympäristönsuojelulain 43 §:n ja Energiamarkkinavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 
 
 
 
 

1 Taustaksi 
 

Lakiesitys liittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan ja Kioton pöytäkirjan toteuttamiseen. 
Ilmastonmuutoksen torjunnassa käytetään monipuolistaja laajaa ohjauskeinovalikoimaa, mistä 
esillä olevakin lakiesitys on hyvä esimerkki. Perinteisen hallinnollisen, viranomaiskeskeisen 
lupajärjestelmän (ns. oikeudellis-hallinnollinen ohjausmalli) rinnalle on muotoutunut muun 
muassa uusia taloudellisia ohjauskeinoja. Niiden kehittämisen lähtökohtana on ollut ajatus, että 
ympäristötavoitteet saavutettaisiin markkinoiden toimintaan luottamalla 
kustannustehokkaammin kuin perinteisillä ohjausmalleilla. 
 

Päästökaupan perusideana on kohdistaa päästöjen vähennykset sinne, missä se on 
kustannustehokkainta. Päästökauppaa on lähinnä ilmansuojelun instrumenttina käytetty 
Yhdysvalloissa eri muodoissa jo 1970-luvun puolivälistä alkaen (muun muassa ns. 
happosadeohjelmaan kuuluva S02-päästökauppa). Kioton pöytäkirjassa päästökauppa on yksi 
ns. joustavuusmekanismi, jolla pöytäkirjan päästövähennysvelvoitteiden saavuttaminen on 
pyritty tekemään sopimusosapuolille helpommaksi ja edullisemmaksi (yhdessä 
yhteistoteutuksen ja puhtaan kehityksen mekanismin kanssa, jotka tullaan EU:ssa linkittämään 
osaksi päästökauppajärjestelmää). 
Oikeudellisesti haasteeksi muodostuu, miten sisällöltään ja muodoltaan aivan uudentyyppinen 
sääntely integroidaan osaksi traditionaalisia ympäristöoikeuden s ä ä n t e l y i n s t r u m 
e n t  t  e j  a  ( t ä s s ä  y h t e y d e s s ä  e n n e n  k a i k k e a  
ympäristönsuojelulainsäädäntöä)? Päästökauppadirektiivi ja siihen perustuva ehdotus 
päästökauppalaiksi osoittavat, että uusien taloudellisten ohjauskeinojen käyttöönotto edellyttää 
ensin uuden lupajärjestelmän luomista (kasvihuonekaasujen päästölupa). 
Päästökauppajärjestelmän kehittämiseen liittyy näin ollen myös viranomaistehtävien 
järjestämistä. Tältä osin sääntelyä on arvioitava oikeussuojasääntelylle asetettavien vaatimusten 
näkökulmasta. 
 
 



 

 

2 Elinkeinonharjoittamisen vapaus ja omaisuudensuoja 
 

Päästökauppakin säätämisjärjestystä on hallituksen esityksen perusteluissa arvioitu mielestäni 
varsin monipuolisesti. Päästökauppaa on arvioitu laajalti erityisesti elinkeinonharjoittamisen 
vapauden (perustuslain 18 §) ja omaisuudensuojan (perustuslain 15 §) näkökulmasta. 
 

Omaisuudensuojaa koskevan tarkastelun osalta on syytä yhtyä siihen käsitykseen, ettei 
päästökauppajärjestelmään kuuluminen sellaisenaan merkitse toiminnanharjoittajan 
taloudellisen vapauden rajoitusta. Omaisuudensuojadoktriineissa on kansainvälisesti ja myös 
Suomessa perinteisesti lähdetty siitä, ettei kenelläkään ole subjektiivista oikeutta ympäristön 
pilaamiseen. Näin ollen omaisuudensuojan loukkausta ei voi merkitä sentyyppinen yleisten 
etujen turvaamiseen perustuva sääntely, jolla ympäristöä suojellaan edellyttämällä esimerkiksi 
ennen pilaavaa toimintaa viranomaislupaa. Uusien ympäristöelementtien, kuten tässä 
yhteydessä ilmastonmuutoksen torjunnan, tulemisen sääntelyn piiriin ei perinteisesti ole 
sinällään katsottu merkitsevän omaisuudensuojan loukkausta. Ympäristönsuojelusääntelyn 
yhteys omaisuudensuojaan on jäsennetty siis toisella tavalla kuin luonnonvarojen käyttöä tai 
luonnonsuojelua koskeva sääntely, joilla on yleensä välitön yhteys omaisuudensuojan piirissä 
oleviin etuuksiin. 
 

Lakiesitys laajentaa luvanvaraisuutta kasvihuonekaasupäästöihin, jotka eivät nykyisin edellytä 
viranomaislupaa. Nykyisellä ympäristönsuojelulain mukaisella ympäristöluvalla ei säädellä 
kasvihuonekaasupäästöjen tasosta. Kasvihuonekaasujen päästöluvan merkitys 
päästökauppajärjestelmässä on kuitenkin sellainen, ettei uusi lupajärjestelmä merkitse 
välillisestikään arvioiden omaisuudensuojan kannalta merkityksellistä rajoitusta 
toiminnanharjoittajien toimintavapaudelle. Lupa muodostaa vain perustan toiminnanharjoittajan 
aseman kannalta olennaiselle päästöoikeuksien myöntämiselle. 
 

Omaisuudensuojan näkökulmasta päästökauppasääntelyssä kiinnostavinta on päästöoikeuksien 
alkujakoa (3 luku), päästöoikeuksien palautusjärjestelmää ja sanktioita koskeva sääntely. 
Omaisuudensuojan näkökulmasta sääntelylle voidaan tältä osin asettaa ennen kaikkea 
toiminnanharjoittajien yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksia. Tältä osin täysin uuden 
ohjauskeinon luominen on lainsäädäntöteknisesti vaativaa. Kun päästökaupan perusideana on, 
että sen vaikutukset realisoituvat markkinoiden toiminnan kautta, ehdotetun sääntelyn 
vaikutuksia muun muassa yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen näkökulmasta on vaikea 
ennalta arvioida. Lakiehdotuksessa on muun muassa erilaisin kohtuullistamissäännöksin pyritty 
ottamaan huomioon mahdollisia ennakoimattomia vaikutuksia. En näe omaisuudensuojan 
näkökulmasta lakiesityksessä ongelmia. 
 
 

3 Hallinnollisten tehtävien järjestäminen ja oikeussuoja 
 

Päästökauppajärjestelmän luominen edellyttää runsaasti erilaisten toiminnanharjoittajien 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin vaikuttavien viranomaispäätösten tekemistä. Merkittävimpiä ovat 
päästöoikeuksien myöntämiseen liittyvät valtioneuvoston päätökset ja 
päästökauppaviranomaisen tekemät päätökset (mm. kasvihuonekaasujen päästölupa). Näihin 
liittyy hallintolainkäyttölain mukainen muutoksenhakumahdollisuus. Poikkeuksena on 
kuitenkin valtioneuvoston päätös päästöoikeuksien kokonaismäärästä tai uusille osallistujille 
varatusta osuudesta. Sääntely vaikuttaa tältä osin asian luonne huomioonottaen perustellulta. 
 

Oikeussuojan kannalta arviointia edellyttää 71.3 §:n säännös valtioneuvoston päästöoikeuksien 
myöntämistä koskevan päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta. 
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Poikkeuksellista on se, että muutoksenhakutuomioistuin ei voi keskeyttää tai kieltää 
täytäntöönpanoa. Päästökaupan luonne näyttäisi edellyttävän tällaista sääntelyä. 
 

Muutoksenhakua ja täytäntöönpanoa koskeva sääntely täyttää päästökaupan erityispiirteet 
huomioonottaen nähdäkseni perustuslain 21 §:n vaatimukset. 
 
 

4 Todentaja 
 

Lakiesityksen 53-59 §:ssä ehdotetaan annettavaksi päästöselvitysten todentamiseen liittyviä, 
osin julkisia hallintotehtäviäkin sisältäviä tehtäviä yksityisille toimijoille (todentaja). 
Vastaavantyyppistä sääntelyä on muun muassa laissa (914/2002) vapaaehtoisesta 
osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään, jonka 4 §:ssä säädetään 
tämän ns. EMAS-järjestelmän toiminnan kannalta keskeisistä ympäristötodentajista. 
Ympäristötodentajan hyväksymisestä, toiminnan valvomisesta ja tehtävistä säädetään EM AS-
järjestelmää koskevan EU-asetuksen (761/2001) liitteissä. 
 

T o d e n t a m i s s u h t e e s e e n  l i i t t y y  s e k ä  E M A S - j ä r j e s t e l m ä s s ä  e t t ä  
päästökauppajärjestelmässä erityisen suuria vaatimuksia. Todentaja on sopimussuhteessa siihen 
yritykseen, jonka toimintaa sen tulee arvioida, mutta samalla sillä on viranomaistehtäviä. Tämä 
ja perustuslain 124 § huomioon ottaen todentamista koskevalle sääntelylle voidaan asettaa 
erityisiä sisällöllisiä vaatimuksia. Perusteluissa tuodaan esille vain se, että tehtävän 
tarkoituksenmukainen suorittaminen edellyttää tehtävien antamista yksityisille toimijoille (mikä 
pitää paikkansa) ja että todentajaan sovellettaisiin julkisten hallintotehtävien hoitamisen 
yhteydessä yleishallinto-oikeudellisia säännöksiä. Perustelut eivät ehkä kuvasta riittävästi 
todentamissääntelylle asetettavia vaatimuksia. 
Todentajan keskeinen rooli päästökauppajärjestelmässä huomioon ottaen voidaan perustuslain 
80 ja 124 § huomioon ottaen edellyttää, että todentajan toiminnan, aseman sekä oikeuksien ja 
velvollisuuksien keskeiset piirteet säädellään laintasoisesti. EMAS-sääntelyn yhteydessä 
esimerkiksi ympäristötodentajan tehtävät on määritelty EU-asetuksen liitteessä. Lakiesityksen 
59 §:ssä ehdotetaan keskeisiä todentajan asemaan ja toimintaan liittyviä tehtäviä järjestettäväksi 
kauppa-ja teollisuusministeriön asetuksella. Ajatuksena lienee ollut, että kyse on teknisestä 
sääntelystä, osin myös EU:n antamien teknisten säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta. 
Asetuksenantovaltuus vaikuttaa kuitenkin joiltakin osin väljältä, osin se ehkä sisältää seikkoja, 
joista tulisi todentajan asema huomioonottaen säätää laintasolla. Epäselväksi jää, minkä 
tyyppistä asetustasoista sääntelyä tarvitaan todentamistehtävän suorittamisesta ja eikö juuri tältä 
osin asia tulisi säätää laissa. 
 
 

5 Valtuutussäännökset 
 

Lakiehdotukseen sisältyy todentamismenettelyn ohella runsaasti muitakin 
asetuksenantovaltuuksia. Ympäristölainsäädännössä tämä on yleistä. Nähdäkseni 
asetuksenantovaltuuksissa on kysymys ympäristösääntelyssä tyypillisistä teknisistä 
yksityiskohdista kuten hakemusten sisällöstä. Säädösvallan delegoinnille asetettavien 
täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimusten kannalta valtuutussäännökset eivät näyttäisi 
olevan ongelmallisia. 
 
 

4 Loppuarviointi 
 



 

 

Yhteenvetona totean, että kyseessä olevilla lakiesityksillä ei ole sellaisia vaikutuksia 
elinkeinonharjoittamisen vapauteen tai omaisuudensuojaan, että esitykset olisivat ongelmallisia 
perustuslain näkökulmasta. 
 

Ehdotettuihin muutoksenhaku- ja täytäntöönpanosäännöksiin sisältyy eräitä poikkeuksellisia 
järjestelyjä. Niitä on nähdäkseni pidettävä päästökaupan erityispiirteistä johtuvina ja siten 
perustuslain kannaltakin hyväksyttävinä. 
 

Lakiesityksen 7 luvussa säädeltävän todentamismenettelyn osalta todentajan aseman ja 
tehtävien sääntely tulisi tehdä todentajan keskeinen asema huomioonottaen riittävän selkeästi 
laintasolla. Lakiesityksen 59 § edellyttää tältä kannalta lähempää arviointia. Muilta osin 
valtuutussäännökset ovat ympäristölainsäädännölle tyypillisiä ja nähdäkseni perustuslain 
näkökulmasta ongelmattomia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO */2004 vp 
 

Hallituksen esitys päästökauppalaiksi sekä laeiksi 
ympäristönsuojelulain 43 §:n ja Ener-
giamarkkinavirastosta annetun lain 1 §:n muut-
tamisesta 

 

Talousvaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 22 päivänä huhtikuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen päästö-

kauppalaiksi sekä laeiksi ympäristönsuojelulain 43 §:n Energiamarkkinavirastosta annetun lain 

1 §:n muuttamisesta (HE 49/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi talousvaliokuntaan samalla 

määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto talousvaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 



24 

 

- neuvotteleva virkamies Päivi Janka, kauppa-ja teollisuusministeriö 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva 

- professori Olli Mäenpää 

- professori Tapio Määttä. 
 

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut 

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö. 

HE 49/2004 
vp 

Versio 0.1 

 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi päästökauppalaki. Tarkoitus on edistää kasvihuonepäästöjen 

vähentämistä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Esityksessä on kysymys päästöoikeuksien 

kaupan järjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin täytäntöönpanosta. 

Lakiin ehdotetaan otettaviksi säännökset muun ohella kasvihuonekaasujen päästöluvasta, 

päästöoikeuksien jakoperusteista ja myöntämisestä, kansallisesta jakosuunnitelmaesityksestä 

samoin kuin päästöoikeuksien kirjaamisesta, palauttamisesta ja mitätöinnistä sekä päästöjen 

tarkkailusta, ilmoittamisesta ja todentamisesta. Esitys sisältää ehdotukset myös 

ympäristönsuojelulain 43 §:n ja Energia-markkinavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. 

Päästökauppalaki on ehdotettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä 

ajakohtana. Päästökauppajärjestelmän valmistelun kannalta välttämättömät säännökset samoin 

kuin ympäristönsuojelulain ja Energiamarkkinavirastosta annetun lain muutokset ovat kuitenkin 

tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne on hyväksytty. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 15 §:ssä turvatun 

omaisuuden suojan, 18 §:n 1 momentissa vahvistetun elinkeinovapauden ja 21 §:ssä suojatun 

oikeusturvan kannalta. Sääntelyä tarkastellaan myös perustuslain 80 ja 124 §:n säännösten 

näkökulmasta lainsäädäntövallan ja julkisten hallintotehtävien siirtämisestä. Lisäksi ehdotettua 

voimaantulosääntelyä arvioidaan perustuslain 79 §:n 3 momentin pohjalta. Perusteluissa 

katsotaan, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on 



PeVL */2004 vp — HE 49/2004 vp 

 

kuitenkin pitänyt suotavana perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimista, koska esitykseen 

liittyy perustuslain tulkinnan kannalta tärkeitä näkökohtia. 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 

Perustelut 
 

Yleistä 

Ehdotus liittyy YK:n ilmastopuitesopimuksen ja sitä täsmentävän Kioton pöytäkirjan määräyksiin 

ilmastomuutosta hillitsevien toimenpiteiden toteuttamisesta. Ehdotuksen välitön tarkoitus on 

kuitenkin panna täytäntöön ns. päästökauppadirektiivi. Sääntely perustuu oletukselle direktiivin 

mukaisten päästöoikeusmarkkinoiden syntymisestä niin, että päästöoikeuksia on mahdollista 

ostaa ja myydä näillä markkinoilla. Päästöjen vähentämisen arvioidaan tällaisen järjestelmän 

puitteissa kohdentuvan toimintoihin, joissa se on kustannustehokkainta. 

Sääntelytapa on Suomen oloissa uusi. Lain nojalla myönnettävien oikeuksien markkinoista 

ei ole kotimaisia kokemuksia. Sääntelyn vaikutuksia sen soveltamisalaan kuuluville toimijoille on 

siksi hankala ennakoida. Päästökauppajärjestelmän kansainvä- 

lieot" lil+l/T^nöt riammn  !'n i tl  ftan lz-irtlraiT+TrtMinart T̂ T m-/>nnnrt iiMtnmono t n uni        i« rt~* n i^rn  1 

n 11. j< Hilut jajiiuiu rv uni J^ii iv j livu V l y  niiiiv-ai i_,tuv/v/paii uiiiwiiu au jtt uiiivxim mmaoa Ja- 

senvaltioissa tehtäviin ratkaisuihin lisäävät ennakoinnin vaikeutta. 

Tällaisessa tilanteessa on ymmärrettävää, että sääntely muodostuu jossain määrin 

kokeiluluonteiseksi. Sääntelyyn liittyvien, epävarmuutta aiheuttavien tekijöiden vuoksi on 

valiokunnan mielestä perusteltua, että esityksessä on pidetty silmällä lähinnä ensimmäistä 

päästökauppakautta 2005—2007 ja että sääntely tällä kaudella kohdistuu vain 

hiilidioksidipäästöihin. 
 

Lupasääntely 

Päästölupa. Lain soveltamisalan piiriin kuuluvalla laitoksella on 6 §:n 1 kohdan ja 7 §:n 1 

momentin perusteella oltava kasvihuonekaasujen päästölupa. Tämä on 46 §:n 2 momentin 

mukaan edellytys sille, että laitokselle voidaan kirjata päästöoikeuksia. 

Jokaisella on perustuslain 18 §:n 1 momentin perusteella oikeus lain mukaan hankkia 

toimeentulonsa valitsemallaan elinkeinolla. Momentissa käytetty ilmaisu "lain mukaan" viittaa 

mahdollisuuteen rajoittaa säännöksessä turvattua oikeutta lailla (HE 309/1993 vp, s. 67/11). 
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Perustuslakivaliokunta on pitänyt elinkeinovapautta perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaisena 

pääsääntönä, mutta vakiintuneesti katsonut elinkeinotoiminnan luvanvaraistamisen olevan 

mahdollista perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävistä syistä. Sääntelyn tulee täyttää myös 

muut perusoikeutta rajoittavalta lailta vaadittavat yleiset edellytykset (PeVL 16/2003 vp, s. 2/1, 

PeVL 67/2002 vp, s. 2/1). 

Ehdotetulle sääntelylle on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet. 

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu 

perustuslain 20 §:n 1 momentin mukaan kaikille. Perustuslakivaliokunta on todennut säännöksen 

taustalla olevan ajatus siitä, että sääntelyyn liittyy erityisen vahvasti luonnon itseisarvon ja 

tulevien sukupolvien oikeuksien ulottuvuus (PeVM 25/1994, s. 10/1). 

Päästölupa myönnetään 9 §:n 1 momentin nojalla sellaiselle toiminnanharjoittajalle, jolla 2 

kohdan mukaan on muun ympäristönsuojelulainsäädännön perusteella oikeus harjoittaa toimintaa. 

Edellytyksenä 1 kohdan perusteella on, että toiminnanharjoittajan suunnitelmat päästöjen 

tarkkailemiseksi ja niistä laadittavan selvityksen toimittamiseksi viranomaiselle ovat riittävät ja 

asianmukaiset. Vaikka ehdotuksessa ei nimenomaisesti olekaan kysymys elinkeinon 

harjoittamisen luvanvaraistamisesta, muodostuu sääntely tosiasiallisesti elinkeinonharjoittamisen 

oikeudelliseksi edellytykseksi. Sääntely toisaalta edellyttää ainoastaan, että muun lainsäädännön 

mukaisen toiminnan harjoittajalla on lisäksi riittävät suunnitelmat päästöjen tarkkailemiseksi ja 

selvitysten toimittamiseksi. Lupaedellytykset ovat siten lievät. Luvan myöntäminen perustuu 

oikeusharkintaan. Ehdotus ei ole tältä osin perustuslain kannalta ongelmallinen. 

Luvan peruuttaminen. Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti pitänyt luvan peruuttamista 

yksilön oikeusasemaan puuttuvana viranomaistoimena vaikutuksiltaan jyrkempä-nä kuin haetun 

luvan epäämistä. Valiokunta on sen vuoksi katsonut sääntelyn oikeasuh-taisuuden kannalta 

välttämättömäksi sitoa luvan peruuttamismahdollisuus vakaviin tai olennaisiin rikkomuksiin tai 

laiminlyönteihin sekä siihen, että luvanhaltijalle mahdollisesti annetut huomautukset ja 

varoitukset eivät ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen (PeVL 67/2002 

vp, s. 2/1). 

Päästökauppaviranomainen voi 13 §:n 3 momentin nojalla peruuttaa kasvihuonekaasujen 

päästöluvan, jos luvanhaltija on olennaisesti rikkonut momentin 1 kohdassa mainittuja 

velvoitteitaan. Luvan peruuttamismahdollisuus on sääntelyn oikeasuhtaisuu-den kannalta 
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välttämättä sidottava siihen, että luvanhaltijalle mahdollisesti annetut huomautukset ja varoitukset 

eivät ole johtaneet velvoitteiden täyttämiseen (PeVL 40/2002 vp, s. 4/II). Sääntelyn tällainen 

tarkistaminen on edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Momentin 2 kohdassa peruuttamismahdollisuus on sidottu viranomaisen kehotukseen. 

Lainkohdassa tarkoitettua ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiä voidaan pitää sääntelyn 

tarkoituksen ja luvanhaltijoiden yhdenvertaisen kohtelun näkökulmista olennaisena 

rikkomuksena. Ehdotus ei tältä osin ole perustuslain kannalta ongelmallinen. 
 

Päästöoikeuksien jako 

Säännökset päästöoikeuksien jakamisesta ovat merkityksellisiä perustuslain 15 §:n 1 momentissa 

jokaiselle turvatun omaisuuden suojan kannalta. Sääntely liittyy myös elinkeinon harjoittamisen 

vapauteen. 

Toiminnanharjoittajien taloudellisten toimintamahdollisuuksien näkökulmasta keskeisiä 

ovat kysymykset päästöoikeuksien määrästä ja niiden jakoperusteista. Päästöoikeudet ovat 

kuitenkin vaihdantakelpoisia, minkä vuoksi niiden jako-osuudet eivät muodostu ehdottomiksi. 

Toiminnanharjoittaja voi päästökauppajärjestelmän puitteissa hankkia itselleen lisää 

päästöoikeuksia tai luovuttaa niitä muille. 

Sääntelyn tarkkarajaisuudesta valiokunnalla ei ole huomautettavaa. Laitokset ryhmitellään 

3 luvun säännösten perusteella alaryhmiin laitoksissa harjoitettavan toiminnan luonteen tai niissä 

tuotettavien tuotteiden perusteella. Samaan alaryhmään kuuluville laitoksille jaetaan 

päästöoikeuksia samoilla perusteilla. Oikeasuhtaisuuden näkökulmasta on valiokunnan mielestä 

asianmukaista pitää laitosten päästöhistoriaa ehdotetulla tavalla keskeisenä päästöoikeuksien 

jakoperusteena ensimmäisellä päästökauppakau-della. Kun lisäksi otetaan huomioon, että tällä 

kaudella päästöoikeudet jaetaan toiminnanharjoittajille maksutta (15 §) ja että lakiehdotus sisältää 

säännöksiä päästöoikeus-määrän kohtuullistamisesta (29 ja 31 §), ei sääntely valiokunnan 

mielestä muodostu kohtuuttomaksi toiminnanharjoittajille. 
 

Muita seikkoja 

Kansallinen jakosuunnitelmaesitys. Päästöoikeuksien myöntämisestä päättää 37 §:n 1 momentin 

nojalla valtioneuvosto sen jälkeen, kun komissio on käsitellyt kansallisen ja-



PeVL */2004 vp — HE 49/2004 vp 

 

kosuunnitelmaesityksen. Tämä esitys sisältää 14 §:n 1 momentin mukaan tiedot myönnettävien 

päästöoikeuksien kokonaismäärästä ja siitä, miten päästöoikeudet on tarkoitus jakaa 

toiminnanharjoittajille. Kansallisesta esityksestä päättää 34 §:n 1 momentin nojalla 

valtioneuvosto, ja sen valmistelee 32 §:n 1 momentin perusteella yhteistyössä muiden 

asianomaisten ministeriöiden kanssa kauppa- ja teollisuusministeriö. Sen on 2 momentin mukaan 

varattava tilaisuus lausunnon antamiseen paitsi toiminnanharjoittajille myös viranomaisille ja 

muille tahoille, joiden toimintaa tai etua jakosuunnitelmaesitys erityisesti koskee. 

Kansallinen jakosuunnitelmaesitys vaikuttaa välittömästi päästöoikeuksien ja-

koedellytyksiin Ahvenanmaan maakunnassa. Esityksellä on siksi erityistä merkitystä 

maakunnalle, jonka lainsäädäntövallan piiriin luonnon- ja ympäristönsuojeluasiat Ahvenanmaan 

itsehallintolain 18 §:n 10 kohdan mukaan kuuluvat. Valiokunta pitää sen vuoksi tärkeänä, että 

maakuntahallitukselle varataan itsehallintolain 33 §:stä ilmenevien periaatteiden mukaisesti 

tilaisuus antaa lausunto jakosuunnitelmaesityksestä sen valmistelun aikana. 

Valtioneuvoston päättäessä kansallisen jakosuunnitelmaesityksen sisällöstä valtioneuvosto 

näyttäisi lakiehdotuksen 35 §:n 2, 3 ja 5 kohdan perusteella päättävän myös eräistä ehdotetulla 

lailla säädettävistä seikoista. Tätä ei kuitenkaan ole tarkoitettu, vaan säännöksissä on kysymys 

jakosuunnitelmaesityksen informaatiosisältöön kohdistuvista vaatimuksista. Näin ymmärrettynä 

ehdotus ei ole perustuslain kannalta ongelmallinen. 

Muutoksenhakukielto. Valtioneuvoston päätökseen ei 71 §:n 1 momentin mukaan saa hakea 

muutosta siltä osin kuin päätös koskee päästöoikeuksien kokonaismäärää tai uusille osallistujille 

27 §:n mukaan varattavaa osuutta. Valtioneuvoston päätöksissä näistä seikoista ei valiokunnan 

mielestä ole välittömästi kysymys kenenkään sellaisesta oikeudesta, jota koskeva päätös olisi 

perustuslain 21 §:n 1 momentin takia voitava saattaa tuomioistuimen tai muun riippumattoman 

lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Lakiehdotuksen 37 ja 38 §:n nojalla tehtävä lopullinen päätös 

päästöoikeuksien kokonaismäärästä vaikuttaa kuitenkin välillisesti päästöoikeuksien 

myöntämiseen ja siten esimerkiksi toiminnanharjoittajalle myönnettävien päästöoikeuksien 

määrään. Muutoksenhakukiellon tarvetta on aiheellista tältä osin vielä harkita. 

Päästöselvityksen todentaja. Toiminnanharjoittajan on 53 §:n mukaan käytettävä pääs-

töselvityksen todentamisessa todentajaa, joka on sellaiseksi hyväksytty Suomessa tai muussa 
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ETA-alueeseen kuuluvassa valtiossa. Todentajana voi toimia myös muu kuin viranomainen. 

Todentamistoiminnan järjestäminen ehdotetulla tavalla on tarpeen tehtävien 

tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Kun otetaan huomioon 58 §:n 3 momentti hailinto-oikeuden 

yleislainsäädännön soveltamisesta todentamistoiminnassa, ei sääntelyn voida katsoa vaarantavan 

perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Ehdotus on näin ollen 

ongelmaton perustuslain 124 §:n kannalta. Sääntely todentajan tehtävistä kuitenkin muodostuu 52 

§:n 3 momentin ja 54 §:n perusteella jossain määrin sekavaksi. Tältä osin sääntelyä on syytä 

pyrkiä vielä täsmentämään.1 

Asetuksenantovaltuus. Kauppa-ja teollisuusministeriön asetuksella annetaan 59 §:n nojalla 

tarkempia säännöksiä muun ohella päästöjen tarkkailusta ja todentajan hyväksymismenettelystä. 

Lakiehdotus sisältää niukasti säännöksiä päästöjen tarkkailusta. Toiminnanharjoittajan 

velvollisuus tarkkailla päästöjä ilmenee kyllä esimerkiksi 6 §:n 2 kohdasta ja 9 §:n 1 momentin 1 

kohdasta. Vaatimus tarkkailujärjestelmän luotettavuudesta, uskottavuudesta ja tarkkuudesta käy 

kuitenkin pelkästään välillisesti ilmi 52 §:n 3 momentista. Sääntelyä laissa on tältä osin aiheellista 

selkeyttää. 

Todentajan hyväksyminen on hallintoasia, jonka käsittelyssä noudatettavaan menettelyyn 

sovelletaan hallintolakia. Perustuslain 80 §:n 1 momentin takia on selvää, ettei ehdotetun 

valtuuden nojalla voida antaa säännöksiä yksilön oikeusaseman perusteista todentajan 

hyväksymismenettelyssä (PeVL 46/2002 vp, s. 8/II). Valtuutuksen asiallinen merkitys jää siksi 

vähäiseksi (PeVL 70/2002 vp, s. 6/II). 

Lain voimaantulo. Laki tulee 72 §:n 1 momentin mukaan voimaan valtioneuvoston asetuksella 

säädettävänä ajankohtana. Momentissa erikseen lueteltuja lainkohtia kuitenkin sovelletaan laissa 

mainittavasta ajankohdasta lukien. 

Lain eräiden säännösten voimaantuloajankohta on sidoksissa Euroopan unionin ja sen 

muiden jäsenvaltioiden ratkaisuihin päästökauppajärjestelmästä. Tämä muodostaa sellaisen 

perustuslain 79 §:n 3 momentissa tarkoitetun erityisen syyn, joka oikeuttaa sinänsä jättämään lain 

tai sen joidenkin säännösten voimaantuloajankohdan säätämisen asetuksen varaan. 

                     
1 Lakiehdotuksen 54 § sisältää viittauksen väärään lainkohtaan. 
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Lain voimassaolon ja sen soveltamisen käsitteet ovat sekoittuneet lakiehdotuksessa (ks. 

myös PeVL 5/2004 vp, s. 2). Käytettävän käsitteistön kannalta on ehdotettua luontevampaa lähteä 

siitä, että vain "voimassa olevaa" lakia "sovelletaan" (PeVL 2/2004 vp, s. 3/II). 

Voimaantulosäännöstä on siksi tarkistettava niin, että lain voimaantuloajankohta käy siitä ilmi 

tavanomaiseen tapaan ja että säännöksessä mainitaan erikseen ne lain EU:n 

päästökauppajärjestelmään kytkeytyvät säännökset (ainakin 1 §, 6 §:n 3 kohta, 31 §, 37—41 §, 6 

luku, 62—65 § ja 69 §:n 2 ja 3 momentti), joiden voimaantulo- tai soveltamisajankohdasta 

säädetään valtioneuvoston asetuksella (PeVL 1/2004 vp, s. 4/II). 
 
 
Lausunto 
 

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 
 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisiäriestvfoiessä- 1 lakiehdotus kui-tenkin vain, 

jos valiokunnan sen 13 §:n 3 momentin 1 kohdasta 

tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan 

asianmukaisesti huomioon. 
 
 
 

Helsingissä päivänä toukokuuta 2004 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.   Kimmo Sasi /kok vpj. Arja 
Alho/sd jäs.  Leena Harkimo /kok 
Hannu Hoskonen /kesk 

Roger Jansson I x  Irina 
Krohn /vihr Miapetra 
Kumpula /sd Annika Lapintie 
/vas Henrik Lax I x  Markus 
Mustajärvi /vas Reino Ojala 
/sd Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk Simo 
Rundgren /kesk Arto Satonen 
/kok Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen. 
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Muutosehdotus/SM 18.5.2004 
 
 

19 kpl :een loppu 
 

... ei sääntely valiokunnan mielestä muodostu perustuslain näkökulmasta suhteettomaksi. -
[Perusoikeusrajoitusten oikeasuhtaisuuteen liittyvät näkökohdat tulee myös lainsäädäntöä 
esimerkiksi seuraavia päästökauppakausia varten kehitettäessä ottaa asianmukaisesti 
huomioon niin, ettei sääntely muodostu suhteellisuusvaatimuksen kannalta ongelmalliseksi 
elinkeinojen harjoittamiselle.] 

PeV 
 

Sasi 

muutosehdotukset 

HE 49 Päästökauppalaki 

mietintöluonnos kpl 19 loppuun 

" Koska lain soveltamisen vaikutukset ovat vaikeasti ennakoitavissa, valiokunta toteaa, että perusoikeus-rajoitusten 
suhteellisuusvaatimus olisi ongelma, mikäli laitoskohtaiset päästöoikeudet muodostaisivat kohtuuttoman ja 
suhteettoman esteen elinkeinon harjoittamiselle ja kilpailukykyiselle toiminnalle." 
 

Perustelut: 
- lause viittaa siihen epävarmuuteen, jonka lain vaikutusten arviointi aiheuttaa 
- se on otettu prof Mäenpään lausunnosta s3 lkpl 
- se turvaa sen, että jos vaikutukset ovat HE:n perusteluista poikkeavat PeV:n arviointi olisi voinut olla toinen 
- lause kuvaa elinkeinon vapauden rajoittamisen rajat ja on suoraan johdettavissa perustuslain 18§:stä 

 
 

HE 165 Ärhus 
 

uusi 15 a kpl 
 

"Muutoksenhakuoikeuden laajentaminen voi lisätä valitusten määrää. Oikeus-ja hallintokäytännössä on kokemuksia 
siitä, että ympäristöasioiden käsittelyajat muodostuvat eräissä tapauksissa ja erityisesti useita eri lupia edellyttävissä 
hankkeissa kohtuuttoman pitkiksi. Ongelman muodostaa myös se, että valitusoikeutta käytetään eräissä tapauksissa 
oikeusturvan hakemisen sijasta päätöksenteon pitkittämiseen ja sitä kautta jopa estämiseen. Tämän vuoksi 
valitusoikeuksien laajentamista asianosaisten ulkopuolisiin on harkittava perustuslain 21§:n 1 momentin kannalta 
tavalla, joka turvaa kansalaisen oikeuden saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. 

o 

Arhusin sopimus rajaa sen hyväksyneiden valtioiden liikkumavaraa valitusoikeuksien suhteen ympäristöasioissa. 
Valiokunta pitää tärkeänä, että Suomi varaa itselleen mahdollisuuden arvioida Arhusin sopimuksen velvoitteita 
uudelleen, mikäli se johtaa valitusaikojen pitenemiseen Suomessa. 
 

Perustelut: 
- Suomen ongelma eivät ole tällä hetkellä valitusoikeuksien laajuus vaan pitkät käsittelyajat 
- laajuus ei o\6 lähelläkään perusoikeuskynnystä mutta käsittelyajat sen sijaan alkavat olla 



 

 

- Arhusin sopimuksen vaikutuksia on vaikea arvioida, mutta jos vaikutukset ovat arvioituja merkittävämpiä 
tulee Suomen varata itselleen sopimuksen irtisanomismahdollisuus 

- voidaan kysyä kuten kaikissa kv sopimuksissa, onko syytä sitoa omia käsiään 


