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Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa on eritelty lakiehdotukseen liittyviä
valtiosääntöoikeudellisia näkökohtia. Kun voin olennaisessa määrin yhtyä niihin varsinkin
säätämisjärjestystä koskevan johtopäätöksen osalta, keskityn seuraavassa vain kysymykseen, joka
esityksen perustelujen mukaan on ollut perusteena pyytää esityksestä perustuslakivaliokunnan
lausunto: onko valtiosääntöoikeudelliselta kannalta ongelmallista, jos yksityisiin kohdistuva
julkisen vallan käyttö perustuu sopimukseen?

Ajopiirturikorttien myöntämisen antaminen sopimuksella ulkopuoliselle palvelun tuottajalle

Lakiehdotuksella annettaisiin Ajoneuvohallintokeskukselle oikeus sopia kuljettaja-ja
yrityskorttien myöntämisen siirtämisestä yksityiselle tai julkiselle palvelun tuottajalle.
Ehdotuksen tarkoituksena olisi saada ajopiirturikorttien jakaminen kattavaksi ja joustavaksi koko
maassa hallinnon kustannuksen minimoiden. Korttien myöntäjät valittaisiin tarjouskilpailulla
julkisia hankintoja koskevien säännösten mukaisesti samoin periaattein kuin nykyisin järjestetään
kuljettaj^ntutkintotoiminta.

Ehdotuksen valtiosääntöoikeudellinen huöfnionarvoisuus syntyy siitä, että korttien
myöntämisessä on kysymys julkisen hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle ja
että kuljettajakortin myöntämisellä on merkitystä myös perustuslain 18 §:n oikeutta työhön ja
elinkeinovapautta koskevien säännösten kannalta, koska kuljettajakortin saaminen on edellytys
kuorma-ja linja-auton kuljettamiseen perustuvalle työlle, ammatille tai elinkeinolle. Ehdotusta on
siten valtiosääntöoikeudellisesti merkittävä perustuslain 124 §:n kannalta hallintotehtävän
antamisesta muulle kuin viranomaiselle.

Esityksessä ei suoraan oteta kantaa kysymykseen siitä, onko valtiosääntöoikeudelliselta
kannalta ongelmallista, jos yksityisiin kohdistuva julkisen vallan käyttö perustuu sopimukseen.
Kysymyksenasettelun perusteena esityksessä on viitattu perustuslakivaliokunnan kymmenen
vuotta sitten antamaan kahteen lausuntoon (PeVL 1 l/1994vp ja PeVL 23/1994vp), joissa
valiokunta on pitänyt yksityisiin sopimusperusteisesti kohdistuvaa julkisen vallan käyttöä
ongelmallisena.

Esimerkiksi lausunnossaan PeVL 23/1994vp valiokunta tarkasteli
valtiosääntöoikeudelliselta kannalta ehdotusta, jonka mukaan kunta ja kansaneläkelaitos voisivat
toimeentulotehtävien siirtoa koskevaa kokeilua koskevassa sopimuksessaan vähäisessä määrin
poiketa toimeentulotuen yleisistä perusteista annettuun valtioneuvoston päätökseen sisältyvistä
perusosan suuruuden perusteista. Sosiaali-ja terveysministeriön tulisi hyväksyä poikkeaminen.

Valiokunta piti ehdotusta valtiosääntöoikeudellisesti "erikoisena". Se ei kuitenkaan
nähnyt, että ehdotukselle toteuttamiselle tavallisella lailla olisi ollut suoranainen
valtiosääntöoikeudellinen este. Valiokunnan seuraava kannanotto ansaitsee tässä tulla
siteerauksen:

"Valiokunta on toisessa yhteydessä pitänyt valtiosääntöoikeudellisesti epäasianmukaisena, että viranomaisen
toimivalta yksityisiin kohdistuvan julkisen vallan osalta pohjautuisi sopimukseen (PeVL 11/1994 vp). Tähän
nähden on käsiteltävänä olevasta ehdotuksesta huomattava, että sosiaali-ja terveysministeriön tulee hyväksyä
sopimus toimeentulotuen perusosan määräytymisperusteiden poikkeamisesta. Valiokunnan käsityksen mukaan
tällainen ministeriön osuus tekee järjestelystä valtiosäännön kannalta asianmukaisen. On kuitenkin välttämätöntä,
että sopimus toimeentulotuen perusosan suuruuden määräytymisperusteista saatetaan kunnassa sopivin tavoin
yleisesti tiedoksi ja että tästä otetaan lakiin tarvittavat säännökset."

On syytä painokkaasti huomauttaa, että perustuslakivaliokunnan äsken esitetty kannanotto
sijoittuu aikaan ennen uuden perustuslain ja perusoikeusuudistuksen voimaantuloa. Käsillä olevan
ehdotuksen valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa on nyt tietenkin tultu aivan uuteen
oikeustilaan uuden perustuslain 124 §:n sekä v. 1995 perusoikeusuudistuksen myötä.

Kuten edellä jo esitin, ehdotettavaa sopimusjärjestelyä on tänään arvioitava nimenomaan
perustuslain 124 §:n kannalta. Säännöksen mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle
kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi



hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia.
Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain
viranomaiselle.

Mielestäni ehdotus ei ole ongelmallinen perustuslain 124 §:ään sisältyvien vaatimusten
kannalta. Korttien myöntämiseen ei sisälly merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä,
joita voidaan antaa vain viranomaiselle perustuslain 124 §:n nojalla, koska korttien myöntäminen
perustuu hyvin mekaaniseen päätöksentekoon, johon ei sisälly sen paremmin oikeus- kuin
varsinkaan tarkoituksenmukaisuusharkintaa.

Ehdotuksessa on myös nähdäkseni onnistuttu turvaamaan riittävän hyvin
säännösperusteisesti oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten noudattaminen niiden
tilanteiden varalta, joissa ajopiirturikorttien myöntäminen annettaisiin sopimuksella yksityiselle
palvelun tuottajalle.

Tehtävien siirtämistä ehdotetulla tavalla voidaan pitää myös tarkoituksenmukaisena,
vaikka esityksen perustelujen valossa korttien myöntäminen voisi ainakin melkein yhtä hyvin ja
tehokkaasti hoitua Ajoneuvohallintokeskuksen toimesta: kortteja on arvioitu esityksessä
myönnettävän vuositasolla "vähäinen määrä (s. 6).

Kun ehdotuksessa olisi kysymys ajopiirturikorttien myöntämisen antaminen sopimuksella
ulkopuoliselle taholle, ehdotuksen valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa perustuslain 124 §:n
kannalta muodostuu keskeisimmäksi kysymykseksi loppujen lopuksi se, täyttyykö ehdotuksessa
perustuslain säännökseen sisältyvä vaatimus siitä, että julkinen hallintotehtävä voidaan antaa
muulle kuin viranomaiselle "vain lailla tai lain nojalla".

Nähdäkseni vaatimus täyttyy: Vaikka hallintotehtävän antaminen perustuu primafacie
sopimukseen, sopimuksen tekoa ja sopimusta koskisivat kuitenkin lukuisat lakisääteiset
vaatimukset (ks. erityisesti lakiehdotuksen 5 § sopimukseen otettavista vähimmäisvaatimuksista).
Nämä lakisääteiset vaatimukset mielestäni

riittävässä määrin täyttävät perustuslain 124 §:n vaatimuksen siitä, että hallintotehtävän
antamisesta voidaan säätää tai päättää myös lain nojalla.

Päädyn siis kantaan, jonka mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätäm
isjärjestyksessä

Helsingissä 27. päivänä huhtikuuta 2004

Tuomas Ojanen
julkisen eurooppaoikeuden professori
Helsingin yliopisto

Pefr ^ l̂ööVnsyS

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE



Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laeiksi ajopiirturikorttien

myöntämisen järjestämisestä ja Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE

38/2004 vp).

Ajopiirturikorteista on säädetty neuvoston asetuksessa tieliikenteen valvontalaitteista (ETY

3821/85). Ajopiirturilla valvontaan kuorma- ja linja-autonkuljettajien ajo- ja lepoaikoja. Asetuksen

mukaan ajopiirturikorin myöntää jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen. Lakiehdotuksen

mukaan toimivaltaisena viranomaisena Suomessa olisi Ajoneuvohallintokeskus (3-4 §). Se voisi

kuitenkin tehdä julkisten tai yksityisten tahojen kanssa sopimuksia, joiden nojalla nämä voisivat

myöntää kuljettaja- ja yrityskortteja. Korjaamo-ja valvontakortit myöntäisi Ajoneuvohallintokeskus

itse.

Ajopiirturikorttien myöntämistä on pidettävä julkisena hallintotehtävänä, jonka uskomista muulle

kuin viranomaiselle sääntelee perustuslain 124 §. Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle

kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi

hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia.

Merkittävää julkisen vallan käyttöä ei kuitenkaan saa antaa muille kuin viranomaisille. Hallituksen

esityksessä on esitetty perustelut sille, miksi ehdotettua järjestelyä on pidettävä

tarkoituksenmukaisena. Minulla ei ole syytä epäillä näiden perustelujen oikeellisuutta.

Perustuslakivaliokunnan käytännössä on vakiintunut tiettyjä sääntöjä siitä, mistä seikoista lakiin on

otettava säännöksiä, jotta julkisen hallintotehtävän siirtäminen viranomaiskoneiston ulkopuolelle ei

vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Lakiehdotuksen 9

§:ssä on asianmukaiset viittauksen yleishallinto-oikeudellisen lainsäädännön soveltamiseen. Lisäksi

13 §:ssä on säännökset muutoksenhausta ja 15 §:ssä säännös rikosoikeudellista virkavastuuta

koskevien säännösten soveltamisesta aj opintokorttien myöntämisessä toimivaan henkilöön. Myös

6-7 §:n säännökset ajopiirikorttien myöntäjänä toimimisen yleisistä edellytyksistä sekä myöntäjän

luotettavuuden ja riippumattomuuden arvioinnista samoin kuin 12 §:n säännös

salassapitovelvollisuudesta ovat merkityksellisiä oikeusturvan ja hyvän hallinnon muiden

vaatimusten takaamiseksi. Merkitystä on niin ikään 5 §:n säännöksillä ajopiirikortin myöntämistä

koskevan sopimuksen sisällöstä ja 10  §:n säännöksillä Ajoneuvohallintokeskuksen

valvontavallasta.

Ajopiirikorttien myöntämisessä on kysymys hallintopäätösten tekemisestä ja siten julkisen vallan

käytöstä. Sitä ei voida kuitenkaan pitää sellaisena merkittävänä julkisen vallan käyttönä, jota



sisältäviä hallintotehtäviä voidaan uskoa vain viranomaisille. Katsonkin, että lakiehdotus on

sopusoinnussa perustuslain 124 §:n asettamien vaatimusten kanssa.

Kun  ajopiirikorttien  myöntämisessä  on  kyse  julkisen  vallan  käytöstä,  ehdotettua  järjestelyä  on

tarkasteltava myös niiden kannanottojen valossa, joita perustuslakivaliokunta on esittänyt julkisen

vallan käyttöoikeuden perustamisesta sopimuksella. Niinpä valiokunta on pitänyt lausunnossaan

11/1994 vp hallinnon lainalaisuusvaatimuksen kannalta epäasianmukaisena, että viranomaisen

toimivalta yksityisiin kohdistuvan julkisen vallan osalta perustuisi sopimukseen. Myös muissa

valiokunnan arvioimissa tilanteissa (ks. Pe VL 23/1994 vp ja 11/2002) on ollut kyse viranomaisten

välisistä sopimusperusteisista toimivaltajärjestelyistä.

Nyt ehdotetulle järjestelylle, sikäli kuin on kyse yksityisistä sopijakumppaneista, voidaan osoittaa

perustuslain tasoinen vaituutusperusta perustuslain 124 §:ssä. Järjestely toteutetaan -sopimus

solmitaan - lain nojalla, kuten 124 §:ssä edellytetään. Jos taas sopijakumppanina on toinen

viranomainen, on vaikea perustella, että näiden kanssa solmittavia sopimuksia olisi nyt esillä

olevassa yhteydessä arvioitava ankarampien valtiosääntöoikeudellisten kriteerien nojalla.

Todettakoon, että ehdotetun tämän kaltainen tehtävien ulkoistaminen ei ole ajoneuvohallinnossa

uusi asia, vaan sama malli on omaksuttu kuljettajantutkinnoissa (L 535/1998) ja ajoneuvojen

rekisteröintitoiminnassa (L 1100/1998). Näistä järjestelyistä säädettiin jo ennen uuden perustuslain

voimaantuloa; niiden perustuslainmukaisuus ei tosin ollut perustuslakivaliokunnan arvioitavana.

Sopimuspohjaiselle tehtävien siirrolle vaihtoehtoinen malli olisi toimilupajärjestelmä, joka

ajoneuvohallinnossa on käytössä katsastustoiminnassa (1099/1998). En kuitenkaan pidä toimilupa-

ja   sopimusjärjestelmän   eroja   valtiosääntöoikeudellisesti   merkityksellisinä: sopimusehdoilla

sekä sopimukseen liittyvällä valvonnalla ja irtisanomismahdollisuudella voidaan   päästä   kuta

kuinkin   samaan   tulokseen   kuin    lupaehdoilla   ja   luvan peruuttamismahdollisuudellakin.

En pidä nyt ehdotettua julkisen vallan käyttöoikeuden perustamista sopimuksella

valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena.

Porthaniassa 27.4.2004 1 / ........................................................ f   ^ ______ .



dännön mukaisiin tieliikenteen valvontalaitteisiin liittyvien ajopiirturikorttien myöntä-

misestä, mutta se voi sopimuksella siirtää kuljettaja-ja yrityskorttien myöntämisen jul-

PeVL */2004 vp — HE 38/2004 vp

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO */2004 vp

Hallituksen esitys laeiksi ajopiirturikorttien
myöntämisen järjestämisestä ja Ajoneuvohal-
lintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttami-
sesta

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä huhtikuuta lähettäessään hallituksen esityksen laeiksi ajopiir-

turikorttien myöntämisen järjestämisestä ja Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2

§:n muuttamisesta (HE 38/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi liikenne-ja viestintä-

valiokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lau-

sunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

- professori Tuomas Ojanen

- professori Kaarlo Tuori.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä.

Ehdotuksen mukaan Ajoneuvohallintokeskus vastaa Euroopan unionin lainsää-

HE 38/2004 vp Versio 0.1
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kisen tai yksityisen tahon hoidettavaksi. Esitys sisältää ehdotuksen myös laiksi ajoneu-

vohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen,

kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 124 §:n

säännösten kannalta hallintotehtävän siirtämisestä muulle kuin viranomaiselle sekä

perustuslain 18 §:ssä turvatun elinkeinovapauden näkökulmasta. Perustelujen mukaan

lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kui-

tenkin pitänyt suotavana, että esityksestä pyydetään perustuslakivaliokunnan lausunto.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Ajoneuvohallintokeskus vastaa 4 §:n perusteella ajopiirturikorttien myöntämisestä ja

päättää myönnetyn kortin peruuttamisesta. Se kuitenkin voi 1 momentin nojalla sopia,

että kuljettaja- ja yrityskorttien myöntäminen siirretään julkisen tai yksityisen tahon

hoidettavaksi.

Ajopiirturikorttien myöntäminen on perustuslain 124 §:ssä tarkoitettu julkinen

hallintotehtävä. Tällainen tehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai

lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna

perusoikeuksia eikä muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan

käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

Sääntelyn tarkoitus on saada ajopiirturikorttien jakaminen kattavaksi ja joustavaksi

koko maassa. Ajoneuvohallintokeskuksella tulee sen vuoksi olla mahdollisuus siirtää osa

kortteihin liittyvistä tehtävistä muille toimijoille. Keskus huolehtii ehdotuksen mukaan

kuitenkin itse korjaamo- ja valvontakorttien myöntämisestä sekä ajopiirturikort-tien

peruuttamisesta. Tehtävien tällainen siirtomahdollisuus on valiokunnan mielestä tarpeen

tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.

Lakiehdotuksen 9 §:ssä ovat asianmukaiset säännökset hallinto-oikeuden yleis-

lainsäädännön soveltamisesta ajopiirturikortteja myönnettäessä. Ehdotuksen 13 § koskee
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muutoksenhakua ja 15 § rikosoikeudellista virkavastuuta. Oikeusturvan ja hyvän

hallinnon vaatimusten kannalta merkityksellisiä ovat myös 6—7 §:n säännökset korttien

myöntäjänä toimimisen yleisistä edellytyksistä ja myöntäjän luotettavuuden arvioinnista

samoin kuin 12 §:n säännös salassapitovelvollisuudesta. Merkitystä on niin ikään 5 §:n

säännöksillä tehtävän siirtämissopimuksen sisällöstä ja 10 §:n säännöksillä

Ajoneuvohallintokeskuksen valvontavallasta. Kortin myöntämisen edellytyksistä sisäl-

tyvät säännökset tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen 14 artiklaan.

Julkinen hallintotehtävä voidaan perustuslain 124 §:n perusteella antaa muulle kuin

viranomaiselle myös lain nojalla tehtävällä sopimuksella. Ehdotus ei ole tältä kannalta

ongelmallinen.

Viranomaiselle kuuluvan hallintotehtävän siirtäminen sopimuksella toiselle viran-

omaiselle ei ole yhtä ongelmatonta. Sääntely on huomionarvoinen perustuslain 21 §:n sen

säännöksen kannalta, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi lain

mukaan toimivaltaisessa viranomaisessa. Merkityksellinen on myös perustuslain 2 §:n 3

momentti. Sen mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa

toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia (PeVL 14/2003 vp, s. 3, PeVL 52/2001 vp, s. 5,

PeVL 11/2002 vp, s. 5—7, PeVL 72/2002 vp, s. 2—3). Ajopiirturikort-tien

myöntämisessä on valiokunnan mielestä kuitenkin kysymys lähinnä julkiseen palveluun

rinnastettavasta ajopiirturikorttien jakelutehtävästä, jonka siirtäminen sopimuksella

viranomaiselta toiselle ei lähtökohtaisesti ole vastoin perustuslakia. Tehtävän siirtäminen

ei ehdotuksen mukaan muuta Ajoneuvohallintokeskuksen asemaa korttien myöntämisestä

vastaavana ja myöntäjien toimintaa valvovana viranomaisena. Sääntely ei tältäkään osin

vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen

lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä päivänä huhtikuuta 2004
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Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

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

Hannu Hoskonen /kesk
R.oger 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.


