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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 33/2002 vp

Tiistai 9.4.2002 kello 10.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. U  6/2002  vp ehdotuksesta  neuvoston  säädöksen  antamiseksi  Euroopan
poliisiviraston perustamisesta  tehdyn yleissopimuksen muuttamiseksi  (Europol
yleissopimus)

Jatkettu I käsittely

Merkitään saapuneeksi sisäasiainministeriön lisäselvitys.

4. E  25/2002  vp Espanjan  kuningaskunnan  aloitteesta  neuvoston  suosituksen
antamiseksi  monikansallisten  Ad  Hoe  ryhmien  perustamisesta  terroristeja
koskevien tietojen hankkimiseksi

Ilmoitetaan,  että  asia  on  lähetetty  valiokunnalle  mahdollisia  toimenpiteitä
varten.

Päätetään mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

E 86/2001 vp komission valkoisesta kirjasta "eurooppalainen hallintotapa"

2. VNK 22.03.2002

Ilmoitetaan, että asia on lähetetty valiokunnalle tiedoksi. Merkitään tiedoksi.

HE  42/2002    vp laeiksi    tapaturmavakuutuslain  ja  maatalousyrittäjien
tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

I käsitteli

Kuultavina:
hallitussihteeri Jaakko Hannula, sosiaali ja terveysministeriö

— lainsäädäntöneuvos AnnaRiitta Wallin, oikeusministeriö
— professori Timo Konstari
— professori Olli Mäenpää
— professori Ilkka Saraviita

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.
ESITYSLISTA 33/2002 vp

7. HE 248/2001 vp laiksi seutuyhteistyökokeilusta

Jatkettu I  käsittely
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Jaetaan korjattu lausuntoluonnos.

Yleiskeskustelu Yksityiskohtainen

käsittely

HE  20/2002  vp  laiksi  turvallisuuden  edistämistä  yleisillä  paikoilla  koskevien
säännösten uudistamiseksi

Jatkettu I käsittely

Todetaan asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

9. HE 216/2001 vp laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyjiksi
laeiksi

Jatkettu I käsittely

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.

Esitellään luonnos. Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

10. Muut asiat

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous on keskiviikkona 10.4.2002 klo 10.00.



HE 42/2002 vp
Lausunnon antaja: pro f. Timo Konstari

Eduskunnan  perustus lakival iokunnal le

Eduskunnan  perustuslakivaliokunnassa  on  käsiteltävänä  hallituksen  esitys  laeiksi
tapaturmavakuutuslain  ja  maatalousyrittäjien  tapaturmavakuutuslain  muuttamisesta.
Esityksessä  ehdotetaan  tapaturmavakuutuslain  ja  maatalousyrittäjien  tapaturmavakuutuslain
tietosuojasäännösten  tarkistamista.  Lakien  tarkistamiseen  tähtäävässä  valmistelutyössä  on
otettu  huomioon  viranomaisten  toiminnan  julkisuudesta  annetun  lain  ja  henkilötietolain
säännökset.  Hallituksen  esityksen  tavoitteena  on  toteuttaa  perustuslain,  julkisuuslain  ja
henkilötietolain  edellyttämät  muutokset  lakisääteisen  työtapaturmaturvan  toimeenpanoa
koskevassa  lainsäädännössä.  Esitys  sisältää  muun  ohella  nykyistä  tarkemmat  säännökset
tapaturmaturvan  toimeenpanoon  liittyvien  asiakirjojen  ja  tietojen  salassapidosta  ja  sitä
koskevista poikkeuksista.

Lähtökohtana  on  ehdotuksen  64  h  §:n  mukaisesti  se,  että  julkisuuslakia  sovelletaan
vakuutuslaitoksen  ja  Tapaturmavakuuslaitosten  liiton  tapaturmavakuutuslain  toimeenpanoon
liittyvien  asiakirjojen  ja  toiminnan  julkisuuteen  siltä  osin  kuin  julkisuuslain  4.2  §:ssä
säädetään,  jollei  tapaturmavakuutuslaissa  tai  muussa  laissa  toisin säädetä.  Julkisuuslaki  tulee
siten  sovellettavaksi,  kun  kysymys  on  julkisen  vallan  käyttämisestä.  Ehdotuksen  64  h  §:ssä
lähdetään kuitenkin siitä, että julkisuuslain salassapitovelvoitteita ja niiden rikkomista koskevia
säännöksiä on noudatettava tapaturmaturvan toimeenpanossa myös silloin, kun kysymys ei ole
julkisen  vallan  käytöstä.  Sama  koskee  soveltuvin  osin  myös  julkisuuslakiin  otettuja
salassapidosta  poikkeamiseen  oikeuttavia  säännöksiä.  Hallituksen  esityksen  perusteluista  (s.
14)  ilmenee,  että  tarkoituksena  ei  ole  ulottaa  julkisuuslain  mukaista  julkisuusperiaatetta  sen
enemmälti  tapaturmaturvaa  toimeenpaneviin  yhteisöihin  ja  niiden  asiakirjoihin.  Julkisuuslain
soveltamisalan  osittainen  ulottaminen  tapaturmaturvan  alalle  ehdotetulla  tavalla  ei
valtiosääntöoikeudellisesti  aiheuta  ongelmia.  Ehdotetusta  soveltamisalan  laajennuksesta
saadaan se etu, että tapaturmaturvan alalla tulevat salassapitosäännöt näin yhdenmukaistetuiksi.

Valtiosääntöoikeudelliselta kannalta on muutosehdotusten arvioinnissa kiinnitettävä huomiota
erityisesti perustuslain 10.1 §:ään, jonka mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha
on turvattu. Saman säännöksen mukaan henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla.

Huomiota on kiinnitettävä myös perustuslain 12.2 §:n säännökseen, jonka mukaan
viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta

ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto



julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta. Hallituksen esityksen perusteluista (s. 51) ilmenee, että
ehdotetuissa lain muutoksissa on otettu erityisesti huomioon myös perustuslain 80 §, jossa on

säädetty asetuksen antamisesta ja lainsäädäntövallan siirtämisestä. Sanotun perustuslain
kohdan mukaan lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien

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

Perustuslain  10.1  §:ssä  tarkoitettu  sääntely  sallii  mahdollisuuden  tavallisella  lailla  rajoittaa
jonkin verran yksityiselämän suojaa  ja  toteuttaa rajoituksia  henkilötietojen suojaan,  jos  laissa
otetaan  asianmukaisesti  huomioon  ne  vaatimukset,  joita  perusoikeuksien  rajoittamiseen
yleisesti liittyy (PeVL 7/2000 vp).

Joukko  keskeisiä  perusoikeuksien  rajoitusperiaatteita  on  kirjattu  perusoikeusuudistuksen
yhteydessä  perustuslakivaliokunnan  mietintöön  (PeVM  25/1994  vp).  Perusoikeuksien
rajoitusten  on  ensiksikin  perustuttava  eduskunnan  säätämään  lakiin.  Rajoitusten  on  oltava
tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti määritettyjä. Rajoitusten olennaisen sisällön tulee ilmetä
laista.  Rajoitusperusteiden  on  myös  oltava  hyväksyttäviä.  Rajoittamisen  tulee  olla  painavan
yhteiskunnallisen  tarpeen  vaatima.  Tavallisella  lailla  ei  voi  säätää  perusoikeuden  ytimeen
ulottuvaa  rajoitusta.  Rajoitusten  on  oltava  suhteellisuusvaatimuksen  mukaisia.  Riittävistä
oikeusturvajärjestelyistä  on  niin  ikään  huolehdittava  eivätkä  rajoitukset  saa  olla  ristiriidassa
Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.

Hallituksen  esityksessä  ehdotetuissa  lakiehdotuksissa  pyritään  nykyistä  täsmällisemmällä
erityissääntelyllä selkeyttämään sekä vakuutusjärjestelmiä toimeenpanevien että vakuutettujen
ja  vakuutuksenottajien  kannalta  erityisesti  niiden  salassa  pidettävien  tietojen  käsittelyä,  jotka
ovat  ominaisia  ja  keskeisiä  tapaturmaturvan  toimeenpanolle.  Perustelujen  mukaan
ehdotettavien  säännösten  tarkoituksena  on  ehkäistä  toimeenpanon  kannalta  tarpeettomien
tietojen hankkimista ja  luovuttamista  ja tehostaa tätä kautta vakuutetun  ja vakuutuksenottajan
tietojen  suojaa.  Tavoite  on  hyväksyttävä  ja  sopusoinnussa  perusoikeusnäkökohtien  kanssa.
Perustelujen  mukaan  tarkoituksena  on  myös  huolehtia  siitä,  että  järjestelmiä  toimeenpanevat
yhteisöt ja toimielimet saavat toimeenpanon edellyttämät tiedot mahdollisimman tehokkaasti ja
joustavasti  ilman  päällekkäisestä  tietojen  hankkimisesta  aiheutuvaa  asioiden  viivästymistä  ja
ylimääräisiä kustannuksia. Hyvän hallinnon ja siten perustuslain 21 §:n taustaa vasten nämäkin
tavoitteet  ovat  hyväksyttäviä,  mutta  toisaalta  pelkät  tehokkuusnäkökohdat  eivät  riittävästi
perustele  yksityisyyden  suojaa  rajoittavaa  erityislainsäädäntöä.  Säännöskohtaisessa
tarkastelussa on joka tapauksessa kiinnitettävä huomiota siihen, ovatko säädettävät rajoitukset
riittävän  täsmällisiä  ja  tarkkarajaisia.  Rajoitukset  eivät  myöskään  yksityisyyden  suojaa
ajatellen saa ulottua liian pitkälle (suhteellisuusperiaate).

Uudistuksen kohteena oleviin lakiehdotuksiin otetut tietojen saamista ja luovuttamista koskevat
säännökset  on  kokonaisuutena  arvioiden  onnistuttu  laatimaan  riittävän  yksityiskohtaisiksi,
täsmällisiksi  ja  tarkkarajaisiksi.  Sellaisissa  tapauksissa,  joissa  tietosisältöjen  tyhjentävä
luettelointi ei ole ollut mahdollista, on ehdotuksissa turvauduttu ns. välttämättömyyskriteeriin.



Tällaisia säännöksiä on otettu esimerkiksi 1. ehdotuksen 64 §:ään, 64 a §:ään, 64 c §:ään ja 64
d  §:ään.  Sääntelytapaa  voidaan  pitää  valtiosääntöoikeudelliselta  kannalta  hyväksyttävänä,
vaikka luovutettavia tietoja ei säännöksissä olisikaan tarkoin yksilöity.

Ehdotuksiin  sisältyy  kuitenkin  eräitä  säännöksiä,  jotka  välttämättömyysvaatimuksesta
huolimatta  eivät  kaikilta  osin  vaikuta  riittävän  täsmällisiltä.  Esimerkkinä  voi  mainita
tapaturmavakuutuslakia  koskevan  muutosehdotuksen  64  c  §:n  2  kohdan,  jonka  mukaan
vakuutuslaitoksella  ja  Tapaturmavakuutuslaitosten  liitolla  on  oikeus  antaa  salassa  pidettäviä
tietoja  julkisuuslain 4.1 §:ssä  tarkoitetulle  viranomaiselle.  Säännöksessä  mainitut  tiedot  eivät
sinänsä ole arkaluonteisia, mutta niitä tahoja, joille tiedot ovat luovutettavissa, ei ehdotuksessa
ole  riittävän  täsmällisesti  rajattu.  Tiedot  ovat  säännöksen  mukaan  luovutettavissa
sosiaaliturvaan  kohdistuvia  rikoksia  ja  väärinkäyttöä  koskevan  viranomaisen  yksittäisen
selvitystyön  suorittamiseksi  ja  rikoksen  syytteeseenpanoa  varten.  Hallituksen  esityksen
perustelujen  (s.  39)  mukaan  säännöksen  tarkoittama  selvityshanke  voidaan  toteuttaa
esimerkiksi ministeriöiden tai muiden hallintoviranomaisten yhteistyönä. Hallituksen esityksen
perustelujen  mukaan  säännös  mahdollistaa  myös  salassa  pidettävien  tietojen  yhdistämisen
mainitussa

tarkoituksessa  muiden  sosiaaliturvajärjestelmien  etuudensaajia  koskeviin  rekisteritietoihin.
Vaikka luovutettavat tiedot eivät olisikaan arkaluonteisia, on kysymys tietojen käyttötarkoitus
huomioon  ottaen  yksityisyyden  suojan  kannalta  merkittämästä  rajoituksesta.  Pelkkä
hallituksen esityksen perusteluihin otettu maininta tietojen yhdistämismahdollisuudesta ei riitä
henkilörekisteritietojen yhdistelyperusteeksi.

Käsiteltäviin  lakiehdotuksiin  sisältyy  myös  säännöksiä  teknisen  käyttöyhteyden
avaamisedellytyksistä.  Viranomaistoiminnan  osalta  sellainen  yleissäännös  on  jo  otettu
julkisuuslain 29.3 §:ään, jonka mukaan viranomainen voi avata toiselle viranomaiselle teknisen
käyttöyhteyden henkilörekisterinsä sellaisiin tietoihin, jotka toisen viranomaisen on laissa erik
seen säädetyn velvollisuuden mukaan otettava päätöksenteossaan huomioon. Jos henkilötiedot
on säädetty salassa pidettäviksi, käyttöyhteyden avulla saa hakea tietoja vain henkilöistä, jotka
ovat antaneet siihen suostumuksensa, jollei salassa pidettävien tietojen antamisesta erikseen ni
menomaisesti  säädetä  toisin.  Tapaturmavakuutuslain  muuttamista  koskevan  ehdotuksen  64  i
§:ään  on  otettu  julkisuuslain  29.3  §:ssä  säädettyä  pidemmälle  ja  laajemmalle  ulottuva
mahdollisuus  teknisen  käyttöyhteyden  avaamiseen.  Vastaavasti  on  menetelty
maatalousyrittäjien  tapaturmavakuutuslain  muuttamista  koskevan  ehdotuksen  22  §:ssä,  joka
sisältää  viittauksen  tapaturmavakuutuslain  muutosehdotuksen  64  i  §:ään.  Ehdotukset  on
hallituksen esityksessä  (s. 47 ja s. 50) riittävästi perusteltu. Huomiota kiinnittää kuitenkin se,
ettei ehdotuksen 64 i §:ään ole otettu erikseen viittausta suojausvelvoitteisiin, joista on säädetty
julkisuuslain 13.2 §:ssä ja 18 §:ssä sekä henkilötietolain 32 §:ssä. Tämä voisi olla aiheellista.
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i

Timo Konstari hallintooikeuden
professori



Olli  Mäenpää
9.4.2002

Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen  esitys  laeiksi  tapaturmavakuutuslain  ja  maatalousyrittäjien
tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (HE 42/2002 vp)

Hallituksen  esityksen  perustelujen  mukaan  kysymys  on  vain  tietosuojaa,
asiakirjojen  julkisuutta  ja  salassapitoa  sekä  tietojen  luovuttamista  koskevien
säännösten  kodifioinnista  ja  saattamisesta  lain  tasolle.  Esitykseen  sisältyy
kuitenkin eräitä muitakin valtiosääntöoikeudellisesi merkittäviä kysymyksiä.

i

Yksityiselämää koskevat tiedot ja henkilötietojen suoja
i

Tiedonsaanti ja tiedonantamisoikeuksien määrittely

Tiedonsaantia ja tietojen antamista määritteleviä lakiehdotuksen säännöksiä on
arvioitava  lähinnä  perustuslain  10  §:ssä  määritellyn  yksityiselämän  turvan  ja
henkilötietojen  suojan  kannalta.  Perusoikeussuojan  kannalta  on  ensinnäkin
positiivista,  että  viranomaisten  toiminnan  julkisuudesta  annettua  lakia  ja
henkilötietolakia  sovellettaisiin  yleensä  vakuutuslaitoksen  ja
Tapaturmavakuutuslaitosten  liiton  toimintaan  lain  toimeenpanossa.  Nämä
säädökset  sisältävät  perussäännöksiä  sekä  yksityiselämää  koskevien  tietojen
salassapidosta että henkilötietojen suojaamisesta.

Muutenkin  säännöksiä  tiedon  saamisesta  ja  niiden  luovuttamisesta  voidaan
lähtökohtaisesti  pitää  hyväksyttävinä  ja  riittävän  täsmällisinä.  Säännöksien
soveltaminen  on  kytketty  asianmukaisesti  tapaturmavakuutuslain
soveltamisessa ja ratkaisun teossa välttämättömiin tietoihin. Tältä osin sääntely
sopeutuu  niihin  kriteereihin,  jotka  perustuslakivaliokunta  on  määritellyt
erityisesti lausunnossaan 7/2000 vp sekä lausunnossa 44/2000 vp. Merkitystä on
myös sillä, että yksityiselämää koskevien tietojen käsittely tapahtuu keskeisesti
työtapaturmakorvauksen hakijan ja saajan etujen turvaamiseksi.

Mainituissa lausunnoissa ei kuitenkaan ole suoranaisesti otettu kantaa 64 c §:n
4 momentin tarkoittaman kaltaiseen salassapidettävien tietojen luovuttamiseen,
jonka  kohteena  ovat  "asiakashallintaan"  liittyvät  tiedot  saman  pankki  ja
vakuutusyhtiökonsernin  sisällä.  Tällainen  konserninsisäinen  tietojen
luovuttaminen  ei  normaalisti  liity  tapaturmavakuutuslaitoksen  asiakasta
koskevaan korvausratkaisuun tapaturmavakuutuslain soveltamisessa, vaan sillä
on  ensisijaisesti  liiketoiminnallinen  perusta.  Salassapidettävien  tietojen
luovuttaminen  voi  tämän  vuoksi  olla  mahdollista  vain  erittäin  suppeissa



puitteissa.  Ehdotettu  64  c  §:n  4  momentin  säännös  ei  tässä  suhteessa  ole
ongelmallinen yksityiselämän suojan kannalta.

Korvauksensaajan ilmoitusvelvollisuus

1.  lakiesityksen  45  §:n  1  momentin  mukaan  korvauksensaajalla  olisi  yleinen
velvollisuus  viipymättä  ilmoittaa  vakuutuslaitokselle  "sellaisista
terveydentilassaan,  työansioissaan,  perhesuhteissaan  ja  muissa  seikoissa
tapahtuvista muutoksista, jotka vaikuttavat hänen oikeuteensa saada tämän lain
mukaista korvausta tai korvauksen määrään".

Säännös  sisältää  väljästi  ja  laajaalaisesti  määritellyn  ilmoitusvelvollisuuden,
jonka  kohteena  ovat  yksityiselämän  suojan  kannalta  keskeiset  yksilön  olot.
Säännös on siten merkityksellinen yksityiselämän suojan kannalta. Yksittäiselle
korvauksensaajalle  voitaneen  kylläkin  lailla  asettaa  velvollisuus  ilmoittaa
yksityiselämässään  tapahtuneista  muutoksista,  mikäli  tällaiset  faktatiedot  jo
toteutuneista  asiantiloista  ovat  täysin  välttämättömiä  eläkeoikeuden
määräytymisen  tai  eläkkeen  määrän  arvioinnin  kannalta.
Tietojenantovelvollisuuden  perustamisen  kannalta  arvioituna  säännöksen  ei
sinänsä voida katsoa olevan ongelmallinen yksityiselämän suojan rajoitus.

Ehdotetun  säännöksen  ongelmana  on  kuitenkin  sen  väljyys,  jatkuvuus  ja
käytännössä  myös  vaikeaselkoisuus  ja  hankala  toteutettavuus.  Pelkästään
tapaturmakorvauksen  saaminen  aiheuttaisi  korvauksensaajalle  pysyvän
velvollisuuden  ripeästi  raportoida  yksityiselle  vakuutuslaitokselle
käytännöllisesti  katsoen  kaikista  yksityiselämäänsä  kuuluvista  ja  siihen
mahdollisesti  tulevaisuudessa  vaikuttavista  asiantiloista,  jos  niillä  saattaa  olla
merkitystä  korvaussuhteen  arvioinnissa.  Näin  laajalle  perustuslain  10  §:ssä
turvattua  yksityiselämää  koskevalle  tiedonantovelvollisuudelle  pelkästään
korvauksen  saamisen  perusteella  ei  näyttäisi  olevan  suhteellisuusperiaatteen
mukaisia perusteita.

I A

Säännöstä olisikin mahdollista täsmentää esimerkiksi siten, että
korvauksensaaja  pystyisi  ainakin  kohtuudella  tietämään,  mitä  tietoja  hänen  on
annettava.  Vasta  tulevaisuudessa  mahdollisesti  toteutuvia  asiantiloja  yleisesti
koskeva  tiedonantovelvollisuus  vaikuttaa  kuitenkin  sekä  kohtuuttomalta  että
myös epärealistiselta.

Yhdistymisvapaus

Lakisääteinen velvollisuus kuulua Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon

Kaikkien  tapaturmavakuutuslain  tarkoittamien  vakuutuslaitosten  tulisi  1.
lakiehdotuksen  30  b  §:n  3  momentin  mukaan  kuulua  Tapaturma
vakuutuslaitosten liittoon ja osallistua sen tehtävistä aiheutuviin kustannuksiin.
Ehdotusta    joka  sinänsä  on  voimassaolevaa  oikeutta    on  arvioitava
yhdistymisvapautta  koskevan  perustuslain  13  §:n  2  momentin  perusteella.
Säännöksen  mukaan  perusoikeutena  turvattuun  yhdistymisvapauteen  sisältyy
"oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen



ja  osallistua  yhdistyksen  toimintaan".  Pykälän  3  momentin  mukaan  tarkempia
säännöksiä yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan lailla.

Mainitussa  perustuslain  säännöksessä  on  nimenomaisesti  turvattu  ns.
negatiivinen  yhdistymisvapaus  eli  oikeus  olla  kuulumatta  yhdistykseen.  Tosin
perusoikeusuudistuksen  esitöissä  (HE  309/1993  vp,  s.  60)  todetaan,  että
säännös  "ei  estäisi  vastaisuudessa  perustamasta  nykyiseen  tapaan
lainsäädäntöteitse  julkisoikeudellisia  yhdistyksiä  julkista  tehtävää  varten",
jolloin "myös jäsenyydestä  tällaisessa yhdistyksessä voitaisiin edelleen säätää
laissa".  Joka  tapauksessa  "yhdistymisvapautta  turvaavan
perustuslainsäännöksen  voidaan  tällöinkin  katsoa  puoltavan  pidättyvää
suhtautumista pakkojäsenyyteen".

Perustuslakivaliokunta  on  ylioppilaskuntia  koskevassa  lausunnossaan  3/1997
vp ja metsänhoitoyhdistyksiä koskevassa lausunnossaan 1/1998 vp korostanut
negatiivisen  yhdistymisvapauden  merkitystä,  kun  kysymys  on  ollut  yksityisen
henkilön  velvollisuudesta  kuulua  yhdistykseen.  Lausunnossaan  1/1998
perustuslakivaliokunta kuitenkin  totesi olevan mahdollista näistä lähtökohdista
"tietyntyyppisten  yhdistysten  osalta  poiketa  vain,  jos  poikkeamiselle  on
olemassa  erityiset  yhdistymisvapauden  kannalta  hyväksyttävät  perusteet.
Yhdistymisvapautta  koskevan  perusoikeussäännöksen  esitöiden  valossa
tällaisena perusteena voi lähinnä olla se, että yhdistys järjestetään lailla julkista
tehtävää varten."

Myös  yliopistolain  käsittelyn  yhteydessä  perustuslakivaliokunta  on  arvioinut
negatiivisen yhdistymisvapauden merkitystä ylioppilaskunnan pakkojäsenyyden
yhteydessä  todeten,  "että  tämän  tyyppisissä  tilanteissa  tulisi  lähtökohtaisesti
etsiä  perustuslain  sanamuotoon  selvästi  soveltuvia  ratkaisumalleja  eli
järjestelyjä,  jotka  eivät  rakennu  pakkojäsenyyden  varaan  (esim.
riistanhoitoyhdistystä  koskeva  metsästyslain  64  §).  Koska
perusoikeusuudistuksen  yhteydessä  on  säännöksen  muotoilusta  huolimatta
pidetty mahdollisena säätää lailla julkisoikeudellisen yhdistyksen jäsenyydestä,
on ehdotuksessa omaksuttu perusratkaisu ylioppilaskunnan pakkojäsenyydestä

valiokunnan  mielestä  sinänsä  hyväksyttävissä  perustuslain  kannalta,  etenkin
kun  ylioppilaskuntaa  on  vanhastaan  pidettävä  osana  itsehallinnon  omaavaa
yliopistoa  ja  koska  sillä  on  merkittävä  osuus  yliopiston  hallinnossa."  (PeVL
3/1997 vp) j

Nyt  arvioitava  tapaus  ei  kuitenkaan  suoranaisesti  rinnastu  näihin  tilanteisiin,
sillä  kysymys  on  vakuutuslaitosten,  siis  oikeushenkilöiden,  velvollisuudesta
kuulua  yhdistykseen.  Perusoikeuksien  on  katsottu  kuuluvan  ensisijaisesti
luonnollisille  henkilöille  ja  vain  välillisesti  oikeushenkilöille  silloin,  kun  on
kysymys  myös  näiden  takana  olevien  luonnollisten  henkilöiden
perusoikeudesta.  Vaikka  perusoikeusuudistuksessa  omaksuttiinkin  tällainen
"välilliseen  puuttumiseen"  nojautuva  argumentti,  uudistuksen  yhteydessä  ei
oikeushenkilöitä  kuitenkaan  kategorisesti  haluttu  jättää  perusoikeussuojan
ulkopuolelle  (HE  309/1993  vp,  s.  23).  Perusoikeussuoja  on  kuitenkin  sitä
välillisempi, mitä etäämpänä oikeushenkilö niistä yksilöistä, jotka muodostavat



sen  osakkeenomistajina  (vrt.  samansuuntaisesti  omaisuudensuojan  osalta
PeVL 45/1996 vp ja 17/1997 vp).

Tapaturmavakuutuslaitosten  liitolle  kuuluvien  tehtävien  hoitaminen  on
epäilemättä  yhteiskunnan  intressissä,  ja  kysymyksessä  on  myös  tärkeä
julkisten  tehtävien  ryhmä.  Vakuutuslaitos  on  myös  suhteellisen  etäällä  sen
muodostavista  yksilöistä  eli  lähinnä  osakkeenomistajista.  Nämä  seikat
näyttäisivät  muodostavan  hyväksyttävän  perusteen  normaalista
yhdistystoiminnasta  poikkeaville  jäsenyysjärjestelyille,  kun  otetaan  huomioon
myös,  että  kysymys  on  myös  jo  suhteellisen  vakiintuneesta  ja  olennaisesta
osasta  tapaturmavakuutusjärjestelmää.  Jäsenyyspakko  ei  tässä  tapauksessa
myöskään  rajoita  yhdistymisvapauden  ydinalueelle  kuuluvan  vapaan
kansalaistoiminnan  mahdollisuuksia  eikä  myöskään  vakuutuslaitoksen
muodostavien yksilöiden yhdistymisvapautta.

Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

Tapaturmavakuutuslaitosten  liitolla  on  erityisesti  tapaturmavakuutuslain  30  a
§:n nojalla useita  julkisia hallintotehtäviä. Osaan niistä näyttää voivan sisältyä
myös  julkisen  vallan  käyttöä.  Tällaista  vallan  käyttöä  voi  sisältyä  myös  64  b
§:ssä  säädetyn  tarkastusoikeuden  käyttöön.  Liiton  tehtävistä  säädetään  myös
lain 10, 11, 41 b, 41 c ja 64 §:ssä sekä eräissä muissa laeissa. Liiton toimintaa
on  näin  ollen  arvioitava  perustuslain  124  §:n  määrittelemien  kriteerien
perusteella.

Tällaiseen  arviointiin  ei  kuitenkaan  hallituksen  esitykseen  sisältyvien  tietojen
perusteella  ole  edellytyksiä.  Esityksessä  ei  nimittäin  ole  minkäänlaista
selvitystä,  jonka perusteella olisi  mahdollista  arvioida, onko  perusteltua  antaa
tällaiset  tehtävät  kyseiselle  liitolle  tehtävien  tarkoituksenmukaiseksi
hoitamiseksi, mitä perustuslain 124 § edellyttää. Esitykseen ei sisälly myöskään
tarkempaa  selvitystä  siitä,  miten  perusoikeuksien,  oikeusturvan  ja  hyvän
hallinnon  vaatimukset  olisi  tarkoitus  ottaa  huomioon  liiton  toiminnassa  näitä
tehtäviä  hoidettaessa.  Tosin  julkisuusperusoikeuden  toteuttamisen  osalta
lakiehdotuksessa  on  edellä  erikseen  arvioituja  säännöksiä,  mutta  ne  eivät
sellaisenaan  riitä  täyttämään  perustuslain  124  §:n  asettamia  hyvän  hallinnon
vaatimuksia.

Tapaturmavakuutuslaitosten  liiton  osalta  on  kylläkin  huomionarvoinen  30  a  §:n  3
momentin  säännös,  jonka  mukaan  liiton  hoitaessa  korvaus  tai
vakuuttamisvelvollisuuteen  liittyviä  tehtäviä  "siitä  on  soveltuvin  osin  voimassa,  mitä
tässä  laissa  säädetään  vakuutuslaitoksista".  Tapaturmavakuutuslaki  määritteleekin
monelta  osin  yksityisille  vakuutuslaitoksille  julkisen  vallan  käytöksi  luonnehdittavia
tehtäviä.  Etenkin  ratkaistessaan  korvauksenhakijan  oikeutta  tapaturmavakuutuslain
mukaiseen korvaukseen vakuutuslaitos toimii perustuslain 124 §:n kannalta relevantilla
tavalla  julkisen  vallan  käyttäjänä.  Mainitun  säännöksen  edellyttämiä  oikeusturvaa
koskevia muutoksenhakujärjestelyjä voidaan yleisesti ottaen pitää riittävinä.
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Hyvän  hallinnon  vaatimusten  kannalta  ei  kuitenkaan  voitane  pitää  riittävänä,  että
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tai vakuutuslaitosten yleisenä velvollisuutena ei olisi
julkista tehtävää hoitaessaan taikka julkisen vallan käyttöä sisältävässä toiminnassaan
noudattaa  hallintomenettelyä  koskevia  lain  tasoisia  säännöksiä.  Niiden  on
noudatettava  ainoastaan  eräissä  hallintomenettelylain  säännöksissä  ilmaistuja
"periaatteita"  siten  kuin  tapaturmavakuutuslain  voimassaolevassa  41  a  §:n  3
momentissa  säädetään.  Asianosaisella  ei  myöskään  tapaturmavakuutusasioissa  olisi
oikeutta  tulla  kuulluksi,  vaan  päätöksentekijä  voi  harkita,  onko  kuuleminen  "hänen
etunsa vuoksi ilmeisen tarpeellista".

Perustuslain 21 §:n 2 momentin sisältämän lakivarauksen voidaan katsoa edellyttävän
keskeisten  menettelyvelvoitteiden  määrittelyä  suoraan  ja  nimenomaisesti  laissa.  Näin
ollen  voimassaolevaa  väljää  ja  tulkinnanvaraista  viittaussäännöstä  "periaatteisiin"  ei
voitane  pitää  riittävänä,  vaikka  kysymys  onkin  perustuslain  124  §:n  edellyttämästä
hyvän  hallinnon  noudattamisesta.  Lisäksi  tapaturmavakuutusasioissa  kysymys  on
osaltaan  myös  perusoikeuksien  toteutumiseen  vaikuttavasta  päätöksenteosta,  mikä
sekin  puoltaa  nimenomaista  laintasoista  sääntelyä.  Perustuslaissa  nimenomaisesti
edellytettyä asianosaisen oikeutta tulla kuulluksi ei voida lailla määritellä viranomaisen
yleisluonteiseen  ja  väljään  harkintaan  perustuvaksi.  Tapaturmavakuutuslakiin
sisältyvää  sääntelyä  olisi  näin  ollen  tässä  yhteydessä  paikallaan  täsmentää
perustuslain  vaatimusten  edellyttämälle  tasolle.  Samassa  yhteydessä  olisi  aiheellista
täsmentää päätöksentekoon liittyviä vastuujärjestelyjä.

Täydentävästi voidaan todeta, että vastaavalla tavalla väljä kuulemissäännös  ja
ensisijaisesti  vain  "periaate"  perustainen  sääntely  sisältyy  esimerkiksi
työttömyysturvalain  28  §:n  7  momenttiin  (1999/1324),  joka  sääntelee
työttömyyskassojen  menettelyä  työttömyysturvaasioissa.  Myöskään  tätä
sääntelyä,  jonkalaista  käytetään  mallina  useissa  muissa  sosiaaliturvaan
liittyvissä  laeissa,  ei  kuitenkaan  ole  arvioitu  perustuslakivaliokunnassa
perustuslain 124 §:n ja 21 §:n vaatimus en kannalta.

Tapaturmaasiain korvauslautakunta

Tapaturmavakuutuslain  uudessa  30  c  §:ssä  säädetään  tapaturmaasiain
korvauslautakunta  nimisestä  elimestä.  Laista  ei  käy  suoraan  ilmi,  onko  elin
tarkoitettu  viranomaiseksi  vai  yksityiseksi  toimielimeksi.  Perustelujen  mukaan
lautakunta  kuitenkin  vastaa  voimassaolevan  lain  30  b  §:ssä  tarkoitettua
lautakuntaa eikä asiallisia muutoksia ole tarkoitettu tehdä.

Voimassaolevan lain 30 b §:n 1 momentin mukaan mainitunniminen lautakunta
on  "Tapaturmavakuutuslaitosten  liitossa",  joten  lautakuntaa  ei  voitane  pitää
viranomaisena.  Lautakunnan  tehtävänä  on  pääasiassa  korvaustoimen
yhtenäisyyden  edistäminen  yleisohjeita  ja  lausuntoja  antamalla.  Suoranaista
päätösvaltaa  tapaturmavakuutuslain  soveltamisessa  lautakunnalla  ei  näyttäisi
olevan,  vaikka  se  voisikin  velvoittaa  vakuutuslaitoksen  pyytämään  itseltään
lausuntoa  ja  antaa  teknisiä  määräyksiä  vakuutuslaitoksille.  Sen  sijaan
epäsuorasti  lautakunta  voisi  ilmeisesti  hyvinkin  merkittävällä  vaikuttaa
tapaturmavakuutuslain soveltamiskäytäntöön ja linjoihin, mikä näyttäisi olevan
ehdotetun sääntelyn tarkoituskin.



Etenkin  tapaturmavakuutuslain  soveltamiseen  kohdistuvaa  lakisääteistä  ja
tulkintakäytäntöä muokkaavaa lausuntovaltaa on vaikea luokitella muunlaiseksi
toiminnaksi  kuin  perustuslain  124  §:n  tarkoittaman  julkisen  hallintotehtävän
hoitamiseksi.  Ehdotettuun  lakiin  ei  kuitenkaan  juurikaan  sisälly  säännöksiä
lautakunnan toiminnasta  ja menettelystä siinä. Sen sijaan 30 d §:n 4 momentin
mukaan  tarkemmat  säännökset  lautakunnan  menettelystä,  tehtävistä  ja
hallinnosta annettaisiin valtioneuvoston asetuksella.

Ehdotettua sääntelyä ei voida pitää perustuslain 124 §:n vaatimukset täyttävänä.
Koska  lautakunnan  asemaa  ja  toimintaa  ei  ole  lainkaan  perusteltu,  on
mahdotonta  arvioida,  onko  lautakunnan  toiminta  tarkoituksenmukaista  sille
uskottujen  tehtävien  hoitamiseksi  vai  tulisivatko  nämä  tehtävät
tarkoituksenmukaisemmin  hoidetuiksi  viranomaistehtävänä.  Sääntely  ei
kuitenkaan  ehdotetussa  muodossaan  täytä  perusoikeuksien  turvaamisen,
oikeusturvan ja hyvän hallinnon vähimmäisvaatimuksia.

Lainsäädäntövallan siirtäminen

Asetuksenantovaltuudet

Tapaturmavakuutuslaitosten  liiton  säännöt  "säädetään  valtioneuvoston
asetuksella"  30  b  §:n  4  momentin  mukaan.  Menettely  olisi  sinänsä  erikoinen
yhdistymisvapauden  näkökulmasta,  koska  yhdistymisvapauteen  voidaan
elimellisenä  osana  katsoa  kuuluvan  yhdistyksen  itsenäinen  oikeus  päättää
säännöistään,  joiden  vahvistaminen  kuitenkin  voi  kuulua  viranomaisen
toimivaltaan.  Sen  sijaan  menettely,  jossa  valtioneuvosto  päättää  yhdistyksen
säännöt, ei sopeudu yhdistymisvapauteen.

Koska  kuitenkin  vakuutuslaitosten  lakisääteinen  velvollisuus  kuulua
Tapaturmavakuutuslaitosten  liiton  jäsenyyteen  on  mahdollista  toteuttaa
tavallisella  lailla,  asetuksentasoisellekaan  liiton  sääntöjä  koskevalle
erityissääntelylle ei näyttäisi olevan itsenäistä valtiosääntöoikeudellista estettä
yhdistymisvapauden  näkökulmasta.  Tällöin  laissa  olevia  perussäännöksiä
lakisääteisen  yhdistyksen  hallinnosta  ja  tehtävistä  voidaan  tarkentaa
asetuksella  sen  estämättä,  että  perustuslain  13  §:n  3  momentin  mukaan
yhdistymisvapauden  käyttämisestä  yleensä  annetaan  tarkempia  säännöksiä
lailla.

Asetuksenantovaltuudet 30 d §:n 4 momentissa, 37 §:n 1 momentissa, 39 §:n 3
momentissa,  53  §:n  6  momentissa,  64  §:n  5  momentissa  ja  64  g  §:n  3
momentissa  ovat  luonteeltaan  lähinnä  teknisiä  ja  sisällöltään  suppeita,  eikä
niihin siten sisälly valtiosääntöoikeudellisia ongelmia.

Tapaturmaasiain korvauslautakunnan ohjeidenantovalta

Tapaturmaasiain  korvauslautakunnan  tehtävänä  on  30  c  §:n  1  momentin
mukaan  lausuntovallan  käyttämisen  lisäksi  "edistää  tämän  lain  mukaisen
korjaustoimen  yhtenäisyyttä  antamalla  yleisohjeita".  Lautakunnalla  olisi  siten
tarkoitettu olevan eräänlainen yleisohjausvalta,  joka on kuitenkin  luonteeltaan
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pikemminkin  tosiasiallinen  kuin  normatiivinen.  Kysymys  ei  siten  ainakaan
muodollisesti  arvioiden  ole  perustuslain  80  §:n  2  momentin  tarkoittamasta
oikeussääntöjen  antamisesta,  vaan  eräänlaisesta  tapaturmavakuutusalan
sisäisestä normituksesta.

Tältäkin  osin  lakiesityksen  perustelujen  avulla  on  mahdoton
valtiosääntöoikeudellisesti  arvioida,  voisiko  lautakunnan  ohjausvalta  olla  niin
merkittävää ja tosiasiallisesti sitovaa, että se faktisesti rinnastuisi perustuslain
80  §:n  2  momentissa  tarkoitettuun  toimintaan.  Ainakaan  kokonaan  tällaista
mahdollisuutta ei ole mahdollista sulkea pois, sillä lautakunnan yleisohjeilla ja
lausunnoilla  tulisi  ilmeisesti  olemaan  merkittävää  vaikutusta
yksittäistapauksellisessa  ratkaisutoiminnassa,  jolla  on  välitön  vaikutus
yksityisen perusoikeuksiin.
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Esitykseen ei sisälly selvitystä myöskään siitä, miksi tarvittavaa ohjausvaltaa ei
ole  mahdollista  järjestää  viranomaistoimintana,  esimerkiksi  ministeriön
antamina eisitovina ohjeina, mikä olisi normaali menettelytapa.

Lisäksi  Tapaturmavakuutuslaitosten  liitolla  on  39  §:n  1  momentin  ja  41  §:n  6
momentin  mukainen  toimivalta  hyväksyä  kaavan  mukainen  lomake.  Tällaisen
toimivallan perustamista ei voida rinnastaa lainsäädäntövallan siirtämiseen.



HE42/2002/IS

Arvoisa puheenjohtaja

Käsillä  olevan  hallituksen  esityksen  pääasiallinen  sisältö  on  hallintooikeutta.  Esityksen
tarkoittama  tapaturmavakuutustoiminta  on  minulle  täysin  vieras  oikeudenala.  Ehdotetuilla
säännöksillä on kuitenkin lukuisia liittymäkohtia perustuslakiin. Niitä ovat ainakin:

1. PeL 80 §:ssä säädetty asetuksenantovallan sääntely sekä säännöt siitä, mistä seikoista on uuden
perustuslain kaudella säädettävä eduskuntalain tasossa suhteessa lakiehdotusten säätämiin oikeuksiin
ja velvollisuuksiin yksityisille.

2. Tapaturmavakuutuslaitosten  liitolle  säädetään  runsaasti  tehtäviä,  joista osa on  jo voimassa  ja
osa  uusia.  Kaikkia  on  arvioitava  uuden  perustuslain  124  §:n  näkökulmasta  sen  osalta,  millaisia
julkisen vallan alaan kuuluvia tehtäviä voidaan säätää muille kuin valtion viranomaisille, sekä millä
edellytyksillä  tämä  voidaan  suorittaa  (mm.  hallintomenettelylain  soveltamismahdollisuus
/tapaturmavakuutuslain  53  §  ja  esteellisyyssääntely  ).  Oman  ongelmansa  muodostaa  37  §:n  2
momenttiin siirrettävä valta päättää ilmeisen rangaistus luontoisesta korotetusta vakuutusmaksusta. \

3. Tapaturmavakuutuslaitosten  liiton  hallinnon  yksityiskohtien  sääntely  valtioneuvoston
asetuksella, joka vahvistaa säännöt, mutta on sidottu liiton sosiaali ja terveysministeriölle tekemään
ehdotukseen (30 b §:n 4 momentti).

4. Tapaturmavakuutuslaitosten  liitolle  säädetyt  kansainvälisoikeudellisiin  velvoitteisiin  liittyvät
tehtävät, (30 a §:n 2 momentin kohta).

5. Oikeusturva ja toimivalta tapaturmavakuutuslain 60 §:n 6 momentissa tarkoitetun päätösvallan
yhteydessä.

6. Tapaturmavakuutuslaitokselle  ja  tapaturmavakuutusyhtiöille  säädetyt  laajat
tietojenantovelvoitteet  ja  oikeudet  saada  tietoja  silmällä  pitäen PL 10 §:ssä  säädettyä  yksityisyyden
suojaa (henkilötietojen suoja 1 momentissa).

7. Pel 16 §:n 3 momentissa säädetty tieteen vapaus suhteessa tietojensaantioikeuden sääntelyyn.
8. Vakuutusyhtiöitä ja niiden liittoa tarkoittava hyvin yksityiskohtainen sääntely ja velvoitteiden

asettaminen silmällä pitäen PeL 18 §:n 1 momentissa säädettyä elinkeinovapautta (ja mm. yhtiöiden
velvollisuus kuulua tapaturmavakuutusyhtiöiden liittoon).

9.  Tapaturmavakuutuslautakunnan riippumattomuus.
Käsillä olevassa hallituksen  esityksessä  "avataan"  erinäisiä  tapaturmavakuutuslain pykäliä,  joten

koko tuollaisen pykälän sisältö on syytä arvioida perustuslainmukaisuuden kannalta.

Yleisluontoisia näkökohtia

Yleisesti ottaen hallituksen esitystä voidaan pitää perustuslakimyönteisenä
Siinä siirretään runsaasti sellaista sääntelyä lakitasoon, joka on säädetty asetuksen tasoon ennen PeL
80 §:n voimaantuloa. Runsaasti tosin oikeushenkilöihin mutta myös yksityishenkilöihin kohdistuvia
velvoitteita siirretään lakitekstiin.

Vakuutusyhtiöille  ja  niiden  liitolle  säädettävien  tehtävien  taustaksi  voidaan  kiinnittää  huomiota
esillä olevan  tapaturmavakuutusjärjestelmän  toteuttamistapaan. Tapaturmavakuutus on  lakisääteinen
vakuutus  eli  pakollinen  työnantajataholle  ja  käänteisesti  lakiin  sidottu  oikeus  työntekijöille.  Tässä
mielessä  se  eroaa  useista  muista,  vapaaehtoisista  vakuutuksista,  kuten  kotivakuutuksista,



henkivakuutuksista ja vapaaehtoisista eläkevakuutuksista. Viimeksi mainittujen osalta vallitsee selkeä
elinkeinovapaus, joka rajoittaa näiden vakuutusmuotojen oikeudellista sääntelyä.

Tapaturmavakuutus  olisi  aikoinaan  voitu  säätää  myös  valtion  laitoksen  hoidettavaksi  kuten
sairausvakuutus  tai  kansaneläkejärjestelmä.  Sääntelytavaksi  valittiin  yksityinen  vakuutustoiminta
yksityisoikeudellisen  sääntelyn  pohjalta  mutta  lakisääteisin  velvoittein.  Kysymyksessä  ei  ole  täysin
vapaa elinkeinotoiminta, mikä siten antaa laajemman sääntelyvaran yksityisiä yrittäjiä ja niiden liittoa
silmälläpitäen.  Kysymyksessä  on  julkisoikeudellisen  vallan  käyttäminen  yksityisoikeudellisten
oikeushenkilöiden  toimesta.  Vakuutusyhtiöiden  liittoa  voitaneen  pitää  jonkinlaisena
julkisoikeudellisena  yhdistyksenä  (jollainen  se  kait  ennen  viimeistä  lakimuutosta  oli)  esimerkiksi
paliskuntien tavoin.

PeL  18  §:n  1  momentin  mukaan  julkisen  vallan  on  huolehdittava  työvoiman  suojelusta.  Käsillä
oleva  hallituksen  esitys  tai  oikeastaan  sen  takana  oleva,  voimassa  oleva  tapaturmavakuutuslaki
toteuttaa  osaltaan  tätä  perusoikeussäännöstä.  Hallituksen  esityksen  yksityiskohdissa  sinällään  ei
näyttäisi olevan merkittävää uutta työturvallisuuden näkökulmasta ajatellen. Järjestelmä kokonaisuu
tena, eli voimassa oleva laki, puhuu sen puolesta, että lain sisältämiä yksityiskohtaisia työnantajaa ja
osin  myös  vakuutusyhtiöitä  tarkoittavia  velvoitteita  voidaan  säätää  tavallisessa
lainsäätämisjärjestyksessä. On mahdollista, että  tällainen  taloudellisesti  raskas velvoite  työnantajalle
voitiin säätää tavallisena lakina omaisuudensuojan estämättä juuri siksi, että PeL 18.2 §:ää edeltävä,
1919 HM 6 § sääti siitä, että kansalaisten työvoima oli "valtakunnan erityisessä suojeluksessa."

1. PeL 80 §:ssä säädetty asetuksenantovallan sääntely sekä säännöt siitä. mistä seikoista on uuden
perustuslain kaudella säädettävä eduskuntalain tasossa

Käsillä  oleva  hallituksen  esitys  on  merkittävältä  osalta  säädetty  juuri  PeL  80  §:n  sisältämien
velvoitteiden  toteuttamiseksi.  Lakiehdotukset  säätävät  tosin  pääasiassa  vain
tapaturmavakuutusyhtiöiden ja niiden liiton eli oikeushenkilöiden velvollisuuksista ja tietojen saanti
ja käyttöoikeuksista. Säännöksiin sisältyy myös yksityisiin vakuutettuihin  tai tapaturmavakuutuslain
säätämien etuuksien saajiin liittyviä laajoja velvoitteita  jotka siis on säädettävä laissa.

Erityisen merkittävä on nykyisin asetuksen tasolla säädetyn tietojenantovelvollisuuden siirtäminen
lakitasoon ensimmäisen lakiehdotuksen 45 §:ään.

Minusta  näyttää,  ettei  asetuksen  tasoon  ole  jätetty  seikkoja,  jotka  jäisivät  Pel  80  §:n  vastaisesti
edelleen  liian  matalaan  säädöstasoon.  Korostan  kuitenkin,  etten  tunne  oikeastaan  ollenkaan
vakuutuslainsäädäntöä.

2. Tapaturmavakuutuslaitosten  liitolle  säädetään  runsaasti  tehtäviä,  joista  osa  on  jo  voimassa  ja
osa uusia.

Kaikkia  on  arvioitava  uuden  perustuslain  124  §:n  näkökulmasta  sen  osalta,  millaisia  julkisen
vallan  alaan  kuuluvia  tehtäviä  voidaan  säätää  muille  kuin  valtion  viranomaisille  sekä  millä
edellytyksillä  tämä  voidaan  suorittaa  (mm.  hallintomenettelylain  soveltamismahdollisuus
/tapaturmavakuutuslain  53  §  ja  esteellisyyssääntely).  Oman  ongelmansa  muodostaa  37  §:n  2
momenttiin siirrettävä valta päättää ilmeisen rangaistus luontoisesta korotetusta vakuutusmaksusta.

Perustuslakivaliokunnan  lausuntojen  pohjalta  on  vakiintunut  säännöstö  Pel  124  §:n  tulkintaa
silmällä  pitäen.  Ehdotetut  säännökset  huomioon  ottaen  (30  a  ja  b  §)  on  selvää,  että  Liitto  hoitaa
perustuslaissa  tarkoitettuja  julkisia  hallintotehtäviä.  Tämä  todetaan  esityksessäkin.  Tällaisessa



tilanteessa  valiokunnan  lausuntojen  valossa  tulisi  huolehtia  siitä,  että  järjestely  ei  vaaranna
perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Esteellisyyssääntely tulisi ottaa
huomioon.

Erityisen  huomion  arvoista  on  tapaturmavakuutuslain  37  §:n  2  momenttiin  säädettävä  maksun
suuruuden  päättämisvalta  ja  rangaistusluontoinen  maksun  korottamisvalta  enintään  nelinkertaisena.
Ymmärtääkseni tällaisesta päätöksestä voi valittaa lain 53 h §:n nojalla. Huomiota kuitenkin kiinnittää
53 h §:n toisessa lauseessa säädetty muutoksenhakukielto. En tunne tapaturmavakuutuslain sisältöä,
joten  en  pysty  päättelemään,  mikä  tämän  kiellon  merkitys  on.  Toisin  sanoen  en  osaa  arvioida,
soveltuuko  säännös  (joka  on  säädetty  ennen  vuoden  2000  perustuslakia)  PeL  21  §:n  puitteisiin:
jätetäänkö perustuslain vastaiseksi muuttunut muutoksenhakukielto voimaan?

Toiseksi  voidaan  kysyä,  tulisiko  hyvän  hallinnon  periaatteet  toteuttaa  nykyjärjestelmää
tehostetummin esteellisyyssäännöksin ja viittauksin hallintomenettelylain soveltamiseen.

Sinänsä  esitetyt  osin  jo  voimassa  olevat  ja  osin  uudet  toimivaltuudet  mahtuvat  mielestäni
perustuslain  säätämiin  puitteisiin.  Näiden  tehtävien  tarkoituksenmukainen  hoitaminen  luontunee
parhaiten  jo  toiminnassa  olevalle  organisaatiolle.  Järjestely  ei  vaaranna  perusoikeuksia  kuten  oli
eräässä  aikaisemmassa  tapauksessa,  jossa  muulle kuin  viranomaiselle  oltiin  antamassa
kotitarkastusoikeus.  Hyvä  hallinto  voidaan  toteuttaa  mm.  hallintomenettelylakiviittauksin.
Päätösvaltaa ei voitane pitää myöskään sillä tavoin merkittävänä, että se tulisi varata viranomaiselle.
Yhteen yksityiskohtaan eli kansainvälisiin kontakteihin palataan jäljempänä.

Vakuutusyhtiön maksuharkintavalta
Edellisessä kappaleessa sanottu sisältää toisen varauksen, joka liittyy maksun
nelinkertaistamiseen. Järjestelmä on nykyisin jo voimassa, mutta on kysyttävä, mahtuuko se PeL
124 §:n viimeisen momentin alaisuuteen t a i ,  jos tätä harkintavaltaa ei pidetä julkisoikeudellisena
päätösvallan käyttönä, onko se muutoin perustuslain mukainen. Tämä päätösvalta kohdistuu
työnantajaan, joka voi olla yksityishenkilö. Jos hänellä on useita työntekijöitä ja laiminlyönti on
pitkäaikainen, puhuttaneen rahasummista, jotka määrältään vastaavat

merkittävän runsaskätistä sakottamista. Erityisen ongelmallista on se, että tämä sanktiovalta näyttää
olevan  vapaaharkintainen: olen  lukenut  pykälän  niin,  että  vakuutuslaitoksen  a  on  oikeus  sekä  1.
arvioida  vastuun  suuruus  että  2.niin  tahtoessaan  periä  työnantajalta  vakuutusmaksu  enintään
nelinkertaisena. Toisin sanoen harkintavaltaa (kun kysymyksessä on oikeus eikä velvollisuus) on sen
suhteen,  korotetaanko  maksua  ja  kuinka  paljon  sitä  korotetaan.  Jos  tämä  maksunkorotusvalta
ymmärretään  rangaistukseksi,  sääntely  ei  hevin  mahdu  PeL  8:ssä  säädetyn  rikosoikeudellisen
laillisuusperiaatteen puitteisiin.

Kysymyksessä  ei  kuitenkaan  ole  perustuslain  säännöksen  sanamuodossa  tarkoitettu
nimenomainen  "rangaistus".  Työnantajien  keskinäisen  yhdenvertaisuuden  näkökulmasta  voitaneen
ainakin  edellyttää,  ettei  maksun  periminen  ole  täysin  vapaaharkintaista  esimerkiksi  siten, että  eri
vakuutuslaitokset  voisivat  kilpailla  keskenään  "lempeydellä". Säännös  ei  toisin  sanoen  saa
mahdollistaa  sitä,  että  joku  yhtiö  pyrkii  saamaan  itselleen  maksimaalisen  määrän  vakuutuksia
maineellaan,  ettei  yhtiö  määrää  maksunkorotuksia.  Samaten  on  edellytettävä,  että
muutoksenhakuinstanssi  yhdenmukaistaa  vakuutusyhtiöiden  käytännöt. Toisin  sanoen  on
huolehdittava siitä, ettei instanssi tulkitse lakia niin, ettei se voi kumota tai muuttaa päätöstä, joka on
yhtiön vapaaharkintaisen päätösvallan puitteissa.

Voi olla, että edellä mainituista seikoista on käytännössä jo huolehdittu.



3.  Tapaturmavakuutuslaitosten  liiton  hallinnon  yksityiskohtien  sääntely  valtioneuvoston
asetuksella, joka vahvistaa säännöt, mutta on sidottu liiton sosiaali ja terveysministeriölle tekemään
ehdotukseen.

Ensimmäisen  lakiehdotuksen  30  §:n  4  momentin  mukaan  tarkempia  määräyksiä
tapaturmavakuutuslaitosten  liiton  hallinnosta  ja  tehtävistä  annetaan  liiton  säännöissä.  Ne  säädetään
valtioneuvoston  asetuksella  sen  jälkeen,  kun  liitto  on  tehnyt  niistä  ehdotuksen  sosiaali  ja
terveysministeriölle. Sinänsä tällainen yksityiskohtainen sääntely mahtuu mielestäni valtioneuvoston
asetuksen  soveltamisalaan.  Erikoista  on  se  että  asetuksenantovaltaa  käyttävä  viranomainen  tai
valtioelin,  valtioneuvoston  yleisistunto,  sidotaan  yksityisen  yhteisön  tekemään  ehdotukseen.
Käänteisesti tämä merkitsee sitä, ettei liiton sääntöjä voida muuttaa asetuksin  ilman tätä tarkoittavaa
ehdotusta.

Edellä  selostettu  järjestely  on  valtiosääntöoikeudellisesti  hyvin  erikoinen.  Sen  puolesta  tietysti
puhuvat  käytännölliset  syyt  ja  se,  että  kysymyksessä  ei  ole  viranomainen.  Sääntömuutos  saattaa
koskea  liiton  yksityisoikeudellisen  toiminnan  aluetta. Silti  olisi  outoa,  jos  liiton  rakenteen  sääntely
tulevaisuudessa vaatisi aina lakitason sääntelyä eli muutoksia 30 b §:ään. Ongelma tietysti poistuisi,
jos  asetus  annettaisiin  liiton kuulemisen jälkeen,  mutta  se  taas  avaisi  tien  puuttua  asetuksin
elinkeinovapauden piirissä oleviin yksityisoikeudellisiin toimintoihin.

Ehkä  asia  on  niin  vähäpätöinen,  ettei  siitä  ole  syytä  tehdä  perustuslaillisuusongelmaa.  Parasta
valtiosääntöoikeudellisesi!  olisi,  jos  maininta  liiton  ehdotuksesta  poistettaisiin.  Se  ilmeisesti  jättäisi
asian osin avoimeksi, mutta kait käytännössä johtaisi keskinäisiin neuvotteluihin ja niiden perusteella
syntyviin sääntömuutosehdotuksiin.

4. Tapaturmavakuutuslaitosten, liitolle säädetyt kansainvälisoikeudellisiin velvoitteisiin liittyvät
tehtävät (30 a b  2 momentin kohta).

Ehdotetun  30  a  §:n  2  momentin  2.  kohdan  mukaan  Tapaturmavakuutuslaitosten  liitto  toimii
Suomea  sitovissa  sosiaaliturvasopimuksissa  tarkoitettuna  yhteyselimenä  työtapaturma  ja
ammattitautiasioissa  sekä  osallistuu  näitä  sopimuksia  koskeviin  Suomen  ja  muun  valtion  välisiin
neuvotteluihin. Myös tässä kohden on kysymys hyvin erikoislaatuisesta järjestelystä.

1919  hallitusmuodon  kaudella  oli  säädetty,  että kaikki  yhteydet vieraisiin  valtioihin  ja  niiden
viranomaisiinkin  oli  hoidettava  ulkoasiainministeriön  jaministerin  välityksin.  Nyttemmin
yhteydenpitovaltaa  voidaan  antaa  muille  ministeriöille  ja  viranomaisille.  PeL  93  §:n  1  momentin
mukaan  vain  ulkopoliittisesti  merkittävien  kannanottojen  ilmoittamisesta  muille  valtioille  ja
kansainvälisille  järjestöille  vastaa  ministeri,  jonka  toimialaan  kansainväliset  suhteet  kuuluvat.
Vanhastaan on sallittu se, että yhteyksiä on ministeriöiden ja alempien viranomaisten kesken. Uuden
perustuslain  kaudella  tunnetaan  lisäksi  viranomaissopimukset  eli  asialliselta  merkitykseltään
toissijaiset sitoumukset suomalaisen ja ulkomaalaisen viranomaisen välillä.

Nyt yhteydenpitovelvoite säädetään yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle. Minusta tämä ei ole
asianmukaista  etenkään,  jos  nyt  syntyy  ennakkotapaus,  jonka  mukaan  tätä  yhteydenpitoa  voitaisiin
vastaisuudessa entisestään laajentaa muille aloille.

Erikoislaatuista  on  sekin,  että  varsinaisiin valtiosopimusneuvotteluihin osallistuu  lakiin
kirjoitetun  velvoitteen  nojalla  yksityisoikeudellisen  oikeushenkilön  edustaja  ja  ilmeisesi  ilman
varsinaista  tai  edes  rikosoikeudellista  virkavastuuta.  Säännöksestä  ei  tosin  voi  päätellä,  onko
osallistuja  virallisen  neuvotteluvaltuuskunnan  jäsen.  Minusta  olisi  selkeintä  poistaa  tuo
sopimusneuvotteluihin  osallistuminen  ainakin  sikäli,  kuin  se  nimenomaisesti  tarkoittaisi  Suomen



sopimusvaltuuskunnan  jäsenyyttä.  Valtuuskunnan  asiantuntijoina  liiton  edustajia  voidaan  hyvinkin
käyttää.

5. Oikeusturva  ja  toimivalta  tapaturmavakuutuslain  60  §:n  6  momentissa  tarkoitetun
päätösvallan yhteydessä.

Säännöksen  mukaan  Tapaturmavakuutuslaitosten  liitto  suorittaa  lain  60  §:n  6  momentissa
tarkoitettujen  korotusten  ja  korvausten  laskentaan,  perimiseen  ja  tilittämiseen  liittyvät  tehtävät.
Kysymyksessä  lienee  sellainen  teknisluontoinen  toimivalta,  joka  voidaan  uskoa  muulle  kuin
viranomaiselle ottaen huomioon 60 §:n 1  5 momenttien yksityiskohtaisen sääntelyn.
On  myös  pääteltävä,  että  yhtiöiden  etuihin,  oikeuksiin  ja  velvollisuuksiin  liittyvissä  tilanteissa

yhtiöillä on valitusoikeus.

6. Tapaturmavakuutuslaitokselle  ja  tapaturmavakuutusyhtiöille  säädetyt  laajat
tietojenantovelvoitteet  ja oikeudet saada  tietoja silmällä pitäen PL 10 §:ssä säädettyä yksityisyyden
suojaa (henkilötietojen suoja 1 momentissa').

Yksityisyyden  suojasta  säätävän  10  §:n  mukaan  henkilötietojen  suojasta  säädetään  tarkemmin
lailla.  Tietosuojasta  säätämisen  osalta  pääsääntönä  on  lakitason  sääntely.  Näyttää  siltä,  että
hallituksen  esityksen  valmistelussa  on  riittävän  tarkasti  otettu  huomioon  asiakirjajulkisuuslain
periaatteet. Se taas on arvioitu perustuslakivaliokunnassa. Hallituksen esityksen säännökset näyttävät
siten  mahtuvan  PeL  10  §:n  puitteisiin.  Toisin  sanoen  salassapitosäännökset  ovat  riittäviä,  ja  kaikki
tasot yksityisiä yhtiöitä myöten ovat asianmukaisesti kriminalisointien piirissä. |

Asiakirjajulkisuudesta  säädetään  PeL  12  §:n  2  momentissa.  Viranomaisten  (ja  myös
viranomaisvaltaa käyttävien muiden tahojen, kuten säännöstä lienee laajentavasti tulkittava) hallussa
olevat  asiakirjat  ja  muut  tallenteet  ovat  julkisia,  jollei  niiden  julkisuutta ole välttämättömien  syiden
vuoksi erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta. Siinä
suhteellisessa merkityksessä, joka sanalla "välttämätön" perustuslain tulkinnassa on, voidaan katsoa,
että esitetyt salassapitojärjestelyt ovat "välttämättömiä" toisaalta vakuutettujen ja lain nojalla etuuksia
saavien yksityisyyden suojan ja toisaalta vakuutusyhtiöiden yritystietojen näkökulmasta. Säännökset
näyttävät  täyttävän  myös  tarkkarajaisuuden  ja  suhteellisuuden  vaatimukset  siten  kuin  pe
rustuslakivaliokunnan lausunnossa asiakirjajulkisuuslaista esitettiin (PeVL 43/1998).

7. Pel 16 S:n 3 momentissa säädetty tieteen vapaus suhteessa tietojensaantioikeuden sääntelyyn.
PeL  16  §:n  3  momentin  mukaan  tieteen  vapaus  on  turvattu.  Se  puolestaan  sisältää  tutkimuksen
vapauden.  Perustuslakivaliokunta  arvioi  kerran  tiettyjen  ydinenergiaan  liittyvien  tutkimuskieltojen
perustuslainmukaisuutta.  Nyt  käsillä  olevassa  tapauksessa  ovat  vastakkain  toisaalta  vakuutettujen,
edunsaajien  ja  yrittäjien  tietosuoja,  toisaalta  niihin  liittyvien  tietojen  saatavuus  tutkimusta  silmällä
pitäen.  Nähdäkseni  edellä  mainittu  intressi  on  riittävä  sallimaan  tavallisessa  laissa  säädettävän
harkintavallan siitä, milloin salassa pidettäviä tietoja annetaan tieteelliseen tutkimukseen ja milloin ei.

8.  Vakuutusyhtiöitä  ja  niiden  liittoa  tarkoittava  hyvin  yksityiskohtainen
sääntelyjä  velvoitteiden  asettaminen  silmällä  pitäen  PeL  18  §:n  1  momentissa
säädettyä  elinkeinovapautta  (ja  mm.  yhtiöiden  velvollisuus  kuulua  tapaturma
vakuutusyhtiöiden liittoon)



Alussa  todettiin  tapaturmavakuutusjärjestelmän  erityisluonne:  kysymyksessä  on  lakisääteinen
vakuutus,  joka  velvoittaa  työnantajat  järjestämään  tapaturmavakuutuksen. Laki  takaa  siten  yhtiöille
markkinat.  Tämän  kääntöpuoleksi  voitaneen  katsoa  se,  että  lailla  säännellään  tavanomaista
yksityiskohtaisemmin  elinkeinovapauden  estämättä  siitä, kuinka  yhtiöt  toimivat  ja  kuinka  niitä  val
votaan.  Vastaavasti,  kun  laiminlyöntitapauksissa  korvaukset  maksaa  liitto,  on  tässä
kokonaisjärjestelmässä hyväksyttävää, että yhtiöt säädetään velvollisiksi jäsenyyteen liitossa. j

Perustuslaki ei hyväksi pakkojäsenyyttä aatteellisessa yhdistyksessä. Vakuutusyhtiöiden liitto oli
vanhemman  lain  mukaan  merkitty  lakiin  ry.  nimisenä.  Nyttemmin  se  lienee  oikeusasemaltaan
jonkinlainen  lakisääteinen  yhdistys,  joita  sääntö  ei  koske  (vrt.  pakkojäsenyys  ylioppilaskunnassa),
joten  järjestely on yhdistymisvapauden kannalta ongelmaton. Lienee myös niin, että elinkenovapaus
on  niin  löyhä  käsite,  että  tällainen  pakollinen  yhteistoiminta  mahtuu  sen  puitteisiin  etenkin,  kun
kysymyksessä on lakisääteinen vakuutus.

9.Tapaturmavakuutuslautakunnan riippumattomuus.

PeL 21 §:n  mukaan  jokaisella  on  oikeus  saada  oikeuksiaan  ja  velvollisuuksiaan koskeva  päätös
tuomioistuimen  tai  muun  riippumattoman  lainkäyttöelimen  käsiteltäväksi.  Voidaan  kysyä,
tarkoittaako säännös sitä, että jo ensiasteessa käsittelijän on oltava riippumaton. Jos perustuslakia ei
tulkita näin tiukasti, voidaan todeta, että lautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen, joka
täyttää riippumattomuuskriteerin,  joten ainakin  tässä asteessa vakuutusturvan hakija  tai  työantaja  ja
vakuutusyhtiö saavat päätöksen kiistattomasti riippumattomalta tuomioistuimelta.

Maatalousyrittäjien  tapaturmavakuutuslain  muutos  sisältää  lähinnä  viittaussäännöksen
tapaturmavakuutuslakiin  (9  ja  22  §),  joten  valtiosääntöoikeudelliset  erityispiirteet  ovat  pääasiassa
samoja  kuin  sen  kohdalla.  Delegoinnit  valtioneuvoston  asetuksen  ja  ministeriön  asetuksen  tasoon
näyttävät  olevan  asianmukaiset.  19  ja  22.2  §:n  säännös  tietojen  käyttämisestä  näyttää  olevan
yksityisyyden suojan osalta moitteeton.

Yhteenvetona totean, että vähäisin varauksin on pääteltävä, että lakiehdotukset voidaan säätää
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2002

Ilkka Saraviita

Liite: Perustuslakivaliokunnan kannanottoja
Osuuspankkien keskusyhteisö. Keskusyhteisöllä on 5. lakiehdotuksen 3 §:n 5 momentin mukaan
velvollisuus antaa jäsenluottolaitoksille ohjeita niiden toiminnasta tietyissä tarkoituksissa sekä
velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Keskusyhteisön tehtävistä säädetään muissakin kohdissa. Tehtävien
kokonaisuuden perusteella on selvää, että osuuspankkien keskusyhteisö hoitaa perustuslain 124 §:ssä
tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä.

Myös osuuspankkien keskusyhteisön toiminta kohdistuu yksinomaan oikeushenkilöihin, jotka toimivat
rajatulla erityisalalla. Lakiehdotuksen 52 §:n viittaussääntely merkitsee, että esimerkiksi
rahoitustarkastuslain 17 §:n esteellisyyssäännöksiä ei sovelleta edes valvontatehtäviin. Lisäksi on
oleellista, että keskusyhteisön edustajien oikeudellisesta asemasta heidän hoitaessaan muuta julkista
hallintotehtävää kuin 50 ja 51 §:ssä tarkoitettua valvontaa ei säädetä mitään. Sääntely ei näiden
puutteiden takia täytä perustuslain 124 §:stä johtuvia vaatimuksia. Sääntelyn täydentäminen on edellytys
lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.
PeVL 53/2001



Hallintotehtävän antaminen yksityiselle

Koordinoiva valvontaviranomainen voi valvontalain 17 §:n 5 momentin perusteella käyttää tar
kastuksessa apunaan viraston ulkopuolista tilintarkastajaa tai muuta asiantuntijaa. Vastaavanlainen
säännös on 3. lakiehdotuksen 11 §:n 7 momentissa. Näitä ehdotuksia on arvioitava perustuslain 124 §:n
kannalta. Sen mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle lailla tai lain
nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia,
oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia.

Ehdotettujen säännösten taustalla on pyrkimys turvata kulloinkin tarpeellisen asiantuntemuksen käyttö
tarkastuksissa. Tämä on perusteltua näiden asioiden erityisluonteen vuoksi. Valiokunta katsoo
perustuslain mukaisen tarkoituksenmukaisuusvaatimuksen täyttyvän. Esityksessä ei kuitenkaan ole
säännösperusteisesti turvattu oikeusturvan takeiden ja hyvän hallinnon vaatimusten noudattamista, mitä
on pidetty valtiosääntöoikeudellisesti tarpeellisena, jos ulkopuolinen henkilö suorittaa tehtäviään
itsenäisesti, esim. PeVL 45/2001 vp , s. 3, PeVL 46/2001 vp , s. 4/II ja PeVL 48/2001 vp , s. 3).

Esityksen perustelujen (s. 45) valossa valiokunta katsoo tarkoitetun, ettei säännöksillä perusteta
ulkopuoliselle itsenäistä toimivaltaa vaan hänellä on ainoastaan tarkastuksessa avustava tehtävä. Näin
ymmärrettyinä ehdotukset eivät ole ongelmallisia perustuslain 124 §:n kannalta, vaikka niistä puuttuu
oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten noudattamista tarkoittava sääntely. Jos ulkopuolisen
mukanaoloa ei kuitenkaan tarkoiteta pelkästään epäitsenäiseksi apuna toimimiseksi, on sääntelyn
täydentäminen tältä osin valtiosääntöoikeudellisista syistä välttämätöntä.

Julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle

Tarkastusoikeus voidaan 1. lakiehdotuksen 44 §:n 2 momentin ja 2. lakiehdotuksen 40 §:n
2 momentin mukaan antaa myös ulkopuoliselle tilintarkastajalle. Näiltä osin ehdotuksia on arvioitava
perustuslain 124 §:n kannalta. Sen mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa
muulle kuin viranomaiselle lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi
hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia.

Ulkopuolisen tilintarkastajan käyttäminen tarkastustehtävässä voi olla tarkoituksenmukaista esimerkiksi
tarkastustehtävän laadun kannalta. Tehtävän antamisvaltuudesta säätämiselle ei siten tältä osin ole
estettä. Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti katsonut, että säänneltäessä hallintotehtävän antamista
muulle kuin viranomaiselle on oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten noudattaminen turvattava
säännösperusteisesti (ks. esim. PeVL 26/2001 vp , s. 5/II). Lakiehdotuksissa ovat säännökset
tilintarkastajan kelpoisuusvaatimuksista sekä tilintarkastajaan sovellettavasta yleishallinto
oikeudellisesta lainsäädännöstä. Ehdotuksia on syytä täydentää

säännöksillä  tarkastustehtävää  suorittavan  tilintarkastajan  virkavastuusta  (vrt.  HE  140/2001  vp  ,  2.
lakiehdotuksen 7 a §). I

i
Esityksen 3. lakiehdotuksen 55 §:n 2 momentin mukaan kolttalain mukaisissa viranomaistehtävissä
voidaan käyttää apuna muun muassa Finnvera Oyj:tä ja yksityisiä neuvontajärjestöjä sen mukaan kuin
valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Säännös on epäasianmukaisen avoin, kun se
sanamuotonsa perusteella näyttää mahdollistavan yksityisen avun käyttämisen periaatteessa kaikissa
kolttalain mukaisissa viranomaistehtävissä.

f i

Perustuslain 124 § kuitenkin rajoittaa suoraan tämän kaltaista valtioneuvoston valtuutta. Yksityiselle ei
perustuslain vuoksi voida ehdotetun säännöksen nojalla antaa merkittävää julkisen vallan käyttöä
sisältäviä tehtäviä. Yksityiselle voidaan antaa asetuksella lähinnä vain viranomaista avustavia
epäitsenäisiä tehtäviä, koska tehtävän antaminen ei saa vaarantaa perusoikeuksia, oikeusturvaa eikä
muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Laissa on valiokunnan mielestä kuitenkin selvintä säätää ehdotettua
yksilöidymmin tehtävistä, joiden antaminen viranomaiskoneiston ulkopuolelle on sopusoinnussa
perustuslain 124 §:n vaatimusten kanssa.

Perustuslain 124 §:ssä kielletään merkittävän julkisen vallan käyttöä sisältävien tehtävien antaminen
muulle kuin viranomaiselle. Perustuslakiuudistuksen esitöiden mukaan merkittävänä julkisen vallan
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käyttämisenä on pidettävä esimerkiksi itsenäiseen harkintaan perustuvaa oikeutta puuttua merkittävällä
tavalla yksilön perusoikeuksiin (HE 1/1998 vp . s. 179/11. ks. myös PeVL 28/2001 vp . s. 56). Esityksen 1.
lakiehdotuksen 44 §:n, 2. lakiehdotuksen 40 §:n ja 3. lakiehdotuksen 20 §:n tarkastusoikeuksia koskevien
säännösten perusteella on mahdollista, että muu kuin viranomainen toimittaa tarkastuksen myös
asunnossa. Tällaiset ehdotukset merkitsevät valiokunnan mielestä oikeutta puuttua merkittävällä tavalla
perustuslailla jokaiselle turvattuun kotirauhan suojaan. Jotta lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen
lain säätämisjärjestyksessä, on tarkastusoikeussäännöksiin lisättävä maininta siitä, että asunnossa
tarkastuksen saa toimittaa vain viranomainen.
PeVL 48/2001

Komissiolle vuosittain toimitettavien tilitietojen asianmukaisuutta koskevan todistuksen antavan
toimielimen tulee yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen mukaan olla
toiminnallisesti maksajavirastosta riippumaton. Tämän vuoksi ja koska kysymyksessä on erityistä
tilintarkastuksen ammattitaitoa vaativa tehtävä, on perustuslain 124 §:ssä tarkoitetulla tavalla
tarkoituksenmukaista nimetä muu kuin viranomainen toimielimeksi. Toimielimen nimissä sen tehtäviä
suorittavat henkilöt toimivat lakiehdotuksen 7 a §:n mukaan virkamiehen vastuulla, minkä lisäksi
julkisen hallintotehtävän hoitamista tarkoittavaan toimintaan sovelletaan tässä pykälässä mainittua
yleishallintooikeudellista lainsäädäntöä. Kun otetaan huomioon myös toimielimeksi nimettävää tahoa
koskevat edellytykset, ei ehdotuksesta ole huomautettavaa perusoikeuksien, oikeusturvan ja hyvän
hallinnon vaatimusten kannalta. PeVL 46/2001


