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2. Päätösvaltaisuus
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I käsittely
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Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.
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7. Seuraava kokous
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Olli  Mäenpää
16.4.2002

Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen  esitys  laeiksi  lääkelain  ja  eräiden  muiden  lakien
muuttamisesta (HE 46/2002 vp)

Yleistä lakiehdotuksen taustasta

Lakiehdotuksen  taustalla on laaja, 6.11.2001 hyväksytty Euroopan parlamentin
ja  neuvoston  direktiivi  2001/83/EY  ihmisille  tarkoitettuja  lääkkeitä  koskevista
yhteisön  säännöistä.  Direktiivin  sisältö  näyttäisi  kattavan  nyt  käsiteltävän
lakiehdotuksen keskeiset alueet. Mikäli tällä lakiehdotuksella on tarkoitus myös
saattaa  osaksi  Suomen  oikeutta  tämän  direktiivin  säännökset,  perusteluissa
olisi  tullut  selvittää  ainakin  perustiedot  direktiivin  sisältämistä  velvoitteista  ja
rajoituksista. Mikäli direktiiviä ei ole katsottu asianmukaiseksi ottaa huomioon
laki valmisteltaessa, myös tämä olisi tullut perustella.

Lakiehdotuksen  useissa  kohdissa  norminantovaltaa  ehdotetaan  annettavaksi
Lääkelaitokselle  ja  osittain  myös  ministeriölle.  Säätämisjärjestysperusteluissa
ei  kuitenkaan  millään  tavoin  arvioida  tai  perustella  lakiehdotukseen  sisältyviä
monilukuisia  ja  suhteellisen  laajoja  valtuutussäännöksiä,  vaan  esityksestä
pyydetään  näiltä  osin  perustuslakivaliokunnan  lausunto.  Kuitenkin
lakiehdotuksen  tavoitteeksi  todetaan  sen  toteuttaminen,  "että  näissä  laeissa
olevat  valtuutussäännökset  asetusten  ja  alemmanasteisten  määräysten
antamiseen  ovat  uuden  perustuslain  mukaiset",  (s.  1)  Jo  lain
valmisteluvaiheessa  olisi  tämän  vuoksi  ollut  asianmukaista  pohtia  ja  arvioida
tällaisten  valtuutussäännösten  tarvetta,  sisältöä  ja  valtiosääntöisiä  puitteita.
Näistä seikoista on jo olemassa suhteellisen runsaasti perustuslakivaliokunnan
käytäntöä, joka olisi ollut vaivattomasti lainvalmistelussa saatavilla.

Lääkelaitoksen määräyksenantovaltuudet

Lääkelaitoksen määräystenantovallan arvioinnin perusteena on perustuslain 80
§:n  2  momentin  säännös,  jonka  mukaan  myös  muu  viranomainen  kuin
ministeriö  voidaan  lailla  valtuuttaa  antamaan  oikeussääntöjä  määrätyistä
asioista,  jos  siihen  on  sääntelyn  kohteeseen  liittyviä  erityisiä  syitä  eikä
sääntelyn  asiallinen  merkitys  edellytä,  että  asiasta  säädetään  lailla  tai
asetuksella.  Asetuksenantovaltuuksiin  verrattuna  tällaisiin  valtuuksiin
kohdistuu yleistä tarkkarajaisuutta pidemmälle menevä vaatimus, jonka mukaan
valtuuden kattamat asiat on määriteltävä tarkasti laissa (ks. esim. PeVL 46/2001
vp,  s.  3/I).  Valtuuden  tulee  lisäksi  perustuslain  nimenomaisen  säännöksen
mukaan  olla  soveltamisalaltaan  täsmällisesti  rajattu.  Muiden  viranomaisten
norminantovalta on perustuslain näkökulmasta poikkeuksellista (PeVM 10/1998



vp).  Perustuslakiuudistuksen  yhteydessä  mainittiin  esimerkkinä  viranomaisen
norminantovallasta tekninen ja vähäisiä yksityiskohtia koskeva sääntely, johon
ei liity merkittävää harkintavallan käyttöä (HE 1/1998 vp , s. 133/11).

Viranomaismääräysten  sisällöllisten  kriteerien  osalta  perustuslakivaliokunta  on
korostanut,  että  perustuslain  80  §:n  1  ja  2  momentin  säännökset  rajoittavat  suoraan
viranomaismääräysten  sisältöä  samoin  kuin  valtuussäännösten  tulkintaa.
Viranomaismääräyksellä  ei  siten  voida  säätää  yksilön  oikeuksien  ja  velvollisuuksien
perusteista  eikä  muista  lain  alaan  kuuluvista  asioista,  vaan  näistä  asioista  on
säädettävä  lailla.  Määräyksillä  ei  voida  antaa  yksilön  oikeusaseman  perusteisiin
luettavia  määräyksiä  silloinkaan,  kun  kyse  on  EY:n  säädösten  kansallisesta
täytäntöönpanosta. Määräysten antamiseen valtuuttavia lain säännöksiä on muutenkin
tulkittava supistavasti (PeVL
26/2001 vp, s. 6/I).

Asiantuntijavirastolle  määriteltävää  määräystenantovaltaa  on  pidetty  soveliaana,  kun
sääntelyyn  liittyy  runsaasti  ammatillisiksi  luonnehdittavia  erityispiirteitä  (vrt.  PeVL
25/2000 vp, s. 3), kun määräykset koskevat  teknisluonteisia tai vähäisiä yksityiskohtia
(PeVL  52/2001  vp,  PeVL  46/2001  vp),  kun  viranomaisen  norminanto  kohdistuu
suppeisiin  erityisryhmiin  ja  kun  viranomaisen  harkintavalta  määräysten  sisällöstä  on
vähäistä (PeVL 43/2000 vp).

Näiden  perustuslakivaliokunnan  käytännössä  esitettyjen  kriteerien  ohella  voidaan
kiinnittää  yleisemmin  huomiota  määräystenantovallan  ja  valvontatoimivallan  väliseen
suhteeseen.  Valtiollisten  tehtävien  jakoa  määrittelevä  perustuslain  3  §  ei  tosin
suoranaisesti  sääntele  lainsäädäntövallan  ja  toimeenpanovallan  välistä  suhdetta.  Silti
useat perustuslain säännökset —  muun muassa perustuslain 2 §:n 3 momentti sekä 10
ja 11 luvun säännökset —  perustuvat selvään funktionaaliseen eroon lainsäädännön ja
toimeenpanon välillä ja lainsäädäntövallan käytön ensisijaisuuteen.

Mikäli  sisällöllistä  määräystenantovaltaa,  eli  asiallisesti  lainsäädäntöön  rinnastuvaa
päätösvaltaa,  uskotaan  laajasti  viranomaiselle,  jonka  tehtävänä  on  sekä  soveltaa
antamiaan  määräyksiä  että  valvoa  niiden  noudattamista  ja  vielä  päättää  määräyksen
vastaisen  toiminnan  negatiivisista  hallinnollisista  seurauksista,  tämä  funktionaalinen
jako lainsäädäntövallan ja toimeenpanovallan välillä ei toimi asianmukaisesti.    Osittain
tätäkin  taustaa  vasten  voidaan  ymmärtää  perustuslakiuudistuksen  yhteydessä
korostettu viranomaisten määräystenantovallan poikkeuksellisuuden vaatimus.

Lääkelaitokselle  lakiehdotuksessa  määriteltävä  määräystenantovalta  kohdistuu
välittömästi  suppeaan  erityisryhmään,  lähinnä  apteekkeihin  ja  tutkijoihin,  mutta
välillisesti ne koskevat myös muun muassa apteekkipalveluja käyttäviä ja tutkimuksen
kohteena  olevia.  Määräyksiin  sisältyy  lisäksi  runsaasti  ammatillisiksi  luonnehdittavia
erityispiirteitä,  mutta  samalla  useimmat  määräykset  asettaisivat  myös  merkittäviä
velvollisuuksia  apteekeille  ja  tutkimuksen  toteuttajille.  Lääkelaitoksen  harkintavalta
määräysten sisällöstä olisi eräiltä osin varsin laajaa. Lisäksi Lääkelaitos myös valvoisi
itse  suhteellisen  tai  täysin  vapaissa  rajoissa  määrittelemiensä  määräysten
noudattamista.  Jotta  lakiehdotus  voidaan  näiltä  osin  käsitellä  tavallisen  lain
säätämisjärjestyksessä, määräystenantovaltuutuksia olisi merkittävästi  täsmennettävä
selkeyttämällä  niiden  suhdetta  lain  aineellisiin  säännöksiin.  Lisäksi  Lääkelaitoksen



valvonnan  sisältöön  vaikuttavat  perussäännökset  valvonnan  kohteiden
velvollisuuksista ja toiminnan rajoituksista tulisi täsmällisemmin säätää lain tasolla.

Etenkin seuraavat määräystenantovaltuudet vaikuttavat ongelmallisilta perustuslain 80
§:n 2 momentin kannalta:

• 2 § 4 mom.: Lääkelaitos antaa kauppaan tuontia ja valvontaa koskevia määräyksiä,
joiden sisältöä ei ole miltään osin rajoitettu tai edes määritelty laissa. Määräyksillä
olisi myös vaikutusta elinkeinovapauteen (PL 18.1 §).

• 10  §  3  mom.  ja  12  §  2  mom.:  Lääkelaitoksen  rajoittamaton  toimivalta  antaa
määräyksiä sopimusvalmistuksesta.

• 16  §:  Lääkelaitoksen  tarkemmat  määräykset  hyvästä  tuotantotavasta,  jonka
perusteita ei kuitenkaan ole määritelty edes yleisesti laissa.

• 30  §:  Lääkelaitos  antaa  määräykset  lupahakemuksesta.  Kuten  voimassa  olevassa
laissa, määräykset tulisi sitoa tarkentamaan lakia.

• 30 a § 3 mom.: Lääkelaitos määrää tarkemmin menettelystä, vaikka menettelystä ei
ole  perussäännöksiä  laissa.  Jos  menettelystä  tarvitaan  hallintomenettelylaista
poikkeavia säännöksiä, niistä tulee
säätää lailla (PL 21 §).

• 35  a  §  2  mom.:  Lääkelaitos  antaa  tarkempia  määräyksiä  lääkkeiden  hyvistä
jakelutavoista, mutta laissa ei ole näistä tavoista perussäännöksiä.

• 57  a §   3  mom.:  Lääkelaitos  antaa  määräyksiä  lääkkeiden  toimittamisesta.
Määräysten sisältöä ei ole tarkemmin määritelty.

• 61 § 5 mom.: Lääkelaitoksen  tarkemmat määräykset hyvistä  tuotantotavoista eivät
tarkenna laista puuttuvia perussäännöksiä.

• 87  §  4  mom.  ja  88  a  §  2  mom.:  Lääkelaitos  antaisi  tutkimuksista  tarkempia
määräyksiä,  mutta  lakiin  ei  sisälly  edes  perussäännöksiä  tutkimuksista.  Tieteen
vapauden  (PL  16.  3  §)  ja  yliopistojen  itsehallinnon  (PL  123  §)  kannalta  tällainen
täysin vapaa määräystenantovalta on myös ongelmallisen laaja.

• 95  §:  Lääkelaitos  antaisi  "tarkempia  määräyksiä"  lääkkeellisen  kaasun
toimittamisesta, vaikka laissa ei ole toimittamisesta perussäännöksiä.

Ongelmattomina  tai  vähäongelmaisina  voidaan  pitää  ainakin  seuraavia
määräystenantovaltuuksia:

• 11  §  1  mom.:  EYsäännöksiin  ja  kansainväliseen  yleissopimukseen
sisältyvää  perussääntelyä  tarkentavat  määräykset  hyvien  tuotantotapojen
noudattamisesta.

• 21  a  §  4  mom.:  Lääkelaitos  antaa  määräykset  rekisteröinnistä,  mikäli
säännöstä sovelletaan teknisenä normina ja pykälän 1 momentin rajoissa.

• 21 § 2 mom., 23 §, 34 § 3 mom, 35 § 2 mom.,  60 § 2 mom., 63 §  ja 65 § 3
mom.

Asetuksenantovaltuudet

Eräiltä  osin  myös  lakiehdotukseen  sisältyvät  asetuksenantovaltuudet  ovat
ongelmallisen laajoja. Tällaisia ovat etenkin seuraavat asetuksenantovaltuudet:



• 21  §  4  mom.:  Luvan  myöntämisedellytykset  määritellään  rajoituksetta
asetuksella.  Asetuksenantovaltuus  tulisi  kohdistaa  laissa  olevia
perussäännöksiä tarkempiin lupaedellytyksiin.

• 58  §  1  mom.:  Lääkkeen  vähittäismyyntihinta  määritellään  valtioneuvoston
asetuksella. Laissa ei ole hinnan määrittelystä säännöksiä, vaikka kysymys
on  hintasääntelystä.  Asetuksenantovallalla  on  vaikutusta  myös
elinkeinovapauteen.

• 77  §  3  mom.:  Tarkastusmenettelystä  säädettäisiin  vain  valtioneuvoston
asetuksen  tasoisella  säännöksellä.  Hyvän  hallinnon  takeisiin  kuuluvista
hallinnon  menettelyvelvoitteista  tulisi  kuitenkin  perustuslain  21  §:n  2
momentin mukaan yleensä säätää lailla.

• 84  a  §:  Valtioneuvoston  asetuksella  säädettäisiin  yleisesti  eläinlääkintään
tarkoitettujen  lääkkeiden  maahantuonnista,  enimmäismääristä,  lääkkeen
luovutuksesta eläimen omistajalle ja tähän liittyvistä asiakirjoista. Tällainen
elinkeinotoimintaan  kohdistuva  sääntelyvaltuus  edellyttäisi  ainakin
perussääntöjen  määrittelyä  lain  tasolla.  Pelkästään  asetuksentasoinen
sääntely  määrittelisi  välittömästi  myös  yksityisen  oikeutta  saada  lääkettä,
vaikka tältäkin osin yksityisen oikeuksien perusteet tulisi määritellä laissa.

• 87  §  5  mom.  ja  88  a  §  2  mom.:  Tutkimuksen  keskeyttämiseen  liittyvistä
menettelytavoista ja määräajoista säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.
Hyvän  hallinnon  takeisiin  kuuluvista  hallinnon  menettelyvelvoitteista  tulisi
kuitenkin perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaan yleensä säädettävä lailla.

Melko  laajoja  mutta  ehkä  kuitenkin  lailla  riittävästi  rajattuja
asetuksenantovaltuuksia  sisältyy  muun  muassa  19,  35.2,  60.1,  62.4  ja  63.1
§:ään.

Elinkeinovapaus

Apteekkitoiminta  on  luonteeltaan  sellaista,  että  elinkeinon  lakisääteiseen
sääntelyyn  on  sinänsä  asiallisia  perusteita,  koska  kysymys  on  erityisesti
ihmisten  terveydestä  ja  sitä  tukevasta  lääkevalmisteiden  turvallisuudesta.
Ehdotetulla  apteekkitoiminnan  sääntelyllä  onkin  pääosin  hyväksyttävät
perusteet,  jotka  perustuvat  osaltaan  myös  perustuslain  19  §:n  3  momentissa
säädettyyn julkisen vallan velvollisuuteen edistää väestön terveyttä.

Hyväksyttävistä  perusteistaan  huolimatta  elinkeinovapauteen  kohdistuvan
sääntelyn on kuitenkin  täytettävä perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten
vaatimukset.  Esimerkiksi  32  §:n  kaltainen  lupasäännös,  jonka  mukaan
lääkkeiden  tukkukauppa  on  luvanvaraista,  on  sinänsä  perusteltu.  Säännös
näyttäisi  kuitenkin  perustavan  Lääkelaitokselle  täysin  vapaan  harkintavallan
päättää  luvan  myöntämisestä  tai  epäämisestä  sekä  lupaehdoista.  Säännös  ei
täytä  tarkkarajaisuuden  vaatimuksia  ja  se  voi  myös  olla  suhteellisuus
vaatimuksen vastainen.

Elinkeinovapauteen  vaikuttaa  myös  58  a  §:n  säännös,  jonka  mukaan  apteekin
muun  toiminnan  tarkoituksena  ei  saa  olla  lääkkeiden  myynnin  edistäminen.
Säännökselle  saattaa  hyvinkin  olla  hyväksyttäviä  perusteita,  mutta  esityksen
perusteluissa  niitä  ei  ole  mainittu.  Tämä  vaikeuttaa  säännöksen
valtiosääntöoikeudellista  arviointia.  Ainakaan  ilman  hyväksyttäviä  perusteita



toteutettu  myynnin  edistämisen  kieltäminen  ei  mahdu  elinkeinovapauden
puitteisiin, vaikka siitä säädettäisiinkin lailla.

Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle

Lakiehdotuksen  55  a  §:n  mukaan  apteekit  voivat  myöntää  säännöksessä
tarkoitetut  luvat.  Lakiin  ei  sisälly  säännöksiä,  jolla  oikeusturvan  ja  hyvän
hallinnon  vaatimukset  toteutetaan  tällaisessa  lupapäätöksenteossa.  Voidaan
myös  kysyä,  onko  tällaisen  viranomaistehtävän  antaminen  apteekeille  tarpeen
tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Säännöksen perusteluista (s. 13)
ei  käy  ilmi,  että  näitä  peruskysymyksiä  olisi  tunnistettu  tai  otettu  huomioon
säännöstä valmisteltaessa.

Sananvapaus

Kaupallinen  viestintä  kuuluu  myös  sananvapauden  alaan.  Sanan
vapausperusoikeus  kuuluu  lisäksi  kiistattomasti  suoraan  myös
oikeushenkilöille,  vaikka  useiden  muiden  vapausoikeuksien  sisältämää  suojaa
oikeushenkilöille on pidetty vain välillisenä. Mainontaa ja vastaavaa kaupallista
viestintää  ei  kuitenkaan  ole  pidetty  perustuslaissa  suojatun  sananvapauden
ydinalueelle  kuuluvana  (ks.  esim.  PeVL  23/2000  vp,  PeVL  19/1998  vp  ja  PeVL
1/1993 vp ja HE 309/1993 vp, s. 56/II). Joka tapauksessa lakiehdotuksen 91 a §:n
sisältämää eräiden lääkevalmisteiden markkinointikieltoa ja mainonnan sisältöä
koskevaa  rajoitusta  on  arvioitava  perustuslain  12  §:n  1  momentissa  turvatun
sananvapauden rajoituksena.

Kiellon  ja  rajoituksen  tarkoituksena  on  perustelujen  mukaan  "turvata
ensisijaisesti  väestölle  ja  terveydenhuollon  ammattihenkilöille  asianmukainen
informaatio  lääkkeistä".  Tätä  tarkoitusta  voidaan  pitää  hyväksyttävänä  ja
tärkeänä.  Kieltosaannos  91  a  §:ssä  täyttää  myös  täsmällisyyden  ja
tarkkarajaisuuden  vaatimukset.  Sen  sijaan  on  epäselvempää,  onko  ehdotettu
täydellinen  kielto  oikeasuhtainen,  ja  olisiko  sen  tavoite  saavutettavissa
sananvapautta,  tässä  tapauksessa  erityisesti  kaupallisen  viestinnän  vapautta,
vähemmän rajoittavin toimin.

Tässä  suhteessa  ehkä  ongelmattomimmin  suhteellisuusperiaatteen  mukainen
on kielto markkinoida huumausaineita sisältäviä  lääkevalmisteita, koska niihin
liittyy  korostettu  väärinkäytön  mahdollisuus. Sen sijaan  asia  ei  ole  aivan  yhtä
selvä lääkemääräyksellä toimitettavien lääkkeiden osalta, koska asianmukainen
informaatio  näistä  lääkkeistä  voitaneen  toteuttaa  myös  niiden  markkinoinnin
sisältöä tarkemmin säännellen. Kiellon suhteellisuutta arvioitaessa on kuitenkin
otettava huomioon myös sen EYoikeudellinen tausta.

Ehdotetun mainontakiellon taustalla todetaan olevan myös ihmisille tarkoitettuja
lääkkeitä  koskevista  yhteisön  säännöistä  annettu  direktiivi  2001/83/EY,  jonka
sisältöä  esityksessä  ei  tosin  ole  lainkaan  esitelty.  Tämän  direktiivin
soveltamisalan  ulkopuolelle  jäävät  sen  3  artiklan  1  kohdan  mukaan  muun
muassa  lääkemääräyksen  mukaiset  apteekkivalmisteet.  Direktiivin  88(1)
artiklassa edellytetään kuitenkin jäsenvaltioiden kieltävän sellaisten lääkkeiden
yleisen  mainonnan,  "jotka  VI  osaston  mukaisesti  ovat  saatavissa  ainoastaan
lääkemääräyksellä"  ja  jotka  sisältävät  huumausaineita.  Tältä  osin  direktiivin
voidaan todeta puoltavan myös reseptilääkkeiden mainonnan kieltoa.



Koska  sananvapauden  käyttämisestä  annetaan  tarkempia  säännöksiä  lailla,
myös 92 a §:n delegointisäännöstä on arvioitava tältä kannalta. Perussäännös
sallitun  lääkemarkkinoinnin  sisällöstä  on  91  a  §:n  1  momentin  2  virkkeessä,
jonka  mukaan  "mainoksessa  on  oltava  lääkevalmisteen  oikean  ja  turvallisen
käytön kannalta  tarpeelliset  tiedot". Muita vaatimuksia mainonnan sisällölle ei
aseteta lain tasoisesti. Tältä kannalta delegointisäännöksellä voidaan valtuuttaa
valtioneuvoston asetuksella antamaan  tarkemmat säännökset siitä, mitkä ovat
nämä tiedot.

Sen  sijaan  säännös  on  ongelmallisen  väljä  siltä  osin,  kuin  se  valtuuttaa
valtioneuvoston asetuksella määrittelemään myös tiedot, "joita ei saa ilmoittaa
markkinoinnin yhteydessä" ja kun myös markkinointikeinoista voitaisiin säätää
asetuksella.  Joidenkin  tietojen  esittämiskielto  rajoittaa  välittömästi
sananvapautta,  joten  siitä  ei  voida  säätää  pelkästään  asetuksen  tasolla,  vaan
perussäännökset lääkemainonnassa kielletyistä tiedoista tulisi määritellä laissa.
Markkinointikeinoja  koskeva  delegointi  on  puolestaan  epämääräinen
sisällöltään.  Jos  lääkkeiden  markkinointikeinoja  pidetään  tarpeellisena
säännellä, myös näiltä osin perussäännökset tulisi sisällyttää lakiin.

Oikeusturva

Lakiehdotuksen  102  §:n  1  momentti  sisältää  valituslupasäännöksen.  Tällaista
muutoksenhakurajoitusta on arvioitava lähinnä perustuslain 21 §:n oikeusturvaa
koskevan  säännöksen  kannalta.  Valituslupamenettelyn  käyttöönotto
jatkovalituksen  yhteydessä  on  mahdollista  toteuttaa  tavallisella  lailla,  kunhan
turvataan  perusmahdollisuus  saattaa  hallintopäätös  perustuslain  21  §:n  1
momentissa  tarkoitetun  tuomioistuimen  käsiteltäväksi.  Tällainen
perusmahdollisuus  toteutuu  nyt  tarkoitetussa  tapauksessa,  koska
valitusoikeutta hallintooikeuteen ei ole rajoitettu (ks. myös PeVL 16/2000 vp).

Perusteluna  ehdotetulle  valituslupasäännökselle  on  lähinnä  käsittelyn
nopeuttaminen,  "jotta  lainvoimaisen  päätöksen  saaminen  ei  kestäisi
aiheettomasti  pitkään"  (s.  7/II).  Perustelua  ei  voida  pitää  kovinkaan
vakuuttavana,  sillä  se  soveltuu  kaikkiin  jatkovalituksiin  —   valituksen  käsittely
vie  jokaisessa  tapauksessa  oman  aikansa  korkeimmassa  hallintooikeudessa.
Kun  Suomen  hallintooikeudellisessa  oikeusturvajärjestelmässä  on
pääsääntönä  oikeus  valittaa  korkeimpaan  hallintooikeuteen,  tästä
poikkeamiselle  tulisi  olla  riittäviä  sisällöllisiä  perusteluja.  Lisäksi  valitusluvan
myöntämisen perusteet tulisi säätää laissa.



Teuvo  Pohjolainen
16.4.2002

Lausunto  eduskunnan  perustuslakivaliokunnalle  Hallituksen  esityksestä  Eduskunnalle
laeiksi lääkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 46/2002 vp)

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona otsikossa mainitusta asiasta esitän kunnioittavasti seuraavan:

1. Yleistä

Hallituksen esityksen tarkoituksena on muuttaa esityksen otsikossa mainittua lainsäädäntöä siten, että laeissa

olevat  valtuutussäännökset  asetusten  ja  alemman  asteisten  määräysten  antamiseen  ovat  uuden  perustuslain

mukaiset. Lääkealalla on lisäksi alemman asteisilla säännöksillä määritelty asioita, jotka voidaan osin katsoa

perusoikeuksien piiriin kuuluviksi. Tällaisia ovat erityisesti  lääkkeiden markkinointia rajoittavat säännökset,

jotka rajoittavat perustuslaissa turvattua sananvapautta. Hallituksen esityksen tarkoituksena on nostaa tällaiset

perusoikeuksiin liittyvät kysymykset lakitasolle.

Olen  seuraavassa  lausunnossa  kiinnittänyt  huomiota  lähinnä  vain  kahteen  kysymysryhmään:  1)

valtuutussäännösten  suhteeseen  perustuslain  sääntelyyn,  sekä  2)  esityksiin  liittyvien  velvoitteiden  ja

rajoitusten suhdetta perusoikeussääntelyyn.
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2. Lainsäädäntövallan delegoiminen

Yleiset lähtökohdat

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

perustuslaissa  tai  laissa  olevan  valtuutuksen  nojalla.  Lailla  on  kuitenkin  säädettäväyksilön  oikeuksien  ja

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

viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista,  jos siihen on sääntelyn

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

asetuksella. Tällaisen valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu.

Perustuslakivaliokunta on monessa yhteydessä arvioinut lailla säätämisen vaatimusta sekä lainsäädäntövallan

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

11/1999 vp). Tuolloin valiokunta korosti mm. sitä, että jos laissa on säädetty riittävän täsmällisesti

ihmisten  oikeuksien  ja  velvollisuuksien  perusteet,  asetuksella  voidaan  valtuuttaa  antamaan  täsmentävät

teknisluonteisemmat säännökset.

Voimassa olevaan lääkelainsäädäntöön liittyy ominaispiirre, jonka mukaan huomattava osa yksityiskohtaisesta

sääntelystä  jää  lakia alemmanasteisiin säädöksiin. Esimerkiksi  lääkeasetuksessa  ja Lääkelaitoksen antamissa

määräyksissä  ja ohjeissa  on  lukuisia  säännöksiä,  joissa määritellään yksilöiden velvollisuuksia  ja rajoitetaan

oikeuksia  ilman,  että  lain  tasolla  olisi  säädetty  velvoitteiden  ja  rajoituksien  perusteista.  Joidenkin

alemmanasteisten  säädösten  taustalla  ovat  yksityiskohtaiset  Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston  direktiivit,

jotka  EY:n  tuomioistuimen  oikeuskäytännön  mukaan  yleensä  vaativat  sääntelyn  siirtämistä  yksityiskohtia

myöten kansalliseen lainsäädäntöön.

Hallituksen esitykseen sisältyviin lakiehdotuksiin sisältyy laaja delegointij'ärjestelmä,  jossa pyrkimyksenä on

se, että laissa on säädetty tukimuotojen ja vastuiden perusperiaatteet.

Ehdotukseen lääkelain muuttamisesta  ja muihinkin esillä olevaan HE:een sisältyviin  lakiehdotuksiin sisältyy

edelleen  periaate,  jonka  mukaan  yksityiskohtainen  sääntely  perustuu  olennaisin  osin  valtioneuvostolle

kuuluvien  asetuksenantovaltuuksien  varaan,  mutta  runsaasti  lähinnä  teknisluontoista  sääntelyä  on  delegoitu

Lääkelaitokselle.  Jotkut  valtioneuvoston  valtuutuksista  koskevat  tai  sivuavat  perustuslaissa  turvatuista

perusoikeuksista 15 §:ssä säädettyä omaisuudensuojaa  ja 18 §:ssä säädettyä elinkeinon harjoittamisen vapa

utta.  Lisäksi  laissa  esitetään  edelleen  säilytettäväksi  eräitä  mainontaan  liittyviä  rajoituksia,  joihin  niihinkin

liittyy valtuutussäännös.



Valtuuksien  nojalla  annettavien  säännösten  taustalla  saattaa  olla  perustuslaissa  (19  §)  julkiselle  vallalle

asetettu velvoite edistää väestön terveyttä, mutta tämä seikka ei yksin vaikuta lainsäädäntövallan delegoinnin

sallittavuuden  valtiosääntöoikeudelliseen  arvioimiseen.  Vakiintuneen  lainsäädäntökäytännön  mukaan

valtioneuvostolle  on  voitu  delegoida  säädösvaltaa  lakiin  otettavalla  erityisellä  valtuutuksella.  Delegointi  ei

kuitenkaan  voi  ulottua  seikkoihin,  joista  on  perustuslain  mukaan  säädettävä  lailla.  Merkittävin  tällainen

asiaryhmä muodostuu  perusoikeuksista,  joiden  rajoittamista  ja  joiden  käytön  sääntelyä  ei  voida  siirtää  lakia

alemmalle säädöstasolle (PeVM 25/1994 vp, s. 5).

Asetuksen antovalta

Lainsäädäntövallan  delegoinnin  sallittavuutta  arvioitaessa  painoa  on  perustuslakivaliokunnan  käytännössä

viime  aikoina  pantu  valtuuttavan  säännöksen  täsmällisyyden  ja  tarkkarajaisuuden  vaatimukselle.  Tässä

yhteydessä  on kiinnitetty huomiota mm. siihen, miten asetuksenantovaltaa on delegoitu valtioneuvostolle  ja

ministeriölle. Tärkeänä on pidetty sitä,

että  toimivalta  tällaisissa  tapauksissa  on  laissa  selvästi  osoitettu.  Esillä  olevassa  hallituksen  esityksessä

asetuksenantovalta  on  pääsääntöisesti  delegoitu  valtioneuvostolle,  mutta  lakiehdotuksiin  sisältyy  lukuisia

valtuutussäännöksiä, joilla määräysvaltaa on annettu lääkelaitokselle.

Esityksen  arviointia  varten  on  syytä  ensinnä  tarkastella,  onko  esitetty  delegointijärjestelmä  siinä  suhteessa

ongelmaton,  että  laissa  on  riittävän  täsmällisesti  määritelty,  missä  asioissa  toimivalta  kummallekin  kuuluu.

Tässä  suhteessa  esitykseen  ei  sisälly  tulkinnanvaraisuutta  tai  epäselvyyttä.  Toisaalta  valtioneuvostolle

delegoidun säädösvallan osalta on syytä arvioida, sisältyykö delegointivaltuutuksiin kysymyksiä, jotka liittyvät

sillä tavalla perusoikeuksiin, että asioista ei saa säännellä asetuksen tasoisin säännöksin. Kuten HE:n peruste

luista  (s.  4)  käy  ilmi,  esityksen  tarkoituksena  ei  ole  muuttaa  voimassa  olevien  säännösten  mukaisia

oikeusperusteita,  vaan  nostaa  osa  sääntelystä  lain  tasolle.  Tästä  huolimatta  valtuutussäännösten  nojalla

asetuksen  tasolle  jää  säänneltäväksi  asioista,  joilla  on  läheinen  kytkentä  perusoikeuksiin,  erityisesti

elinkeinovapauteen  (esim.  ehdotus  laiksi  lääkelain  muuttamisesta  58  §).  Katson  kuitenkin,  että  pääosin

ehdotus  täyttää  sen vaatimuksen,  että  painavan  yhteiskunnallisen  tarpeen  edellyttämät  rajoitusperusteet  ovat

laissa.  Ehkä  vain  lääkelain  muutosta  koskevan  ehdotuksen  21  §:n  sääntelyä,  jonka  mukaan  "luvan  (lääke

valmisteen  kulutukseen  luovuttamiseen)  myöntämisen  edellytyksistä  voidaan  säätää  valtioneuvoston

asetuksella"  olisi  tarpeen  täsmentää  esimerkiksi  viittaamalla  samoihin  perusteisiin  kuin  lääkelaitos  voi

myöntää  luvan  yksittäistapauksessa.  (Sääntely  olisi  loogista  kääntää  toisin  päin,  eli  ensin  määritellä  millä
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perusteilla  valtioneuvoston  asetuksella  voidaan  myöntää  yleinen  lupa  ja  sen  jälkeen  määritellä

yksittäistapauksessa myönnettävän luvan perusteet).

Lääkelaitoksen normivalta

Perustuslakivaliokunta  on  eri  yhteyksissä  korostanut  sitä,  että  mikäli  lailla  valtuutetaan  muu  viranomainen

(kuin  presidentti,  valtioneuvosto  tai  ministeriö)  antamaan  oikeussääntöjä,  tällaisen  valtuutuksen  tulee  olla  

perustuslain  sanamuodon  mukaan    soveltamisalaltaan  täsmällisesti  rajattu.  Asetuksenantovaltaan  verrattuna

tällaisiin  valtuutuksiin  kohdistuu  yleistä  tarkkarajaisuutta  koskeva  pitemmälle  menevä  vaatimus,  jonka

mukaan valtuuden kattamat asiat on määriteltävä tarkasti laissa (Ks. PeVL 34/2000 vp ja 43/2000 vp). Muiden

viranomaisten norminantovalta

 on  perustuslain  näkökulmasta  poikkeuksellista  (PeVM  10/1998  vp).  Perustuslakiuudistuksen  yhteydessä

mainittiin  esimerkkinä  sallituista  viranomaisen  norminantovallan  perusteista  "tekninen  ja  vähäisiä

yksityiskohtia koskeva sääntely", johon ei liity merkittävää harkintavallan käyttöä (HE 1/1998 vp).

Kuten  edellä  on  todettu  HE:n  muodostamaan  kokonaisuuteen  sisältyy  lukuisia  valtuutussäännöksiä,  joilla

norminantovaltaa  on  delegoitu  lääkelaitokselle.  Edellä  on  todettu,  että  tällöin  delegoinnin  hyväksyttävyyttä

arvioitaessa  on  selvitettävä,  onko  kysymyksessä  tekninen  ja  vähäisiä  yksityiskohtia  koskeva  sääntely.

Erityisesti on syytä katsoa, että valtuutus on tällaisessa poikkeuksellisessa tapauksessa tarkkarajainen.

Hallituksen esitykseen sisältyvät lääkelaitokselle normivaltaa valtuuttavat säännökset kohdistuvat suurimmalta

osaltaan  vähäisiin  ja/tai  teknisiin  yksityiskohtiin.  Joissakin  kohdin  voidaan  kuitenkin  kysyä,  onko  sääntely

riittävän yksityiskohtaista. Nostan tässä suhteessa

esille seuraavat säännökset:

Lääkelain muuttamista koskevan lakiehdotuksen 2 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi, että "lääkelaitos voi antaa

kauppaan tuontia ja valvontaa koskevia määräyksiä siltä osin kuin asiasta ei ole säädetty Euroopan yhteisön

säädöksissä  tai  toimivaltaa  ei  ole  pidätetty  Euroopan  unionin  toimielimille".  Ehdotettu  säännös  ei  ole

asiallisesti  uusi.  Vastaava  säännös  on  myös  voimassa  olevassa  lääkelaissa.  Se  on  kuitenkin  säädetty  ennen

uutta perustuslakia, jossa valtuutussääntelyä on täsmennetty, eikä voimassaolevaa lakia koskenutta ehdotusta

aikanaan käsitelty  lainkaan perustuslakivaliokunnassa. Nähdäkseni esitettyä valtuutussäännöstä ei ole  rajattu

luonteeltaan tekniseksi, eikä laissa riittävällä täsmällisyydellä ole määritelty lääkelaitoksen norminantovallan

rajoja tässä kysymyksessä.



Lääkelain muuttamista koskevan lakiehdotuksen 10 ja 12 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi,

että "lääkelaitos voi antaa määräyksiä sopimusvalmistuksesta". Molemmat valtuutukset jäävät laissa riittävästi

täsmentämättä.

Esitykseen  sisältyy  edellisten  lisäksi  muutama  valtuutus,  joita  ei  laissa  ole  täsmennetty  kuin  enintään

välillisesti. Tällaisia ovat lääkelain muuttamista koskevan lakiehdotuksen pykälissä 35 a, 61, ja 87.

35  a  §:ää  koskevan  ehdotuksen  mukaan  lääkelaitos  voi  antaa  tarkempia  määräyksiä  lääkkeiden  "hyvistä

jakelutavoista". Ehdotetun 61 §:n mukaan lääkelaitos voi antaa tarkempia määräyksiä mm. sairaalaapteekin ja

lääkekeskuksen  "toiminnasta".  Ehdotus  87  §:ssä  on  voimassa  olevaa  sääntelyä  yksilöidympi,  mutta  jää  silti

verraten väljäksi.

3. Ehdotuksen suhde sananvapauteen

Euroopan unionin alueella lääkkeiden mainontaa sääntelee direktiivi (2001/83/EY). Kansallisessa sääntelyssä

tämä tulee ottaa huomioon. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että direktiivin perusteella voitaisiin yleisesti asettaa

Suomen perustuslain vastaista sääntelyä.

Perustuslain 12 §:n  turvaama sananvapaus on kirjoitettu muotoon,  jonka mukaan sananvapauden rajoitusten

tulee  perustua  lakiin.  Perusoikeussäännöksen  mukaan  sananvapauden  käyttämistä  koskevat  tarkemmat

säännökset  on  annettava  lailla.  Vaikka  suomalaisessa  sananvapausajattelussa  onkin  lähdetty  siitä,  että

mainonta    joka  tosin  kuuluu  sananvapauden  perustuslainsuojan  piiriin  e i   kuulu  sananvapauden

"ydinalueelle",  o  n  sen  rajoittamisessa  noudatettava,  mitä  sananvapauden  rajoittamisesta  on  yleisten

periaatteiden ja säännösten nojalla voimassa.

Ehdotuksessa  laiksi  lääkelain  muuttamisesta  on  erityisesti  kaksi  kysymystä,  joita  on  syytä  arvioida

sananvapauden  kannalta:  Ensinnäkin  lakiin  sisältyvien  rajoitusperusteiden  hyväksyttävyys,  täsmällisyys  ja

tarkkarajaisuus,  ja  toiseksi  onko  ehdotukseen  sisältyvä  markkinoinnin  tarkemman  sisällön  delegointi

asetuksella annettavaksi vastoin lailla säätämisen vaatimusta.

Lääkemainonnan  ja  markkinoinnin  rajoitukset  on  esitetty  säädettäväksi  lääkelain  muuttamisesta  annetun

lakiehdotuksen  9193  §:ssä.  Säännökset  eroavat  (epäedukseen)  siitä  sääntelystä,  jota  on  noudatettu

alkoholimainonnan  rajoitusten  kohdalla.  Ehdotuksessa  (91  §)  on  esitetty  yleinen  rajoite  lääkemainonnalle.

Ehdotuksen  mukaan  (joka  vastaa  nykyistä  sääntelyä)  lääkkeiden  markkinointi  ei  saa  olla  epäasiallista  tai

houkutella väestöä lääkkeen
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tarpeettomaan käyttöön taikka antaa erheellistä tai liioiteltua kuvaa valmisteen koostumuksesta,
i

alkuperästä tai lääkkeellisestä merkityksestä. Säännöksen loppuosa täyttää täsmällisyyden
i

vaatimuksen, mutta voidaan kysyä, onko pelkkä maininta epäasiallisuudesta riittävän täsmällinen rajoittamaan

mainontaa. Säännös voisi toimia paremmin, jos se käännettäisiin toisin päin ja sidottaisiin epäasiallisuus  jos

käsitettä on ylipäätään välttämätöntä

käyttää  laissa mainittuihin täsmennyksiin esimerkiksi seuraavasti:
j

"Lääkkeiden markkinointi ei  saa houkutella väestöä lääkkeen  tarpeettomaan käyttöön, antaa erheellistä  tai

liioiteltua kuvaa valmisteen koostumuksesta, alkuperästä tai lääkkeellisestä merkityksestä taikka olla muutoin

epäasiallista".

Lääkelain  muuttamisesta  annetun  lakiehdotuksen  92  a  §:ssä  on  valtuutus  antaa  valtioneuvoston  asetuksella

tarkempia  säännöksiä  mm.  lääkkeiden  markkinoinnin  tarkemmasta  sisällöstä.  Sananvapauden

perusoikeussäännöksen  näkökulmasta  ehdotus  liikkuu  sananvapauden  perusoikeusturvan  rajoilla.

Perusoikeussäännöksessä  on  korostettu  sitä,  että  tarkemmat  säännökset  sananvapauden  käyttämisestä  on

annettava  lailla.  Vaikka  mainonta  ei  ole  sananvapauden  ydinaluetta,  valtuutussäännös  tuo  lähelle ajatuksen,

että laissa täsmentämättä jäävä mainonnan ja markkinoinnin sallittu sisältö saa vastoin perusoikeussääntelyä

rajansa asetuksen tasoisessa sääntelyssä.



PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän  kunnioittaen  seuraavan  lausunnon,  joka  koskee  hallituksen  esitystä  laeiksi  lääkelain  ja  eräiden

muiden lakien muuttamisesta (HE 46/2002 vp).

Esityksen  keskeisenä  tavoitteena  on  saattaa  lääkealan  säädökset  vastaamaan  tasoltaan  ja

valtuutussäännöksiltään  vastaamaan  perustuslain  80  §:n  säännöksiä.  Lakiehdotuksissa  on  lukuisia

valtuutussäännöksiä,  joissa  norminantovaltaa  ehdotetaan  annettavaksi  joko  valtioneuvoston  (eräissä

säännöksissä  myös  maa  ja  metsätalousministeriön)  tai  lääkelaitoksen  käytettäväksi.  Näitä

säännösehdotuksia  on  arvioitava  perustuslain  80  §:n  asettamia  vaatimuksia  vasten.  Arvioinnissa  on

lisäksi otettava huomioon säännösten mahdolliset perusoikeuskytkennät. Säännökset koskettavat yleensä

perustuslain 18 §:n 1 momentin suojaamaa elinkeinovapautta. Muitakin yhtymäkohtia perusoikeuksiin

on.  Ehdotetuilla  87  §:llä  ja  88a  §:llä  on  liittymiä  perustuslain  16  §:n  3  momentissa  suojattuun

tutkimuksen vapauteen, ja ehdotettuja lääkelain 9193 §:n säännöksiä on tarkasteltava myös perustuslain

12 §:n 1 momentissa nykyisin olevan sananvapaussäännöksen kannalta.

1 .   L ä ä k k e i d e n    markkinoinnin rajoittaminen

Hallitus  ehdottaa  lääkelain  lääkkeiden  markkinointia  koskevien  säännösten  täydentämistä  ja

täsmentämistä.  Mainonnan  rajoituksista  ehdotetaan  säädettäväksi  91,  91a— b  ja  92  §:ssä,  kun  taas

säännösehdotukset  valtioneuvoston  asetuksenantovaltuudesta  ja  lääkelaitoksen  mahdollisuudesta

reagoida rajoitussäännösten rikkomiseen ovat 92a ja 93 §:ssä.

Hallituksen  perusoikeusuudistusta  koskevan  esityksen  perusteluissa  katsottiin,  että

sananvapaussäännöksen  alaan  kuuluvat  kaikenlaiset  tiedot, mielipiteet  ja muut  viestit niiden  sisällöstä

riippumatta. Perusteluissa todettiin niin ikään nimenomaisesti, että
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sananvapaussäännös  "turvaa  periaatteessa  myös  kaupallista  viestintää"  (HE/309/1993,  s.  59).

Perustuslakivaliokunta  oli  omaksunut  saman  lähtökohdan  jo  perusoikeusuudistusta  edeltävässä

lausuntokäytännössään.

Ensimmäisen kerran valiokunta arvioi mainonnan sananvapauden suojaa alkoholi ja tupakkamainonnan

kieltämistä tarkoittavien lakiehdotusten yhteydessä vuonna 1976. Tuolloin valiokunta kiinnitti huomiota

alkoholin  ja  tupakan  terveyshaittoihin  ja  siihen, että voimakkaat yhteiskunnalliset  syyt  vaativat niiden

käytön  supistamista.  Valiokunnan  mukaan  alkoholin  ja  tupakan  mainonnalla  ei  "tavoitella  sellaisia

tarkoitusperiä,  joiden  vuoksi  kansalaisille  on  hallitusmuodon  10  §:n  mukaan  taattu  sananvapaus".

Mainontakielloista voitiin valiokunnan mukaan säätää tavallisella lailla.(PeVL 34/1976 vp)

Vuonna 1976 annettujen lausuntojen voi katsoa vielä heijastavan käsitystä, jonka mukaan sananvapaus

suojaa  vain  tietyn sisältöistä  tai  tietyssä  tarkoituksessa harjoitettua viestintää. Sen sijaan vuonna 1986

annetussa  kaapelilähetystoimintaa  koskevassa  ja  erityisesti  vuonna  1993  annetussa,

arvopaperimarkkinalaki  ehdotusta  arvioineessa  lausunnossa  sananvapaus  ymmärretään  jo  alaltaan

laajempana. Lainaan jälkimmäistä lausuntoa:

"Historiallisesti  hallitusmuodon  sananvapaussäännösten  kärki  kohdistuu  poliittiseen
toimintaan  kytkeytyvään  viestintään.  Nyt  ehdotetun  sääntelyn  kohteena  on
arvopaperikauppaan  tai  yleisemmin  ilmaistuna  elinkeinotoimintaan  liittyvä  viestintä.
Tällainenkin  viestintä  kuuluu  lähtökohtaisesti  hallitusmuodon  sananvapaussäännösten
piiriin, kuten mainonnan osalta nimenomaan todettiin perustuslakivaliokunnan lausunnossa
n:o 2/1986 vp. Tosin on syytä korostaa, ettei elinkeinotoimintaan liittyvä viestintä muodosta
perustuslaissa turvatun sananvapauden ydinaluetta."(PeVL 1/1993 vp)

Perusoikeusuudistuksen  jälkeen  perustuslakivaliokunta  on  toistanut  mainonnan  ja  sananvapauden

suhdetta koskevan kantansa vuonna 1998 lausunnossa, joka käsitteli hallituksen ehdottamaa televisio ja

radiotoimintaa  koskevaa  lainsääntöä.  Valiokunnan  mukaan  "hallitusmuodon  10  §:n  1  momentin

sananvapaussäännös  turvaa  periaatteessa  myös  kaupallista  viestintää  (HE  309/1993  vp,  s.  56/11),

joskaan  elinkeinotoimintaan  liittyvän  viestinnän  ei  ole  katsottu  kuuluvan  perustuslaissa  turvatun

sananvapauden ydinalueelle (PeVL 1/1993 vp)" (PeVL 19/1998 vp).1 Kirjallisuudessa Sami Manninen

on  tiivistänyt  perustuslain  sananvapaussäännöksen  tulkinnan  lähtökohdan  seuraavasti:  "Perustuslain

sananvapaussäännöksen  soveltamisalan  kannalta  ei  siten  tehdä  eroa  esimerkiksi  poliittisten,

uskonnollisten,  taiteellisten,  tieteellisten,  kaupallisten,  viihteellisten  tai  muiden  viestien  kesken,  vaan

säännöstä sovelletaan kaikenlaiseen viestintään."2



Perusoikeusuudistuksen  jälkeen  lisäargumenttina  mainonnan  ja  muun  elinkeinotoimintaan  liittyvän

viestinnän  nauttimalle  perustuslain  suojalle  voidaan  viitata  nykyisin  perustuslain  18.1  §:ssä  olevaan

elinkeinovapautta koskevaan säännökseen.

Perustuslakimme  sananvapaussäännöksen  yhteydessä  omaksuttu  tulkintalinja  vastaa  myös  Euroopan

ihmisoikeustuomioistuimen  ratkaisukäytäntöä.  Siinäkin  on  katsottu,  että  Euroopan

ihmisoikeussopimuksen  sananvapausartiklaa  ei  sovelleta  vain  tietynlaisiin,  esimerkiksi  poliittisiin,

tietoihin  ja  ajatuksiin  tai  vain  tiettyihin  ilmaisutapoihin.  Niinpä  artikla  kattaa  myös  esimerkiksi

kaupallisen viestinnän ja mainonnan.3

Kun mainonta  ja muu elinkeinotoimintaan  liittyvä viestintä eivät kuulu sananvapauden ydinalueeseen,

siihen  voidaan  perustuslain  estämättä  kohdistaa  jonkin  verran  pidemmälle  meneviä  rajoituksia  kuin

esimerkiksi  ydinaluetta  kiistatta  edustavaan  poliittiseen  viestintään.  Lähtökohtana  kuitenkin  on,  että

myös  kaupallisen  viestinnän  rajoitusten  on  täytettävä  ne  perusoikeuksien  yleiset  rajoitusedellytykset,

jotka  on  kootusti  esitetty  perustuslakivaliokunnan  perusoikeusuudistuksesta  antamassa  mietinnössä

25/1994  vp.  Euroopan  ihmisoikeussopimuksen  valvontakäytännössä  on  puolestaan  katsottu,  että  kun

kyse on kaupallisesta viestinnästä, sopimusvaltioilla on laajempi harkintamarginaali päättää rajoituksista

kuin  sananvapauteen  muutoin  puututtaessa.  Rajoitusten  on  kuitenkin  täytettävä  sananvapausartiklassa

asetetut yleiset rajoitukset.

'Ks. myös PeVL 23/2000 vp ja 60/2001 vp.

"Manninen,  Sami:  Sananvapaus  ja  julkisuus,  teoksessa  Hallberg,  Pekka    Karapuu,  Heikki    Scheinin,  Martin    Tuori,
Kaarlo    Viljanen,  VeliPekka:  Perusoikeudet,  Juva  1999,  s.  391.  Ks.  mainonnan  nauttimasta  sananvapaudesta  myös
Manninen, Sami: Sananvapaudesta  ja mainonnasta,  Lakimies 1995,  s. 571606,  ja Mäenpää, Olli:  Painovapaus ja vapaa
kilpailu, teoksessa Juhlakirja Kaarlo Tuori 50 vuotta, Helsinki 1998, s. 1618.

3Ks. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisusta Casado Coca tapauksessa Manninen 1999, s.
390392.

Säännösehdotuksia, jotka koskevat lääkkeiden mainonnan rajoittamista, perustelee epäilemättä sellainen

painava  yhteiskunnallinen  tarve,  jota  perusoikeusrajoituksilta  edellytetään.  Rajoitukset  täyttävät  myös

suhteellisuusvaatimuksen, ja oikeusturvaa suojaa mahdollisuus hakea lakiehdotuksen 102 §:n mukaisesti

muutosta  lääkelaitoksen  93  §:ssä  tarkoitettuun  päätökseen.  Reunahuomautuksiin  sääntelyn

lakitasoisuuden  sekä  siihen  liittyvän  täsmällisyyden  ja  tarkkarajaisuuden  samoin  kuin  perustuslain  80

§:n  norminantovaltaa  koskeviensäännösten  kannalta  antaa  kuitenkin  aihetta  92  §:n  säännös

valtioneuvoston asetuksenantovaltuudesta. Perussäännökset tiedoista, jotka tulee ilmoittaa tai joita ei saa

ilmoittaa  markkinoinnin  yhteydessä  on  väestölle  tarkoitetun  markkinoinnin  osalta  sisällytetty

ehdotettuun 91a §. Sen sijaan valtuutusta säätää asetuksella markkinoinnissa käytettävistä keinoista on

pidettävä  sananvapauden  ns.  välineneutraliteetin4  kannalta  liian  väljänä,  jos  tarkoituksena  esimerkiksi

on,  että  jotakin  välinettä  käyttävä  mainonta  voitaisiin  kieltää  asetuksella.  Valvonnasta  lakiehdotus
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sisältää  ainoastaan  93  §:n  säännökset  lääkelaitoksen  käytettävissä  olevista  reagointikeinoista.

Valvonnankin  osalta  lain  säännöksiä  tulisi  täydentää  perusoikeuksien  yleisten  rajoitusedellytysten  ja

perustuslain 80 §:n 1 momentin sääntelytasolle asettamien vaatimusten täyttämiseksi.

2.     Muut delegointisäännökset

Lakiehdotuksessa  on,  kuten  yllä  totesin,  lukuisia  valtuutussäännöksiä,  joissa  norminantovaltaa

ehdotetaan  annettavaksi  joko  valtioneuvostolle  tai  lääkelaitokselle.  Se,  millä  perusteella  alemman

asteisten  normien  antaja  on  valittu,  ei  kaikissa  tapauksissa  käy  selville.  Selvitän  aluksi  yleisesti

perustuslain 80 §:n mukaisia  lähtökohtia,  ja  rajoitun sen  jälkeen  tarkastelemaan vain niitä ehdotuksia,

joihin on syytä tehdä valtiosääntöoikeudellisia huomautuksia.

Perustuslain 80 §:n 1 ja 2 momentti kuuluvat seuraavasti:

4 Ks. siitä Manninen, ema., s. 390.

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

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

Perustuslakivaliokunnan verraten runsas perustuslain 80 §:ää koskeva lausuntokäytäntö on olennaisesti

seurannut  esitöiden  tulkintaohjeita.  Hallituksen  uutta  perustuslakia  koskevan  esityksen  perusteluissa

selvennettiin  ensinnäkin  asetuksen  antamiseen  valtuuttavalle  laille  asetettavia  vaatimuksia.  Yksilön

oikeusasemaan  vaikuttavat  keskeiset  säännökset  olisi  sisällytettävä  lakiin.  Lailla  voitaisiin  "valtuuttaa

antamaan  tarkempia  säännöksiä  yksilön  oikeuksiin  liittyvistä  vähäisistä  yksityiskohdista".  Lisäksi

"valtuuttavan  lain olisi  tällöin  täytettävä  perustuslakivaliokunnan  viimeaikaisessa  lausuntokäytännössä

edellytetyt täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset".



Hallituksen  esityksen  perusteluissa  käsiteltiin  myös  valtioneuvostoon  ja  ministeriöön  kohdistettavien

delegointien rajanvetoa. Hallitus korosti, että lähtökohtana tulee olla, että "valtioneuvoston yleisistunto

antaa  asetukset  laajakantoisista  ja  periaatteellisesti  tärkeistä  asioista  sekä niistä muista  asioista,  joiden

merkitys sitä vaatii". Niinpä "ministeriölle voitaisiin osoittaa asetuksenantovaltaa teknisluonteisimmissa

sekä  yhteiskunnalliselta  ja  poliittiselta  merkitykseltään  vähäisemmissä  asioissa".  Tässäkin  yhteydessä

hallitus viittasi perustuslakivaliokunnan käytäntöön,  jossa "on  lähdetty siitä,  että  säädösvaltaa voidaan

delegoida  ministeriölle  lähinnä  silloin,  kun  kyse  on  selvästi  teknisluonteisista  ja  toimeenpanovaltaan

soveltuvista säännöksistä".

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

tarkoitetusta norminantovallan delegaatiosta muulle viranomaiselle hallituksen esityksessä todettiin, että

"säännöksessä asetettavat verraten tiukat edellytykset korostaisivat viranomaiselle annettavan valtuuden

poikkeuksellisuutta".  Perustuslain  80.2  §:n  tarkoittama  valtuutus  koskee  oikeussääntöjen  antamista

"määrätyistä  asioista".  Hallituksen  mukaan  kysymys  on  "valtuutuksen  yleistä  tarkkarajaisuutta

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

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

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

Tällainen erityinen syy olisi hallituksen mukaan "käsillä lähinnä silloin, kun kysymyksessä on tekninen

ja vähäisiä yksityiskohtia koskeva sääntely, johon ei liity merkittävää harkintavallan käyttöä". Kyse voi

olla myös siitä, että sääntelykohde edellyttää "usein ja nopeasti muuteltavien säännösten antamista".(HE

1/1998 vp, s. 131133)

Lähtökohtana on,  että  sillä,  että normeilla  toimeenpannaan EYdirektiivejä,  ei  ole  vaikutusta normien

antamisjärjestykseen.  Tämä  määräytyy  kansallisen  perustuslain  nojalla  samojen  sääntöjen  mukaisesti

kuin  puhtaasti  kotoperäistenkin  normien  antamisjärjestys.  Kuitenkin,  kuten  perustuslakivaliokunnan

lausuntokäytäntö  osoittaa,  normien  EYtaustalla  voi  olla  välillistä  merkitystä  siten,  että  jos  delegoitu

lainsäädäntö  koostuu  direktiivejä  toimeenpanevista  säädöksistä,  tämä  vaikuttaa  norminannossa

käytettävissä olevan harkintavallan asteeseen.

Lääkelain  2  §:n  4  momentin  säännös  lääkelaitoksen  oikeudesta  antaa  kauppaan  tuontia  ja  valvontaa

koskevia  määräyksiä  on  muotoiltu  hyvin  väljästi,  eikä  näyttäisi  täyttävän  täsmällisyys  ja

tarkkarajaisuusvaatimusta.  Väljyydessään  se  myös  näyttäisi  antavan  toimivallan  muuhunkin  kuin

"tekniseen ja vähäisiä yksityiskohtia koskevaan sääntelyyn".
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Lakiehdotuksen  9  §:n  2  momentti,  33  §:n  3  momentti  ja  60  §  valtuuttavat  antamaan  asetuksella

kelpoisuusehtoja  koskevia  säännöksiä.  Perustuslakivaliokunta  on  lausuntokäytännössään  katsonut

perustuslain  18  §:n  (hallitusmuodon  15  §:n)  1  momenttiin  viitaten,  että  perussäännökset

ammatinharjoittamista  rajoittavista  kelpoisuusehdoistakin  on  annettava  lailla.  Niinpä  valiokunta  on

pitänyt kyseisen perusoikeussäännöksen kannalta liian avoimena sellaista lakiin ehdotettua valtuutusta,

jonka  mukaan  ministeriön  päätöksellä  tai  asetuksella  olisi  voitu  yleisesti  säätää  kiinteistöarvioitsijan

taikka nuohoojan  tai  nuohoustyöstä  vastaavan henkilön  kelpoisuuden  vähimmäisvaatimuksista  (PeVL

20/1997  ja  31/1998  vp;  ks.  myös  PeVL  39/2001).  Valiokunnan  linjaa  seurattaessa  nyt  ehdotettuja

säännöksiä olisi täydennettävä kelpoisuutta koskevin perusluonteisin maininnoin.

Lakiehdotuksen  30  §:ssä  tarkoitetut  määräykset  lupahakemuksesta  voivat  koskea  sellaisia  yksityisten

subjektien  oikeusasemaan  vaikuttavia  seikkoja,  että  niiden  antaminen  tulisi  uskoa  valtioneuvostolle.

Myös  ehdotetussa  57 §:n 3 momentissa  tarkoitetut määräykset  lääkkeiden  toimittamisesta apteekeista,

sivuapteekeista ja lääkekaapeista voinevat koskea muitakin kuin teknisluonteisia seikkoja.

Perusoikeuteen  (elinkeinovapauteen)  vaikuttavana  valtuutussäännöksenä  ehdotuksen  60  §:ää,  jonka

mukaan  tarkemmat  säännökset  apteekkiluvasta  sekä  apteekista  ja  lääkekaapista, niiden  toiminnasta  ja

tiloista,  niiden  hoitajan  kelpoisuusehdoista  sekä  farmaseuttisen  henkilökunnan  määrästä  annetaan

valtioneuvoston asetuksella, voi pitää liian väljästi muotoiltuna.

Eräissä  lääkelakiin  ehdotetuissa  säännöksissä  lääkelaitos  valtuutetaan  antamaan  tarkempia  säännöksiä

lääkealaa  koskevien  hyvien  tapojen  noudattamisesta  (11.1  §,  35a  §  ja  61.5  §).  Näiden

valtuutussäännösten  valtiosääntöoikeudellinen  hyväksyttävyys  riippuu  siitä,  voidaanko  tällaisia  hyviä

tapoja  pitää  esimerkiksi  EYnormistojen  vuoksi  sillä  tavoin  sisällöltään  vakiintuneina,  että

lääkelaitoksen määräysten antamisessa käyttämä harkintavalta ei ylitä perustuslain 80 §:n 2 momentin

asettamia rajoja.

Porthaniassa 16.4.2002

Kaarlo Tuori


