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1 Perustuslain huomioon ottaminen lainvalmistelussa

1.1 Perustuslain pysyvyys ja poikkeuslakien välttämisen periaate

Suositus laatia lakiehdotukset perustuslain mukaisiksi ja välttää perustuslain muu-
toksia

Perustuslakia säädettäessä tavoitteena oli varmistaa perustuslain suhteelli-

nen pysyvyys ja ettei läheisessä tulevaisuudessa ilmenisi merkittäviä muu-

tostarpeita.  Tavoitteeksi asetettiin  myös, että perustuslaista ei  tulisi  tehdä 

poikkeuksia. Perustuslain teksti pyrittiin kirjoittamaan riittävän yleiseen muo-

toon, ilman vanhentumiselle alttiita teknisluontoisia säännöksiä ja yksityis-

kohtia.  Perustuslain  muuttamiseen  tulee  suhtautua  pidättyvästi.  (Ks.  HE 

1/1998 vp. s. 31–35 ja PeVM 5/2005 vp.)

Lainvalmistelun lähtökohtana on, että lakiehdotukset valmistellaan perustus-

lain mukaisiksi.

”Rajatut poikkeukset” perustuslaista

Perustuslaissa  on  säilytetty  mahdollisuus  niin  sanottujen  poikkeuslakien 

säätämiseen. Poikkeuslailla tarkoitetaan perustuslain säätämisjärjestykses-

sä säädettyä lakia,  joka perustuslain sanamuotoa muuttamatta merkitsee 

asiallista  poikkeusta  perustuslaista.  Poikkeuslakimenettelystä  säädetään 

perustuslain  73 §:ssä  ja  kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamista 

koskevien lakien osalta perustuslain 95 §:n 2 momentissa.
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Poikkeuslakimenettelyn käyttöala on rajattu. Perustuslain 73 §:n 1 momen-

tin mukaan perustuslakiin voidaan tehdä vain ”rajattuja poikkeuksia”. Ilmai-

sulla  viitataan  ensisijaisesti  poikkeuksen  alan  asialliseen  rajoittamiseen. 

Poikkeuslain tulee olla selvästi rajattu suhteessa perustuslain kokonaisuu-

teen. Poikkeuslailla ei siten voida puuttua perustuslain keskeisiin ratkaisui-

hin,  kuten  perusoikeusjärjestelmän  kokonaisuuteen  tai  eduskunnan  ase-

maan ylimpänä valtioelimenä. Rajatulla poikkeuksella ei toisaalta viitata jon-

kin lakiehdotuksen perustuslaista poikkeavien säännösten määrään.

Perustuslain 95 §:n 2 momentin mukaan perustuslakia koskeva lakiehdotus 

kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta käsitellään niin sanotussa 

supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Perustuslain 94 §:n 3 mo-

mentissa kuitenkin  kielletään säätämästä lakia,  jolla  vaarannetaan valtio-

säännön kansanvaltaisia perusteita.

Suositus välttää poikkeuslakeja

Perustuslakiuudistuksen  myötä  on  omaksuttu  poikkeuslakien  välttämisen 

periaate, jonka mukaan tulee välttää perustuslaista poikkeavien, puhtaasti 

kansallisten lakien säätämistä (HE 1/1998 vp ja PeVM 10/1998 vp,  PeVL 

1a/1998 vp, s. 2/II, PeVL 26/2004 vp , s. 5/II, PeVL 3/2005 vp , s. 4/I). Poik-

keuslakimenettelyyn  tulee  turvautua  vain  erityisen  poikkeuksellisissa  ta-

pauksissa ja pakottavista syistä. Jos poikkeuslakimenettelyyn kuitenkin jou-

dutaan turvautumaan, tulee poikkeus rajata mahdollisimman tarkaksi ja vä-

häiseksi. Tällöinkin poikkeukset on ensisijaisesti pyrittävä säätämään mää-

räaikaisina.

Poikkeuslain muuttaminen ja kumoaminen

Poikkeuslaki  rinnastuu säädöshierarkiassa tavalliseen lakiin.  Sitä voidaan 

muuttaa tavallisessa säätämisjärjestyksessä, jollei muutos laajenna alkupe-

räistä poikkeusta. Perustuslakivaliokunnan vakiintuneessa käytännössä on 

lisäksi katsottu, että myös sellaiset ”kokonaisuuden kannalta epäolennaiset 

lisäykset ja muutokset”, jotka sinänsä merkitsevät perustuslakipoikkeuksen 

vähäistä  laajentamista,  voidaan  säätää  tavallisessa  lainsäätämisjärjestyk-
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sessä, jos perustuslakipoikkeuksena aikanaan säädetyn kokonaisjärjestelyn 

luonnetta ei tällä tavoin muuteta toisenlaiseksi. (HE 1/1998 vp, s.125 sekä 

PeVL 8/2006, s. 4/II ja 5/I, jossa käsitellään ns. aukkoteoriaa.)

Poikkeuslaki voidaan kumota tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Suositus vanhojen poikkeuslakien kumoamisesta

Perustusvaliokunnan perustuslakiuudistuksen yhteydessä lausuman kannan 

mukaan hallituksen tulee arvioida ennen uuden perustuslain voimaantuloa 

säädettyjen poikkeuslakien tarpeellisuus ja suhde perustuslain säännöksiin 

sekä ryhtyä tarvittaviin toimiin sääntelyn saattamiseksi  perustuslain vaati-

muksia vastaavaksi (PeVM 10/1998 vp, s. 23/I ja PeVL 46/2005 vp, s. 4/II)

Ennen vuoden 2000 perustuslakia annettujen säädösten voimassaolo

Vuoden 2000 perustuslain voimaantulon yhteydessä voimassa olleet sää-

dökset  jäivät  muodollisesti  voimaan,  jollei  niitä  erikseen  kumottu.  Muun 

muassa perustuslain säädöstasoa koskevat säännökset ovat kuitenkin edel-

lyttäneet useiden säädösten uusimista tai muuttamista. 

Perustuslain 106 ja 107 §:n säännökset koskevat myös ennen perustuslain 

voimaantuloa voimaan tulleita säädöksiä. Perustuslain 106 §:n mukaan tuo-

mioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle, jos lain sään-

nöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Pe-

rustuslain 107 §:ssä puolestaan kielletään soveltamasta tuomioistuimessa 

tai muussa viranomaisessa asetuksen tai muun lakia alemmanasteisen sää-

döksen säännöstä, joka on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa. 

Tämä saattaa merkitä sitä, että muodollisesti voimassa olevaa alemmanas-

teista säädöstä ei voida soveltaa.
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1.2 Oikeusvaltioperiaate ja hallinnon lainalaisuus

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkises-

sa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

(Perustuslain 2 §:n 3 momentti)

Oikeusvaltioperiaate edellyttää, että julkisen vallan käyttäjällä tulee aina olla 

viime kädessä eduskunnan säätämään lakiin palautettavissa oleva toimival-

taperuste. Viranomaisilla ei siten voi olla sellaista julkisen vallan käyttämistä 

tarkoittavaa toimivaltaa, jolla ei ole nimenomaista tukea laissa.

Annettaessa julkista valtaa viranomaiskoneiston ulkopuolelle on varmistetta-

va oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen myös tällaisessa toiminnassa. Hal-

lintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle säädetään perustus-

lain 124 §:ssä. Ks. jäljempänä jakso 6.

1.3 Suomen täysivaltaisuus ja toimivallan uskominen ylikansalliselle 
tai vieraan valtion toimielimelle

Suomi on perustuslain 1 §:n 1 momentin mukaan täysivaltainen tasavalta. 

Säännöstä on sen esitöiden mukaan tarkasteltava Suomen kansainvälisten 

velvoitteiden valossa ja erityisesti ottaen huomioon Suomen jäsenyys Eu-

roopan unionissa (HE 1/1998 vp, s. 72/II). Perustuslakiuudistuksissa sanou-

duttiin irti sellaisesta muodollisesta tulkinnasta, jonka mukaan valtion jäse-

nyys kansainvälisissä järjestöissä aina merkitsisi  valtion täysivaltaisuuden 

rajoitusta. Hallituksen esityksessä viitattiin perustuslakivaliokunnan aiemmin 

esittämään  luonnehdintaan  siitä,  että  Euroopan  unionin  jäsenenä  Suomi 

käyttää osaa suvereniteetistaan yhdessä muiden täysivaltaisten jäsenvaltioi-

den kanssa eurooppalaisen yhteistoiminnan hyväksi (HE 1/1998 vp, s. 71–

72).
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Suomi osallistuu perustuslain 1 §:n 3 momentin mukaan kansainväliseen 

yhteistyöhön rauhan ja  ihmisoikeuksien  turvaamiseksi  sekä yhteiskunnan 

kehittämiseksi.  Säännöksellä  on tulkinnallista  merkitystä arvioitaessa sitä, 

milloin kansainvälinen velvoite on ristiriidassa perustuslain täysivaltaisuus-

säännöksen kanssa.

Perustuslain esitöiden mukaan on perusteltua lähteä siitä, että sellaiset kan-

sainväliset velvoitteet, jotka ovat tavanomaisia nykyaikaisessa kansainväli-

sessä yhteistoiminnassa ja jotka vain vähäisessä määrin vaikuttavat valtion 

täysivaltaisuuteen, eivät ole sellaisinaan ristiriidassa perustuslain täysivaltai-

suutta koskevien säännösten kanssa (HE 1/1998 vp, s. 73/II). 

Tärkeä ja vakiintuneena pidettävä kansainväliseen yhteistyöhön osallistumi-

sen muoto on jäsenyys EU:ssa. Perustuslain 1 §:n täysivaltaisuussäännös-

ten tulkitseminen siitä lähtökohdasta, että Suomi on EU:n jäsen, tarkoittaa 

perustuslakivaliokunnan mukaan sen seikan huomioon ottamista, että jäse-

nyys on merkinnyt nimenomaan täysivaltaisuuden rajoituksia julkisen vallan 

eri lohkoilla. Kysymys uusien toimivaltuuksien antamisesta unionin toimieli-

melle on kuitenkin valiokunnan mukaan asia, joka lähtökohtaisesti koskettaa 

perustuslain täysivaltaisuusjärjestelyjä.  EU:n tehtäväkentän vähäinen,  esi-

merkiksi  tarkistusluonteinen kehittäminen unionilla jo olevien toimivaltuuk-

sien pohjalta saattaa toisaalta tapauksesta riippuen olla sopusoinnussa pe-

rustuslain täysivaltaisuussääntelyn kanssa. EU:n sisäisen toiminnan tavan-

omaisena pidettävä kehittäminen institutionaalisella  tasolla  puolestaan on 

yleensä merkityksetöntä täysivaltaisuuden kannalta. (PeVL 9/2006 vp, s. 5/I, 

PeVL 38/2001 vp, s. 4–5, PeVL 7/2003 vp, s. 3–4)

Maan rajat ylittävää yhteistyötä on useassa perustuslakivaliokunnan lausun-

nossa arvioitu täysivaltaisuuden kannalta, esimerkiksi liittyen keskinäiseen 

oikeusapuun  rikosasioissa  (PeVL  9/2003  vp),  tulliyhteistyöhön  (PeVL 

21/2003 vp), rajaseutuyhteistyöhön (PeVL 26/2005 vp) sekä luottolaitosten 

ja sijoituspalveluyhtiöiden valvontaan (PeVL 43/2004 vp).
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1.4 Perustuslakikysymysten arviointi hallituksen esityksessä

Säätämisjärjestys on perusteltava hallituksen esityksessä, jos

- kysymys säätämisjärjestyksestä on tulkinnanvarainen

- poiketaan aikaisemmasta käytännöstä

- ehdotetaan perustuslain säätämisjärjestystä (ottaen
kuitenkin huomioon, että poikkeuslakeja on vältettävä).

Säädöstason muutos on perusteltava (huom. 80 §).

Kansainvälisiä sopimuksia voimaan saatettaessa on mainitta-
va lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ja tehtävä arvio 
sopimuksen hyväksymisen käsittelyjärjestyksestä sekä lakieh-
dotuksen säätämisjärjestyksestä.

Arvioinnin merkitys lainvalmistelussa

Perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen merkityksen arviointi lain-

valmistelun varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta voidaan huolehtia siitä, 

että lakiehdotus on perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen mukainen. Poik-

keuslain välttämisen periaatteen vuoksi säädösehdotus on pyrittävä laati-

maan perustuslain mukaiseksi. Perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen ar-

vioinnilla on merkitystä myös sääntelyvaihtoehtoja harkittaessa. Arviointi on 

sen vuoksi tehtävä lainvalmistelun alkuvaiheissa hyvissä ajoin ennen kuin 

ryhdytään kirjoittamaan hallituksen esitysluonnosta.

HELO-ohje 

Hallituksen esityksen laatimisohjeiden (HELO 2004) mukaan hallituksen esi-

tykseen on otettava jakso ”Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys”, jos la-

kiehdotus sisältää säännöksiä, joiden perustuslainmukaisuutta on syytä ar-

vioida.  Jakso on sisällytettävä  esitykseen,  vaikka  perustuslakikysymyksiä 

olisi käsitelty muualla esityksessä. Perustuslakivaliokunta on puoltanut sitä, 

että rajatapauksissa säätämisjärjestysjakso pikemminkin sisällytetään esi-
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tykseen kuin jätetään siitä pois (PeVM 2/2001 vp, s. 4). Jakson sisällöstä, 

ks. HELO s. 23–24.

Myös  EU:ssa  hyväksytyn  säädöksen  kansallista  täytäntöönpanoa  koske-

vaan hallituksen esitykseen tulee tarvittaessa sisällyttää arvio ehdotuksen 

suhteesta Suomen perustuslakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin. 

Lisäksi on tarvittaessa arvioitava ehdotuksen suhdetta EU:n perusoikeuskir-

jaan sekä mahdolliseen asiaa koskevaan EY-tuomioistuimen oikeuskäytän-

töön.

Hallituksen esitykseen on mahdollista  ottaa  lausuma,  jonka mukaan olisi 

suotavaa, että esitys saatetaan perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi. Täl-

lainen lausuma otetaan kuitenkin esitykseen ainoastaan silloin, kun esityk-

sen arviointi perustuslakivaliokunnassa on aidosti tarpeen tulkintaongelman 

takia. Käytännössä lausuman mukaan ottaminen johtaa automaattisesti sii-

hen, että valiokunnan lausuntoa pyydetään. Eduskunta voi tarvittaessa itse 

ohjata hallituksen esityksen perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi.

Eduskunnan työjärjestyksen (40/1999 v. 2000) 38 §:n 2 momentin mukaan 
eduskunnan  valiokuntien  tulee  pyytää  lausunto  perustuslakivaliokunnalta, 
jos niissä valmistelevasti käsiteltävän lakiehdotuksen perustuslakimukaisuu-
desta tai suhteesta ihmisoikeussopimuksiin on epäselvyyttä (vrt HE 1/1998 
vp, s. 126/I).

Valtiosopimusten osalta eduskunnan suostumuksen tarpeellisuutta sekä so-

pimuksen käsittelyjärjestystä on hallituksen esityksessä käsiteltävä erillises-

sä jaksossa. Jakson sisällöstä, ks. HELO s. 29–30 ja Valtiosopimusopas s. 

48–51.
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2 Perustuslain tulkinta
2.1 Keskeiset esityöt

Perustuslain teksti on kirjoitettu suhteellisen yleiseen muotoon ilman teknis-

luonteisia säännöksiä ja yksityiskohtia. Tämän vuoksi perustuslain esitöillä 

on huomattava merkitys laintulkinnassa. Vuonna 1995 uudistettu perusoi-

keussäännöstö otettiin sittemmin muuttamattomana uuteen perustuslakiin. 

Näin ollen perusoikeuksien tulkinnassa vuoden 1995 esityöt ovat keskeisiä, 

ja niihin viitataankin perustuslain säätämiseen johtaneessa hallituksen esi-

tyksessä. 

Keskeiset esityöt, jotka on julkaistu oikeusministeriön lainvalmis-
teluosaston julkaisussa 3/2000 (Perustuslakiuudistus 2000, eri-
painos), ovat:

Suomen perustuslain (731/1999) esityöt: 

HE 1/1998 vp (Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi Suomen 
Hallitusmuodoksi∗)
PeVM 10/1998 vp

Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen esityöt:

HE 309/1993  (Hallituksen esitys eduskunnalle perustuslakien 
perusoikeussäännösten muuttamisesta)
PeVM 25/1994 vp

 Ehdotetun lain nimike muutettiin eduskuntakäsittelyssä Suomen perustuslaiksi.
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2.2 Perustuslakivaliokunnan käytännön seuraaminen – eduskunnan 
kotisivun käyttöohjeet

Hyvään lainvalmisteluun ja lainvalmistelijan ammattitaitoon kuuluu perustus-

lakivaliokunnan käytännön seuraaminen. 

Perustuslakivaliokunnan mietinnöt ja lausunnot löytyvät kätevästi eduskun-

nan kotisivulta (www.eduskunta.fi). Klikkaamalla ”Asiat ja asiakirjat” > ”Asia-

kirja-arkisto” > ”Valiokuntien mietinnöt ja lausunnot” pääsee hakusivulle, jolla 

mietintöjä ja lausuntoja voidaan hakea valiokunnittain. Erilaiset hakukomen-

not ovat mahdollisia. Voidaan hakea asiakirjan tunnisteella (esimerkiksi Pe-

VL 1/2006), vireilletuloasiakirjan tunnisteella (esimerkiksi HE 110/2005) tai 

säädöksen nimikkeellä. Valiokunnan mietintöjä ja lausuntoja voi myös hakea 

sanahaulla asiakirjojen teksteistä, jolloin sanat voidaan katkaista merkillä #. 

Haku voidaan myös tehdä pykälänumerolla. Hakukomennolla ”124 §” löyty-

vät siten perustuslain 124 §:stä annetut perustuslakivaliokunnan mietinnöt ja 

lausunnot, jos haku rajataan koskemaan ainoastaan perustuslakivaliokun-

nan mietintöjä ja lausuntoja.

Valiokunnan  mietinnöt  ja  lausunnot  löytyvät  sähköisessä  muodossa 

1.9.1998 lähtien. Eri reittiä käyttäen löytyvät myös 1.1.1991–30.8.1998 an-

netut mietinnöt ja lausunnot.

Roomalainen I ja II viittauksissa (esimerkiksi HE 1/1998 vp, s. 28/II) tarkoit-

tavat tekstin palstoja, joista I tarkoittaa vasenta ja II oikeaa palstaa.

2.3 Yleisiä näkökohtia tulkintakäytännön merkityksestä lainvalmiste-
lussa

Lakiehdotusten  perustuslainmukaisuuden  arviointi  kuuluu  perustuslain 

74 §:n mukaan perustuslakivaliokunnalle. Perustuslakivaliokunnan lausunto-

ja perustuslaki- ja ihmisoikeuskysymyksissä pidetään sitovina eduskuntakä-

sittelyn eri vaiheissa (PeVM 10/1998 vp). 
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Suomen valtiosääntöön kuuluu vahvana periaatteena se, että lakien perus-

tuslainmukaisuuden valvonta keskittyy lainvalmisteluvaiheeseen. Eduskun-

nan perustuslakivaliokunnan harjoittama valvonta on luonteeltaan ennakol-

lista, abstraktista normikontrollia. Tavoitteena on ennalta estää perustuslain-

vastaisen  lain  säätäminen.  Perustuslakivaliokunnan  tulkinnoilla  ei  kuiten-

kaan ole merkitystä pelkästään lakia säädettäessä, vaan myös oikeusläh-

teenä tuomioistuimille ja hallintoviranomaisille.

Lakien perustuslainmukaisuutta ei voida tutkia jälkikäteen, mutta tuomiois-

tuin voi yksittäistapauksessa perustuslain 106 §:n nojalla jättää lain sään-

nöksen soveltamatta ja antaa perustuslaille etusijan, jos tuomioistuimen kä-

siteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä 

ristiriidassa perustuslain kanssa. Tällöin ei kuitenkaan ole kysymys abstrak-

tista jälkikäteisvalvonnasta, vaan ainoastaan siitä,  että perustuslain sään-

nökselle annettaan etusija. 

Asetusten tai muiden lakia alemmanasteisten säädösten säännöstä ei pe-

rustuslain 107 §:n mukaan saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa viran-

omaisessa, jos säännös on ristiriidassa perustuslain kanssa. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnot muodostavat perustan valtiosääntöiselle 

tulkinnalle.  Tässä  mielessä  valiokunnan  tulkintakäytännöstä  muodostuu 

eräänlainen tapauskäytäntö (case law). On kuitenkin pidettävä mielessä, et-

tä valiokunnan lausunnot koskevat yksittäistapauksia ja että niitä on luettava 

kulloisenkin asiayhteyden muodostamaa taustaa vasten. Lisäksi tulkintalinja 

saattaa yhteiskunta- ja oikeuskehityksen myötä muuttua.
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3 Perusoikeudet ja niiden rajoittaminen

Perusoikeussäännökset  eivät  pelkästään rajoita  eduskun-

nan toimivaltaa  lainsäätäjänä,  vaan niistä  voidaan johtaa 

myös lainsäätäjään kohdistuvia aktiivisia toimintavelvoittei-

ta.

Lainsäätäjän tulee huolehtia perusoikeuksien toteutumises-

ta käytännössä – tämä on keskeinen lainsäädännölle ase-

tettava laatuvaatimus!

3.1 Perusoikeuksien merkitys lainlaadinnassa

Perusoikeuksilla tarkoitetaan perustuslain 2 luvussa säädettyjä yksilölle kuu-

luvia oikeuksia. Niitä voidaan muuttaa ja niistä voidaan poiketa ainoastaan 

perustuslain säätämisjärjestyksessä. Perinteisesti perusoikeudet ovat muo-

dostaneet suojan lainsäätäjää vastaan: tavallisella lailla taikka asetuksella ei 

voida heikentää perusoikeuksia. 

Suomen  valtiosääntötraditioon  on  kuulunut  poikkeuslakimahdollisuus  eli 

mahdollisuus  perustuslain  säätämisjärjestyksessä  annetulla  lailla  poiketa 

perustuslaista. Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen ja vuoden 2000 pe-

rustuslain säätämisen jälkeen edellytetään kuitenkin, että lait laaditaan pe-

rustuslain ja perusoikeuksien mukaisiksi.  Kuten edellä jaksossa 1.1. tode-

taan, perustuslain 73 §:n 1 momentin mukaan on tosin edelleen tietyin edel-
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lytyksin mahdollista tehdä ”rajattuja poikkeuksia”. Poikkeuslakeja on kuiten-

kin vältettävä eikä niillä voida puuttua perustuslain keskeisiin ratkaisuihin.

Suomen perusoikeusjärjestelmä  on  kiinteässä  yhteydessä  kansainvälisiin 

ihmisoikeusvelvoitteisiin, kuten YK:n hyväksymään ihmisoikeusjulistukseen, 

YK:n  kansalaisoikeuksia  ja  poliittisia  oikeuksia  koskevaan  yleissopimuk-

seen, YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaan 

kansainväliseen yleissopimukseen sekä Euroopan neuvoston hyväksymiin 

sopimuksiin. Varsinkin Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräykset ja Eu-

roopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö on sen vuoksi  otettava 

huomioon lainvalmistelussa. Huomioon tulee ottaa myös EU:n perusoikeus-

kirja sekä EY:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö.

Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja 

ihmisoikeuksien toteutuminen.

3.2 Perustuslain lakivaraukset

Lakivarauksella,  tai  lakiviittauksella,  tarkoitetaan  perustuslain  säännöstä, 

jonka mukaan jostakin asiasta säädetään (tavallisella) lailla.

 Perustuslain  lakivarauksia  käsitellään  perustuslakivalio-

kunnan  mietinnössä  10/1998  vp,  s.  10–12.  Perusoikeus-

säännösten osalta  lakivarausten  ja  muiden lakiviittausten 

vaikutuksia on arvioitu perusoikeusuudistuksessa annetus-

sa mietinnössä (PeVM 25/1994 vp, s. 4–6).

Lakivaraukset määrittävät säädöstasoa edellyttämällä, että tarkempi säänte-

ly annetaan lailla. Ne voivat myös rajoittaa lainsäätäjän liikkumavaraa.
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Lakivarauksilla voi olla itsenäistä oikeudellista merkitystä ainakin neljässä 

suhteessa.

1. Asia pidätetään lain alaan

2. Lainsäätäjälle osoitetaan valtuutus

3. Lainsäätäjän toimivaltaa rajoitetaan

4. Lainsäätäjälle osoitetaan toimeksianto

Lainsäätäjälle osoitettu  valtuutus saattaa merkitä, että tavallisella lailla voi-

daan valtuutuksen nojalla antaa perustuslaissa tarkoitetusta pääsäännöstä 

joiltakin osin poikkeavia säännöksiä. Valtuutus ilmenee esimerkiksi ilmaisus-

ta "laissa/lailla voidaan säätää" (esimerkiksi 79 §:n 3 momentti, 84 §:n 1 mo-

mentti, 85 §:n 2 momentti, 95 §:n 3 momentti, 110 §:n 2 momentti ja 125 §:n 

1 momentti).

Valtuuttava lakiviittaus saattaa sisältää myös lainsäätäjän toimivaltaa rajoit-

tavia  säännöksiä. Esimerkiksi 80 §:n 2 momentin mukaan muu viranomai-

nen voidaan lailla  valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä,  mutta  ainoastaan 

määrätystä asiasta ja vain, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityi-

siä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään 

lailla tai asetuksella (ks. myös 79 §:n 3 momentti sekä 87 ja 124 §).

Perustuslain säännös voi myös olla kytketty tavallisella lailla toteutettavaan 

sääntelyyn. Tällaisia lakiviittauksia on perusoikeusuudistuksen yhteydessä 

kutsuttu sääntelyvarauksiksi (PeVM 25/1994 vp, s. 6). Näillä lakiviittauksilla 

on paitsi pidätetty niissä tarkoitetut asiat lain alaan, myös viitattu siihen, että 

tällaista asiaa koskevan sääntelyn yksityiskohtainen sisältö määräytyy pe-

rustuslain ja tavallisen lain muodostaman kokonaisuuden pohjalta. Säänte-

lyvaraus saattaa tällöin myös edellyttää, että siinä tarkoitetusta asiasta sää-

detään yksityiskohtaisemmin lailla, koska muussa tapauksessa sääntely voi-

si jäädä aukolliseksi. Tässä mielessä sääntelyvaraus on luonteeltaan lain-

säätäjälle osoitettu toimeksianto.
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Perustuslaissa käytetään seuraavia sääntelyvarauksen muotoiluja:

"säädetään lailla/sen mukaan kuin lailla säädetään", "säädetään tar-

kemmin lailla/sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään" ja "sääde-

tään erikseen lailla".

Viittaus  lailla  säätämiseen  on  lainsäätäjän  harkintavallan  kannalta  jonkin 

verran avoimempi kuin viittaus, jonka mukaan jostakin asiasta säädetään 

"tarkemmin" tai  "erikseen" lailla.  Ilmaisulla "erikseen lailla"  viitataan myös 

säädettävän lain tavanomaista suurempaan tarkkuuteen ja täsmällisyyteen. 

Esimerkkinä voidaan mainita perustuslain 10 §:n 1 momentti,  jonka 
mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu ja jon-
ka mukaan ”henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla”. Täl-
löin  perusoikeuden täsmällinen sisältö  määräytyy  vasta (tavallisen) 
lain säätämisen jälkeen. Lakivaraus viittaa tarpeeseen lainsäädännöl-
lisesti turvata yksilön oikeusturva ja yksityisyyden suoja henkilötieto-
jen käsittelyssä, rekisteröinnissä ja käyttämisessä. Näistä yksilön oi-
keuksien ja velvollisuuksien perusteista on perustuslain 80 §:n 1 mo-
mentin mukaisesti säädettävä lailla, mutta se ei tarkoita, ettei näistä-
kin asioista voitaisi antaa tarkempia säännöksiä laissa olevan valtuu-
tuksen  perusteella  edellyttäen,  että  valtuutus  täyttää  perustuslain 
80 §:n vaatimukset. Lakivaraus ei näin ollen merkitse, että kaikista yk-
sityiskohdista välttämättä on säädettävä lailla.

Kvalifioidulla  lakivarauksella  tarkoitetaan sellaista  perustuslain  säännöstä, 

jolla asetetaan lainsäätäjän toimivaltaa rajoittavia lisäkriteerejä.

Esimerkkinä lainsäätäjän toimivaltaa rajoittavasta lakivarauksesta voi-
daan mainita perustuslain 10 §:n 3 momentti, jonka mukaan lailla voi-
daan säätää ”perusoikeuksien turvaamiseksi  tai  rikosten selvittämi-
seksi  välttämättömistä”  kotirauhan  piiriin  ulottuvista  toimenpiteistä. 
Lailla  voidaan  säätää  lisäksi  ”välttämättömistä  rajoituksista”  viestin 
salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa 
vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuus-
tarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana.

Perustuslain 12 §:n 1 momentin mukaan lailla voidaan säätää kuva-
ohjelmia  koskevia,  lasten  suojelemiseksi  välttämättömiä  rajoituksia. 
Tällä säännöksellä mahdollistetaan kuvaohjelmien ennakkotarkastus 
ja ennakkosensuuri.
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3.3 Perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset

Jos  hallituksen  esityksessä  ehdotetaan  rajoitettavaksi  yhtä  tai 

useampaa perusoikeutta, on selvitettävä ja esityksessä selostet-

tava täyttääkö ehdotettu sääntely perusoikeuksien rajoittamisen 

seuraavat yleiset edellytykset:

1) rajoituksesta säädetään lailla

2) rajoitus on tarkkarajainen ja täsmällisesti määritelty

3) rajoituksen perusteena oleva syy on perusoikeusjärjestelmän 

kannalta  hyväksyttävä  ja  painavan  yhteiskunnallisen  tarpeen 

vaatima

4) rajoitus ei koske perusoikeuden ydintä

5) rajoitus on välttämätön hyväksyttävän tarkoituksen saavutta-

miseksi; lisäksi perusoikeuden suojaaman oikeushyvän ja rajoi-

tuksen perusteena olevan intressin tulee olla keskenään oikeas-

sa suhteessa

6) rajoituksen toteuttamisen osalta on huolehdittu riittävistä oi-

keusturvajärjestelyistä

7) rajoitus ei ole ristiriidassa ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa

Perusoikeudet eivät ole ehdottomia, vaan niitä voidaan tietyillä edellytyksillä 

rajoittaa.  Ensinnäkin  perusoikeudet  saattavat  rajoittaa  toinen  toisiaan  ja 

myös muu perustuslakitasoinen säännös voi rajoittaa niitä. Toiseksi painavat 

yhteiskunnalliset tarpeet voivat perustella perusoikeuksien rajoittamista.

Perustuslakiin  ei  sisälly  yleistä  perusoikeuksien  rajoittamista  koskevaa 

säännöstä, mutta yksittäisiin perusoikeussäännöksiin saattaa liittyä rajoitus-

säännös, josta ilmenevät oikeuksien rajoittamisen valtiosääntöoikeudelliset 

edellytykset. (Esimerkiksi edellä mainittu 10 §:n 3 momentti, jonka mukaan 
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lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämi-

seksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä.)

Niissä  tapauksissa,  joissa perustuslakiin  ei  sisälly  nimenomaista  rajoitus-

säännöstä, määräytyy rajoitusten sallittavuus perustuslakivaliokunnan kehit-

tämien yleisten rajoitusedellytysten mukaan.

Mahdollisuus rajoittaa perusoikeuksia ei ulotu perustuslain ehdottomiin kiel-

toihin,  joita  ovat  kuolemanrangaistuksen,  kidutuksen ja  muun ihmisarvoa 

loukkaavan kohtelun kielto (7 §:n 2 momentti), taannehtivan rikoslain kielto 

(8 §) sekä kielto velvoittaa henkilöä osallistumaan omantuntonsa vastaisesti 

uskonnon harjoittamiseen (11 §:n 2 momentti).

Lailla säätämisen vaatimus merkitsee, että lainsäätäjä ei saa delegoida val-

taa säätää perusoikeuden rajoituksista. Asetuksella tai muulla alemmanas-

teisella säädöksellä ei voi rajoittaa perusoikeuksia.

Rajoituksen täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimus merkitsee, että rajoi-

tuksen olennaisen sisällön tulee ilmetä suoraan laista. Näin ollen ainakin ra-

joituksen edellytykset ja rajoituksen laajuuteen vaikuttavat seikat on sisälly-

tettävä lakiin. Lakiin otettavat valtuudet on kirjoitettava niin selkeästi, että nii-

den perusteella voidaan riittävällä varmuudella ennakoida, miten toimival-

tuuksia tullaan käyttämään.

Rajoitusperusteen hyväksyttävyysvaatimus merkitsee, että rajoituksen syyn 

on perusoikeuksien muodostaman kokonaisuuden kannalta oltava hyväksyt-

tävä (legitiimi). Hyväksyttävä peruste voi olla esimerkiksi toisen perusoikeu-

den turvaaminen – tällöin on kuitenkin samalla arvioitava onko yhden pe-

rusoikeuden  rajoittaminen  toisen  perusoikeuden  turvaamiseksi  oikeassa 

suhteessa, eli täyttyykö suhteellisuusvaatimus. Hyväksyttävä rajoitusperuste 

voi  myös olla  painava yhteiskunnallinen intressi,  esimerkiksi  rikollisuuden 

ehkäiseminen, ympäristöhaittojen estäminen tai kansanterveyden turvaami-

nen. Euroopan ihmisoikeussopimuksen useaan artiklaan (esimerkiksi 8–11 

art.) sisältyvä tyhjentävä luettelo artiklan turvaamien oikeuksien hyväksyttä-
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vistä rajoitusperusteista voi toimia apuna arvioitaessa vastaavien perustus-

laissa turvattujen perusoikeuksien rajoitusperusteiden hyväksyttävyyttä. Pe-

rustuslakiin sisältyvät vaatimukset rajoitusten hyväksyttävyydelle voivat kui-

tenkin olla ankarammat kuin ihmisoikeussopimuksen vaatimukset.

Rajoitusten suhteellisuusvaatimus merkitsee, että rajoitusten on oltava vält-

tämättömiä  hyväksyttävän  tavoitteen saavuttamiseksi.  Rajoitus  on  sallittu 

vain, jos tavoite ei ole saavutettavissa perusoikeuteen vähemmän puuttuvin 

keinoin. Rajoitus ei myöskään saa mennä pidemmälle kuin on perusteltua 

ottaen huomioon rajoituksen taustalla olevan intressin painavuus suhteessa 

rajoitettavaan oikeushyvään. Arviointi  perustuu viime kädessä perusoikeu-

den turvaamien intressien ja perusoikeuden rajoittamisen taustalla olevien 

intressien painoarvon keskinäisen punnintaan. Punninta sisältää harkintaa, 

johon vaikuttavat yhteiskunnalliset arvostukset, mutta valtiosääntöoikeudelli-

set näkökohdat määrittävät, mitkä tekijät voivat oikeudellisesti relevantilla ta-

valla vaikuttaa punninnassa. Tukea on etsittävä perustuslain esitöistä ja val-

tiosääntöisestä tulkintakäytännöstä.

Perusoikeuden ydinalueen koskemattomuusvaatimus tarkoittaa, että lailla ei 

voida säätää perusoikeuden ytimen rajoittamisesta. Perusoikeuteen ei näin 

ollen voida puuttua niin laajasti, että se mitätöisi perusoikeuden sisällön. Ai-

na ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä, mikä on perusoikeuden koskema-

ton ydinsisältö. Kullakin perusoikeudella on kuitenkin sellainen ydinalue, et-

tei esimerkiksi sen turvaaman oikeuden käyttämistä voida säätää rangaista-

vaksi. Esimerkiksi yleisen ja kattavan ennakkosensuurin luominen voidaan 

katsoa loukkaavan sananvapauden ydinsisältöä ja pakkolunastus ilman kor-

vausta olisi omaisuudensuojan ydinsisällön vastaista. Ydinalueen koskemat-

tomuusvaatimuksella ei normaalisti ole itsenäistä merkitystä, koska perusoi-

keuden ydinalueeseen puuttuvat rajoitukset ovat yleensä jo ainakin suhteel-

lisuusvaatimuksen ja todennäköisesti myös ihmisoikeusvelvoitteiden vastai-

sia.

Oikeusturvavaatimus merkitsee, että perusoikeuksia rajoitettaessa on huo-

lehdittava riittävistä oikeusturvajärjestelyistä. Tämä liittyy oikeudenmukaista 
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oikeudenkäyntiä ja hyvää hallintoa turvaavaan perustuslain 21 §:ään sekä 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 ja 13 artiklaan.

 

Ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisen vaatimus.  Perusoikeuksia ei voida 

rajoittaa niin, että rajoitus olisi ristiriidassa kansainvälisten ihmisoikeusvel-

voitteiden kanssa. Perusoikeuden rajoitusta ei voida pitää perustuslain mu-

kaisena, jos se ulottuu niin pitkälle, että rajoitus samalla loukkaisi Suomea 

velvoittavia  kansainvälisiä  ihmisoikeussopimuksia.  Ihmisoikeussopimusten 

oikeuksien rajoittamiselle asettamat vaatimukset ovat kuitenkin vain vähim-

mäisvaatimuksia.

3.4 Perusoikeuksia koskeva tulkintakäytäntö

Perusoikeussäännökset uudistettiin vuonna 1995 ja otettiin sellaisinaan vuo-

den 2000 perustuslakiin. Vuoden 1995 uudistuksen esitöitä (HE 309/1993 ja 

PeVM 25/1994 vp) voidaan sen vuoksi käyttää perusoikeuksien tulkinnassa. 

Vuoden  1995  jälkeen  on  syntynyt  runsaasti  perustuslakivaliokunnan  pe-

rusoikeuksiin liittyvää tulkintakäytäntöä. Ratkaisut löytyvät helpoiten edus-

kunnan  kotisivulta  käyttämällä  sanahakua,  esimerkiksi  yhdenvertaisuu#, 

koskemattomuu#, kotirauha#, päihdetestau#, uskonnonvapau#, elinkeinova-

pau#, luottamuksensuoja# ja hintasään#. 

3.5 Oikeusturva (perustuslain 21 §)

Lainvalmistelussa tulee pyrkiä siihen, että oikeusturva toteutuu il-

man tuomioistuin-  tai  muutoksenhakukäsittelyä  Selkeällä  lain-

säädännöllä  voidaan  estää  turhia  valituksia  ja  siten  vähentää 

tuomioistuinten työmäärää.
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Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi 

asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa 

tuomioistuimessa tai  muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuk-

siaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippu-

mattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Pykälässä säädetään keskeisistä 

oikeusturvavaatimuksista eli oikeudesta asianmukaiseen ja nopeaan käsit-

telyyn, oikeusturvan saatavuudesta (access to justice) ja oikeudesta oikeu-

denmukaiseen oikeudenkäyntiin ja hyvään hallintoon.

Lainvalmistelussa perustuslain 21 § on keskeinen. Lakien valmistelussa oi-

keusturva  tulee  järjestää  hallinnon  yleislakien  mukaisesti,  jollei  erityisistä 

syistä tarvita poikkeavia järjestelyjä.

Perustuslakivaliokunta on verraten usein lausunut perustuslain 21 §:ään liit-

tyvistä kysymyksistä. Näistä lausunnoista mainittakoon tässä seuraavat esi-

merkit:

Säännös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon ta-
keista ei – sen esityöt huomioon ottaen (HE 309/1993 vp, s. 74/II) – 
estä säätämästä vähäisiä  poikkeuksia  esimerkiksi  oikeuteen hakea 
muutosta, kunhan poikkeukset eivät muuta muutoksenhakuoikeuden 
asemaa pääsääntönä eivätkä yksittäistapauksessa vaaranna yksilön 
oikeusturvaa. (PeVL 5/2006 vp)

Lakiin ei tulisi ottaa muutoksenhakuoikeutta koskevia luetteloita, kos-
ka luettelo ei voi vaikuttaa eräänlaisena välillisenä muutoksenhaku-
kieltona, vaan hallintolainkäyttölaista, ennen kaikkea sen 5 §:stä, ja 
viime kädessä perustuslain 21 §:n 1 momentista seuraa, onko kysy-
myksessä valituskelpoinen  ratkaisu  (PeVL 4/2004 vp,  s.  9/I,  PeVL 
13/2005 vp, s. 3/II, PeVL 18/2005 vp, s. 3/I; ks. myös KKO:2004:110). 
(PeVL  20/2005  vp). Asianmukaisin  tapa  säännellä  muutoksenha-
kuoikeutta  on  sisällyttää  lakiin  tavanomainen  maininta  hallintolain-
käyttölain soveltamisesta. Perustuslain kannalta hyväksyttävistä muu-
toksenhakuoikeuden rajoituksista on mahdollista säätää lakiin otetta-
villa yksilöidyillä muutoksenhakukielloilla.

Tarpeettomien muutoksenhakukieltojen säätämistä tulee perustuslain 
21  §:n  takia  välttää  (PeVL 52/2005  vp.  s.  2/II,  PeVL 40/2002 vp, 
s. 7/II).  Myös harkinnanvaraista etuutta koskevat asiat on syytä saat-
taa  valitusmahdollisuuden  piiriin,  koska  valitusmahdollisuus  on  tar-
peen viranomaistoiminnan asianmukaisuuden ja muun tasapuolisuu-
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den valvomiseksi sekä soveltamiskäytännön yhdenmukaisuuden var-
mistamiseksi (PevL 13/2005 vp, s. 3/II).

Oikeus tulla kuulluksi kuuluu perustuslain 21 §:n 2 momentin turvaa-
miin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin. Kuulematta jättä-
minen on perustuslakivaliokunnan kannan mukaan voinut tulla kysy-
mykseen paitsi siitä syystä, että kuulemista ei käytännössä ole mah-
dollista toimittaa pikaisesti eikä kuulemista voida odottaa kauemmin 
asiaan liittyvän erityisen kiireellisyysintressin takia, myös sen perus-
teella, että vastapuoli ei ole ensinkään tiedossa tai kuulemista varten 
saavutettavissa. Valiokunta on kuitenkin edellyttänyt, että sääntelyssä 
säilytetään perustuslain  mukainen pääsääntö  vastapuolen  kuulemi-
sesta (PeVL 15/2006 vp, 60/2001 vp).
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4 Säädöstaso (80 §)

80 §
Asetuksen antaminen ja lainsäädäntövallan siirtäminen

Tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministe-
riö voivat antaa asetuksia tässä perustuslaissa tai muus-
sa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Lailla on kuitenkin 
säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perus-
teista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten 
kuuluvat lain alaan. Jos asetuksen antajasta ei ole erik-
seen 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 sää-
detään lailla tai asetuksella. Tällaisen valtuutuksen tulee 
olla   soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu.

Yleiset  säännökset  asetusten  ja  muiden  oikeus-
sääntöjen  julkaisemisesta  ja  voimaantulosta  annetaan 
lailla.

4.1 Lain ja asetuksen ala – johdanto

Lainsäädäntövalta kuuluu eduskunnalle. Yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien pe-
rusteista on säädettävä lailla.

Valtiollisten tehtävien jakoa koskevan perussäännöksen (3 § 1 mom.) mu-

kaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta. Sekä yksityisiä henkilöitä ja yh-

teisöjä  että  viranomaisia  sitovien  yleisten  oikeussääntöjen  antaminen,  eli 

lainsäädäntövalta, kuuluu lähtökohtaisesti eduskunnalle.
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Lain ala

Lailla on säädettävä asioista, jotka perustuslain mukaan kuuluvat lain alaan. 

Perustuslaissa  on  noin  70  lakiviittausta,  jonka mukaan niissä  mainituista 

asioista on säädettävä lailla. 
Esimerkkinä voidaan mainita perustuslain 81 §:n 1 momentti, jonka mukaan 
valtion verosta säädetään lailla,  sekä 119 §:n 2 momentti,  jonka mukaan 
valtion alue- ja paikallishallinnon perusteista säädetään lailla.

Lainsäädäntövaltaa ei voida näiden asioiden osalta siirtää asetuksen anta-

jalle  (delegointikielto).  Kuten  edellä  todettiin,  myös  lain  alaan  kuuluvien 

asioiden osalta voidaan lakiin ottaa asetuksenantovaltuus, jonka mukaan la-

kia tarkempia säännöksiä annetaan asetuksella. Edellytyksenä on, että oi-

keuksien ja velvollisuuksien perusteista säädetään lailla perustuslain 80 §:n 

edellyttämällä tavalla.

Asetuksen antaminen perustuu valtuutukseen

Asetusten antaminen on mahdollista ainoastaan perustuslaissa tai muussa 

laissa olevan valtuuden nojalla.

Asetuksen ala

Edellyttäen, että laissa on tarvittavat säännökset yksilön oikeuksien ja vel-

vollisuuksien perusteista sekä tarvittava valtuutussäännös, voidaan asetuk-

sella  antaa lakia  tarkempia säännöksiä.  Asetuksella  voidaan myös antaa 

säännöksiä muista asioista, perustuslaissa tai muussa laissa olevan valtuu-

den nojalla.

Valtuutussäännöksen on täytettävä perustuslain 80 §:n vaatimukset. Asetus-

ta ei voida antaa sellaisen ennen perustuslain säätämistä annetun valtuu-

tuksen nojalla, joka ei enää täytä perustuslain vaatimuksia.
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Asetuksella voidaan ainoastaan antaa lakia tarkempia säännöksiä. Asetuk-

sella ei voida antaa ”täydentäviä” säännöksiä, jotka asiallisesti merkitsisivät 

lain sisällön muuttamista.

Asetuksella ei voi olla  rajoituksetta mahdollista poiketa laista. Ks. PeVL 
20/2004 vp. ja siinä mainitut lausunnot sekä esimerkiksi PeVL 39/2005 vp, 
Lakiin sisältyvän euromäärän muuttamista asetuksella on arvioitu lausun-
nossa PeVL 62/2002 vp.

PeVL 14/2006 vp – HE 47/2006 vp: Valtioneuvoston asetuksella on valtuuk-
sien nojalla mahdollista poiketa lain säännöksistä, mikä on lähtökohtaisesti 
ongelmallista lain ja asetuksen välisten hierarkkisten suhteiden näkökulmas-
ta. Valtuussäännöksissä kuitenkin on sellaisia asetuksenantovallan käyttä-
mistä rajaavia ja ohjaavia mainintoja poikkeussäännösten antamisen tarkoi-
tuksesta,  joita  perustuslakivaliokunnan  käytännössä  on  tällaisen  valtuus-
sääntelyn yhteydessä pidetty välttämättöminä (PeVL 20/2004 vp, s. 4/II, Pe-
VL 35/2005 vp, s. 4/II). Lisäksi valtuuksiin sisältyy asetuksella annettavan 
sääntelyn soveltamista rajaava säännös, jonka mukaan valintaperusteista 
poikkeaminen ei saa olennaisesti haitata lain mukaisesti etusijalle asetetta-
vien hakijoiden asunnonsaantia. Valtuudet eivät vaikuta lakiehdotusten kä-
sittelyjärjestykseen.  Asukasvalinnassa  noudatettavien  pää-  ja  poikkeus-
sääntöjen perusteet on valiokunnan mielestä kuitenkin asianmukaisempaa 
sisällyttää ehdotettua selvemmin itse lakiin siten, että asetuksenantovaltuu-
det on mahdollista muotoilla tavanomaiseen tapaan tarkoittamaan lakia tar-
kempien eikä niistä poikkeavien säännösten antamista. Lakiehdotusten täl-
laista selventämistä puoltaa sekin, että sääntely kohdistuu myös perustus-
lain 121 §:n itsehallintosäännösten suojaamiin kuntiin.

4.2 Lainsäädäntövallan siirtäminen asetuksenantajalle

Lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perus-

teista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat 

lain alaan.

Olennaista on, että laissa on perussäännökset. Valtuutussään-

nös ja sen tarkkarajaisuus eivät ole itsenäisiä, lain muista osista 

riippumattomia ilmiöitä.
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Laissa oleva (perus)säännös sitoo ja rajaa asetuksenantajan toi-

mivaltaa.

Kasuistinen  lainsäädäntö  huonontaa  lain  ymmärrettävyyttä  ja 

johtaa helposti soveltamis- ja tulkintaongelmiin.

Lakiehdotuksiin ei tule sisällyttää sellaisia teknisiä yksityiskohtia, 

jotka ovat alttiita toistuville muutoksille. Myös yksityiskohdat on 

kuitenkin otettava lakiin, jos ne kuuluvat lailla säädettäviin asioi-

hin (esimerkiksi veron määräytymisperusteet).

Säädöstasoa harkittaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota sii-

hen, milloin asiasta ylipäätään tulee antaa oikeussääntöjä. Lakia 

tarkempien säännösten antaminen asetuksella ei aina ole välttä-

mätöntä. Asetuksenantovallan antamista harkittaessa tulee huo-

lellisesti  arvioida,  missä määrin oikeuksista ja  velvollisuuksista 

säädetään tarkemmin asetuksella ja missä määrin niistä tehdään 

hallintopäätöksiä soveltamalla suoraan lakia. 

Delegoinnin merkitys valtiosäännön kannalta ja lakitekniseltä kannalta

Oikeussääntöjen antamista koskeva toimivallanjako kuuluu valtiosääntöoi-

keuden ja politiikan keskeisiin kysymyksiin. Viime kädessä kysymys on par-

lamentin ja hallitusvallan välisestä toimivallanjaosta. Vuoden 2000 perustus-

laki merkitsi muutosta siinä mielessä, että asetuksenantovalta aina on sidot-

tu perustuslaissa tai laissa olevaan valtuutukseen. Perustuslaissa lainsää-

däntövallan delegoimisen mahdollisuuksia on myös rajoitettu siten, että yk-

silön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustus-

lain mukaan muuten kuuluvat lain alaan, on säädettävä lailla.
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Lainsäädäntövallan siirtämisellä on merkitystä lakiteknisiä ratkaisuja arvioi-

taessa. Joissakin tapauksissa yksityiskohtaisten säännösten ottaminen la-

kiin voi olla perusteltua, vaikkakin asiasta voitaisiin säätää asetuksella. Näin 

voi olla, jos täten pystytään luomaan havainnollinen ja looginen kokonaisuus 

lakitasolla ilman että lakiteksti sen vuoksi paisuu liikaa. Säänneltävä asia 

saattaa olla sellainen, että siitä voidaan säätää lyhyellä lailla ilman asetuk-

sentasoista tarkempaa sääntelyä. Toisaalta hyvin yksityiskohtaisten, teknis-

luontoisten  tai  oikeuksien  ja  velvollisuuksien  täsmentämistä  tarkoittavien 

säännösten ottaminen lakiin tulee välttää. Esimerkiksi suppeaan tai muuten 

rajoitettuun ammattiryhmään kohdistuva teknisluontoinen sääntely saattaa 

olla aiheellista antaa pääasiassa asetustasolla, kunhan perusteet ovat lais-

sa ja valtuutukset selkeästi laadittu. Hyvin yksityiskohtaiset, teknisluontoiset 

tai erityisasiantuntemusta edellyttävät säännökset voidaan antaa asetusta-

solla, varsinkin jos ne ovat alttiita jatkuville muutoksille.

Tavoitteena tulisi olla, että lailla tapahtuvaa sääntelyä ei paisuteta liian yksi-

tyiskohtaiseksi ja ettei asetustasoista sääntelyä ”varmuuden vuoksi” nosteta 

lakitasolle. Asetuksella annettujen säännösten nostaminen sellaisinaan la-

kiin ei ylipäätään ole hyvä ratkaisu.

PeVL 4/2004 vp, s. 3/I: Lain laajuus selittyy osaksi pyrkimyksestä noudattaa 
perustuslain 80 §:n säännöksiä. Se on toisaalta myös merkki siitä viime ai-
kojen yleisestä lainsäädäntötavasta, jossa lain alaan kuulumattomia asioita 
ei pyritäkään jättämään asetuksen tasoon. Rajanveto käytettävästä säädös-
tasosta liittyy ymmärrettävästi jossain määrin uskomuksiin tekstin havainnol-
lisuuteen vaikuttavista seikoista. Saatetaan ajatella,  että samaan säädök-
seen koottuina säännökset voivat tulla ymmärretyiksi helpommin kuin jos ne 
sijoitetaan kahteen eri säädökseen. Laajaksi muodostuvassa laissa olisi kui-
tenkin syytä harkita vakavasti säännösten sijoittamista asetukseen siltä osin 
kuin perustuslaista ei aiheudu tälle estettä.

Perustuslakivaliokunta on toistuvasti lausunnoissaan ottanut kantaa normin-

antovallan delegointiin ja valtuussäännösten muotoiluun. Usein on ollut ky-

symys valtuutussäännöksen liiallisesta väljyydestä tai siitä, että laista puut-

tuvat ne perussäännökset, joista säädettäisiin ”tarkemmin” asetuksella. Va-

liokunta on myös valvonut sitä, ettei asetuksenantajalle anneta valtuuksia 

poiketa rajoituksetta lain säännöksistä.
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4.3 Asetuksen antajat

Tasavallan presidentti – valtioneuvosto – ministeriö

Asetuksenantovaltaa voidaan osoittaa tasavallan presidentille, valtioneuvos-

tolle ja ministeriöille. Perustuslain 80 §:n 1 momenttiin sisältyvän pääsään-

nön mukaan asetukset antaa valtioneuvosto, jollei asetuksen antajasta lais-

sa erikseen muuta säädetä. Tasavallan presidentti ja ministeriö on siten val-

tuuttavassa laissa erikseen mainittava asetuksen antajana, jos pääsäännös-

tä poiketaan. Muussa tapauksessa asetuksenantovalta asiassa kuuluu val-

tioneuvostolle.

Lainvalmistelukäytännössä asetuksenantaja  on aina mainittava 

lakiehdotuksessa.  Näin  ollen  myös  valtioneuvosto  mainitaan 

asetuksen antajana.

Asetuksen antaminen on perustuslailla pidätetty parlamentaarisen vastuun 

piirissä käytettäväksi. Asetuksen antamista ei näin ollen voida osoittaa mi-

nisteriötä alemmalle viranomaiselle.

Pääsäännön mukaan asetuksenantovalta osoitetaan valtioneuvostolle. Ta-

savallan  presidentti  antaa  suoraan  perustuslain  nojalla  vain  perustuslain 

95 §:n 1 momentissa tarkoitetut valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten 

velvoitteiden voimaansaattamisasetukset. Muista asioista presidentti voi an-

taa  asetuksia  vain  lailla  säädetyn  valtuuden nojalla.  Asetuksenantovallan 

osoittaminen tasavallan presidentille on perusteltua lähinnä silloin, kun ase-

tuksen antaminen liittyy presidentin tehtäviin ja toimivaltuuksiin tai  hänen 

asemaansa valtion päämiehenä.

Arvioitaessa sitä, tulisiko asetuksenantovalta osoittaa valtioneuvostolle vai 

ministeriölle,  tulee  lähtökohtana olla,  että  valtioneuvosto  antaa  asetukset 

30



laajakantoisista  ja  periaatteellisesti  tärkeistä  asioista  sekä  niistä  muista 

asioista, joiden merkitys sitä vaatii. 

Ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa yhteiskunnalliselta ja po-

liittiselta merkitykseltään vähäisemmissä asioissa sekä selvästi teknisluon-

teisissa ja toimeenpanoa koskevissa asioissa. Näin ollen ministeriölle voi-

daan  antaa  asetuksenantovaltaa  pääasiassa  ministeriön  omaa  toimialaa 

koskevissa asioissa edellyttäen, että asia ei sen yhteiskunnallisen merkityk-

sen johdosta ole käsiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa.

Ministeriöille ei ehdoteta annettavaksi asetuksenantovaltaa, jos 

asia  sen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi  on perustuslain 

67 §:n mukaisesti käsiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa.

Perustuslakivaliokunnan käytännöstä, ks. esim:

PeVL 33/2004 vp: Valiokunta on lisäksi kiinnittänyt huomiota siihen, että va-
kuutetun oikeuksien kannalta tärkeistä seikoista ehdotetaan säädettäväksi 
ministeriön eikä valtioneuvoston asetuksella.  Tämä ei  valtuussäännöksen 
väljyys huomioon ottaen ole hyvin sopusoinnussa perustuslain 80 §:n 1 mo-
mentin sen lähtökohdan kanssa, jonka mukaan ministeriölle voidaan osoit-
taa asetuksenantovaltaa lähinnä teknisluonteisissa sekä yhteiskunnalliselta 
ja  poliittiselta  merkitykseltään vähäisehköissä asioissa (HE 1/1998 vp,  s. 
132//II, PeVL 27/2004 vp, s. 3)

PeVL 7/2005 vp, s. 11/I: Ehdotus ei siksi ole hyvin sopusoinnussa perustus-
lain 80 §:n 1 momentin sen lähtökohdan kanssa, jonka mukaan ministeriölle 
voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa lähinnä teknisluonteisissa sekä yh-
teiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisehköissä asioissa (HE 
1/1998 vp, s. 132/II, PeVL 27/2004 vp, s. 3, PeVL 33/2004 vp, s. 6/I). Valio-
kunta pitää edellä esitetyn perusteella tärkeänä, että valtuutta säätää ase-
tuksella  hyvitysmaksun  suuruudesta  täsmennetään tai  valtuus  osoitetaan 
ministeriön asemesta valtioneuvostolle.
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Päätös asetuksen antamisesta

Tasavallan  presidentti  päättää  asetuksen  antamisesta  valtioneuvostossa 

sen ratkaisuehdotuksesta (perustuslain 58 §).

Valtioneuvosto päättää asetuksen antamisesta kysymyksessä olevan minis-

teriön  virkamiehen  esittelystä.  Valtioneuvostosta  annetun  lain  (2003/175) 

12 §:n 2 momentin mukaan päätös tehdään yleisistunnossa.

Ministeriön asetuksen antamisesta päättää ministeri. Tästä säädetään val-

tioneuvostosta  annetun  lain  15 §:n 2 momentissa.  Asetuksenantovallan 

käyttämistä ei siten voida osoittaa ministeriön virkamiehelle.

Asetuksen valmistelu

Asetuksen valmistelussa noudatetaan lainvalmistelussa yleensäkin sovellet-

tavia säännöksiä ja käytäntöjä. Asetusluonnoksista on hankittava tarpeelli-

set lausunnot ja niistä on tehtävä asianmukaiset vaikutusarvioinnit. Asetus-

luonnokset on toimitettava oikeusministeriöön tarkastettavaksi,  jollei asian 

kiireellisyydestä välttämättä muuta johdu tai jollei asia ole yleiseltä merkityk-

seltään vähäinen (valtioneuvoston ohjesäännön 30 §).

Esittelymuistiosta tulee käydä ilmi, mihin lain säännöksiin asetus perustuu.

Subdelegointikielto

Asetuksen  antaja  ei  voi  siirtää  sille  lailla  osoitettua  asetuksenantovaltaa 

edelleen (subdelegointikielto), ellei tällaisesta valtuudesta ole lailla nimen-

omaisesti säädetty (PeVM 10/1998 vp, s. 23/II).  Pääsääntönä tulee kuiten-

kin olla, että asetukset annetaan välittömästi lain nojalla eikä lailla mahdolli-

sesti säädettävän subdelegointivaltuuden perusteella. Aikaisemman vakiin-

tuneen kannan mukaan subdelegointi ei voi ulottua vielä kolmannelle sää-

döstasolle eli keskushallintoviranomaisen määräyksiin. 
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Jos  subdelegointi  poikkeuksellisesti  on  tarpeen,  tulee  säännöksen 

kirjoittamisessa ottaa huomioon, että ensin on asianmukaisesti säädettävä 

valtioneuvoston  asetuksenantovaltuudesta.  Valtioneuvoston 

asetuksenantovaltuus  on laadittava  tarkkarajaisesti  ja  täsmällisesti.  Vasta 

tämän  jälkeen  voidaan  antaa  valtuus  säätää  säännöksessä  mainituista 

kysymyksistä  ministeriön  asetuksella.  Perustuslain  vaatimukset  täyttävä 

subdelegointisäännös  on  esimerkiksi  julkisyhteisön  henkilöstöltä 

vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 4 momentissa. 

4.4 Asetuksenantovaltuudet ja niiden laatiminen – täsmällisyyden ja 
tarkkarajaisuuden vaatimus

Asetuksenantovaltuuden tarkkarajaisuutta ja täsmällisyyttä kos-
kevien vaatimusten täyttymistä voi lain valmisteluvaiheessa tes-
tata tarkistamalla:

1. Onko laissa määritetty asiat, joista on tarkoitus antaa sään-

nöksiä asetuksella?

2.  Sisältyvätkö  valtuudessa tarkoitettua  asiaa  koskevat  perus-

säännökset lakiin?

3. Ovatko asetuksella annettaviksi tarkoitetut säännökset asialli-

selta merkitykseltään asetuksen tasolle kuuluvia?

4. Sisältääkö valtuutus asetuksenantovallan käyttämisen edelly-

tyksiä tai rajoituksia koskevan lausekkeen?

5. Onko valtuuden nojalla annettavan asetuksen soveltamisala 

esimerkiksi valtuuttavan lain ja muiden säännösten perusteella 

täsmällinen ja selvä?
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Lakiin perustuvat asetuksenantovaltuudet

Asetuksia voidaan antaa vain lailla säädetyn valtuuden nojalla. Asetuksen-

antovaltaa ei voida antaa asioissa, joista perustuslain mukaan on säädettä-

vä lailla. Tästä seuraa, että lakiin otettavat asetuksenantovaltuudet on laa-

dittava niin, että valtuuden sisältö selvästi ilmenee laista ja että se rajataan 

riittävän tarkasti. Valtuuttavan lain tulee täyttää perustuslakivaliokunnan lau-

suntokäytännössä asetetut  täsmällisyyden ja  tarkkarajaisuuden vaatimuk-

set. Olennaista on, että säänneltävästä asiasta on riittävät perussäännökset 

laissa. Tämä rajaa jo sinänsä asetuksenantajan toimivaltaa. Asetuksenanto-

valtuus onkin yleensä hyvä sijoittaa lain asianomaisen pykälän momentiksi. 

Valtuutussäännöksiä laadittaessa tulee kiinnittää huomiota säännösten täs-

mällisyyteen,  niiden  soveltamisalan  tarkkarajaisuuteen  sekä  delegoitavan 

sääntelyn asialliseen merkitykseen. Vähimmäisvaatimuksena on, että val-

tuutus sisältää riittävän tarkat säännökset asetuksella säänneltäviksi tarkoi-

tetuista asioista. 

Valtuutus voi olla sidottu myös siihen, mikä on tarpeen EU-direktiivissä ase-

tettujen vaatimusten täyttämiseksi. (Ks. tästä jäljempänä, jakso 4.5)

Suositus välttää ”siten kuin” -rakennetta

Valtuussäännösten kirjoittamistavan osalta perustuslakivaliokunta on kiinnit-

tänyt huomiota siihen, että lakiin sisältyvän pääsäännön ja alemmanastei-

sen säädöksen antamista koskevan valtuutuksen liittäminen toisiinsa ”siten 

kuin” -rakenteella ei  kaikissa tapauksissa ole tarkkarajainen tapa osoittaa 

valtuutuksen sisältöä (PeVL 4/2000).  Esimerkiksi  säännös, jonka mukaan 

lain jostakin säännöksestä voidaan poiketa ”siten kuin asetuksella tarkem-

min säädetään” ei ole riittävän tarkkarajainen. Sama koskee ”sen mukaan 

kuin” -rakennetta.
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Tarkemmat säännökset lain täytäntöönpanosta

Tarkempia säännöksiä lain  täytäntöönpanosta voidaan antaa asetuksella, 

edellyttäen että laissa on tätä tarkoittava asetuksenantovaltuutus. Tällaista 

valtuutusta on kuitenkin tulkittava ja sovellettava supistavasti siten, että val-

tuuden nojalla annetaan vain lain asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta 

välttämättömiä säännöksiä. 

Perustuslakivaliokunta on usein torjunut käsityksen, jonka mukaan tällaisen 
täytäntöönpanovaltuuden nojalla olisi  mahdollista antaa asetuksella sään-
nöksiä mistä tahansa lain sääntelyalaan kuuluvasta asiasta, ja todennut pe-
rustuslain 80 §:stä johtuvan, että täytäntöönpanosäännösten antamiseen oi-
keuttavaa valtuutusta on tulkittava supistavasti. Tällaisen valtuuden nojalla 
voidaan valiokunnan kannan mukaan antaa esimerkiksi lain voimaantulles-
sa välttämättömiä säännöksiä viranomaistoiminnan ohjaamisesta.  Täytän-
töönpanovaltuuden käyttöala jää siten verraten vähäiseksi. (Ks. esimerkiksi 
PeVL 7/2005 vp, s. 10, PeVL 40/2002 vp, s. 7/I, PeVL 29/2004 vp, s. 3/II.)

Valtuussäännöksissä ei tule käyttää ilmaisua tarkempia säännöksiä lain ”so-

veltamisesta” (PeVL 2/2004 vp, s. 3/I). 

4.5 Säädöstaso EU-säädösten täytäntöönpanossa

Kysymys kansallisen sääntelyn tasosta  EU-säädösten täytäntöönpanossa 

ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaan. Kansallisia lainsäädäntötoimia 

edellyttävät  EU:n päätökset  pannaan täytäntöön sillä  säädöstasolla,  jolla 

EU:n päätöstä vastaava asiaa koskeva kansallinen sääntely olisi toteutetta-

va, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen. 

Jos EU:n säädöksissä edellytetään sellaista kansallista sääntelyä, joka ei 

perustuslain mukaan vaadi lain tasoista sääntelyä, voidaan säädös panna 

täytäntöön asetuksella tai poikkeustapauksessa muulla alemman tasoisella 

säädöksellä. 

EU:n säädös ei sinänsä ole riittävä valtuus kansallisen asetuksen antamisel-

le,  koska asetus  voidaan  perustuslain  80 §:n  1 momentin  mukaan  antaa 
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vain perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Laissa on 

näin ollen oltava täytäntöönpanoa varten riittävät asetuksenantovaltuudet. 

PeVL 4/2005 vp, s. 5/I: Valiokunta on kiinnittänyt huomiota valtuussäännös-
ten sanamuotoon. Sen perusteella Rahoitustarkastus näyttäisi voivan antaa 
määräyksiä valtuudessa mainitun direktiivin eikä lain nojalla.

Perustuslakivaliokunta on kuitenkin katsonut, että valtioneuvosto voi antaa 

esimerkiksi direktiivin johdosta asetuksen suoraan perustuslain 93 §:n 2 mo-

mentin nojalla, jos direktiivissä tarkoitettu asia ei sisältönsä puolesta kuulu 

lainsäädännön alaan (PeVM 10/1998 vp). Valtioneuvoston asetuksella voi-

daan tällöin antaa vain aineelliselta sisällöltään asetuksenantovallan alaan 

kuuluvia säännöksiä. Ministeriön asetusta ei voida antaa perustuslain 93 §:n 

nojalla.

Asetuksenantovaltuus voidaan kytkeä EU:n säädöksiin, jolloin valtioneuvos-

to tai ministeriö taikka muu viranomainen valtuutetaan kansallisessa laissa 

antamaan EU:n säädöksiin sidottuja tarkempia säännöksiä valtuuden katta-

missa asioissa. Tällöin kansallinen laki ja EU:n säädökset voivat muodostaa 

sen lainsäädännön, jota tarkempia säännöksiä voidaan antaa valtuutuksen 

nojalla.  (Valtuuden käyttö voidaan vastaavasti sitoa kansainväliseen sopi-

mukseen. Ks. PeVL 48/2004 vp). Valtuuden tulee olla perustuslain 80 §:n 

edellyttämällä tavalla täsmällinen ja tarkkarajainen. EU:n säädökset voidaan 

yksilöidä asetuksenantovaltuutuksessa yleisellä tasolla silloin, kun kyseiset 

säädökset ovat riittävän tarkkarajaisia ja täsmällisiä. 

PeVL 56/2002 vp. s. 3/II: Elinkeinon harjoittamiseen kohdistuvan sääntelyn 
täsmällisyyden kannalta ei ole ongelmatonta, että rajoitusten piiriin kuuluvat 
kasvit, kasvituotteet ja tavarat eivät ilmene laista, vaan niistä säädetään mi-
nisteriön asetuksella. Ministeriön asetuksenantovalta on kuitenkin säännök-
sissä sidottu Euroopan yhteisön kasvinterveyslainsäädäntöön. Kun lisäksi 
otetaan huomioon sääntelykohteen erityisluonne ja – tähän liittyen – asetuk-
sella annettavan sääntelyn luettelomainen yksityiskohtaisuus sekä se, että 
rajoitukset  kohdistuvat  ammattimaiseen toimintaan,  ei  sääntelytapa valio-
kunnan mielestä vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. 

PeVL 37/2005 vp, s. 5/II: Asetuksenantajan toimivaltaa rajoittaa lakiehdotuk-
sen säännösten lisäksi Euroopan unionin verraten yksityiskohtainen elintar-
vikelainsäädäntö. Tämä sääntely muodostaa valiokunnan lausuntokäytäntö 
huomioon ottaen sen kokonaisuuden,  jota "tarkempia"  säännöksiä valtio-
neuvosto voi valtuuksien nojalla antaa (vrt. PeVL 25/2005 vp, s. 4/II). Valio-
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kunta muistuttaa kuitenkin siitä, että perustuslain 80 §:n 1 momentin sään-
nökset rajoittavat suoraan valtuussäännösten tulkintaa samoin kuin valtuuk-
sien nojalla annettavien säännösten sisältöä (PeVL 29/2004 vp, s. 4/I, PeVL 
25/2005 vp, s. 4/II).

Jaksossa 11.5 on kaksi  esimerkkiä EU:n säädöksiin sidotun valtuutuksen 

muotoilusta.

4.6 ”Vanhojen” asetusten ja päätösten muuttaminen tai kumoaminen

On suositeltavaa, että ennen vuoden 2000 perustuslain voi-

maantuloa annettuja asetuksia, valtioneuvoston päätöksiä ja mi-

nisteriöiden päätöksiä ei enää muuteta vaan muutosten tullessa 

tarpeellisiksi korvataan kokonaan uusilla säädöksillä.

Tarpeen vaatiessa ennen perustuslain voimaantuloa annettu asetus taikka 

valtioneuvoston tai ministeriön päätös, joka edelleen on voimassa, voidaan 

muuttaa tai kumota seuraavasti:

- Yleinen edellytys.  Asetusten ja päätösten muuttamisen edellytyk-

senä on, että muutossäädöksen antamiseen on olemassa perus-

tuslaissa  edellytetty  perustuslakiin  tai  lakiin  sisältyvä  valtuutus-

säännös.

- Hallitusmuodon mukaiset omaperäiset asetukset. Suomen perus-

tuslain voimaantulojärjestelyistä annetun lain (732/1999) 4 §:n mu-

kaan hallitusmuodon 28 §:n nojalla annettua asetusta (ns. omape-

räistä asetusta) voidaan muuttaa tai se kumota tasavallan presi-

dentin asetuksella, jollei asetuksen antamisesta asiassa ole muuta 

säädetty. Ilmaus ”muuta säädetty” tarkoittaa sitä, että perustuslais-

sa tai muussa laissa saattaa olla erityinen valtuutussäännös, esi-

merkiksi  valtuus  säätää  asiasta  valtioneuvoston  asetuksella  tai 
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”asetuksella”,  jolloin  omaperäistäkin  asetusta  muutetaan  valtio-

neuvoston asetuksella.

- Valtioneuvoston  päätös,  joka  on  annettu  asetuksen  nojalla,  on 

muutettavissa valtioneuvoston asetuksella, jos laissa on tätä tar-

koittava valtuutussäännös. Jos valtioneuvoston päätös sen sijaan 

on annettu omaperäisen asetuksen nojalla, ei asetuksessa oleva 

valtuus enää riitä päätöksen muuttamiseen.

- Ministeriön päätöstä, joka on annettu asetuksen tai valtioneuvos-

ton päätöksen nojalla, ei voida muuttaa, jollei asiaa koskevaa sää-

dösvaltaa voida johtaa jostakin laintasoisesta säännöksestä.

- Alemman viranomaisen oikeussääntöä, joka on annettu asetuksen 

tai  valtioneuvoston  päätöksen  nojalla,  ei  voida  muuttaa,  jollei 

asiaa koskevaa säädösvaltaa voida johtaa jostakin laintasoisesta 

säännöksestä.

- Lailla voidaan  kumota mikä  tahansa  lakia  alemmanasteisempi 

säädös.

Kun valtuuttava laki kumotaan, kumoutuvat samalla sen nojalla 

annetut alemmanasteiset säännökset.

Jos  asetuksen  tai  muun  lakia  alemmanasteisen  säädöksen 

säännös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa, sitä ei 

saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa (pe-

rustuslain 107 §).
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4.7 Lainsäädäntövallan siirtäminen ministeriötä alemmalle viranomai-
selle

Muulle  viranomaiselle  voidaan  osoittaa  oikeussääntöjen  anta-

misvaltaa  vain  perustuslain  80 §:n  2  momentissa  säädettyjen 

edellytysten vallitessa ja ainoastaan lailla. Delegoinnista ei näin 

ollen voida säätää asetuksella. 

Perustuslakia säädettäessä lähtökohtana oli, että eduskunnalle 

kuuluvaa lainsäädäntövaltaa, eli valtaa antaa yksityisiä henkilöitä 

ja  yhteisöjä  sekä  viranomaisia  velvoittavia  yleisiä  oikeussään-

töjä, ei tule osoittaa ministeriötä alemmalle viranomaistasolle ei-

kä yleensäkään muille kuin viranomaisille. Perustuslain säännök-

sessä tarkoitetut verraten tiukat edellytykset korostavatkin muul-

le viranomaiselle annettavan valtuuden poikkeuksellisuutta. Sa-

masta syystä asetus on varattu vain presidentin, valtioneuvoston 

ja ministeriön antaman säädöksen nimeksi. Muu viranomainen ei 

voi antaa asetusta.

Käsitteet ”oikeussääntö”, ”määräys” ja ”viranomainen”

Perustuslain 80 §:n 1 momentissa säädetään presidentin, valtioneuvoston ja 

ministeriön asetuksenantovallasta. Pykälän 2 momentin mukaan myös muu 

viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan ”oikeussääntöjä”. Ministe-

riöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista annetussa lais-

sa (189/2000) tällaisia säädöksiä kutsutaan määräyksiksi.

Selvyyden vuoksi sanaparia ”määrätä/määräys” tulisi käyttää kun ky-
se on oikeussääntöjen antamisesta (= normipäätöksestä) ja sanapa-
ria ”päättää/päätös” kun on kysymys hallintopäätöksen tekemisestä.

Vaikka  ministeriöt edellä mainitun lain mukaan voivat julkaista omaa 
määräyskokoelmaa, on syytä korostaa, että ministeriöt eivät enää an-
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na oikeussääntöjä sisältäviä ministeriön päätöksiä tai määräyksiä. Mi-
nisteriö käyttää oikeussääntöjen antamisvaltaa antamalla asetuksia.

Lainsäädäntövallan  delegoinnin  yhteydessä  oikeussäännöillä  tarkoitetaan 

aineelliselta sisällöltään lainsäädäntövallan alaan kuuluvia, yksityisiä henki-

löitä ja yhteisöjä sekä viranomaisia velvoittavia yleisiä oikeusnormeja. Oi-

keussääntöjen antamisvallan osoittamisessa viranomaiselle  on  näin ollen 

kyse eduskunnalle kuuluvan lainsäädäntövallan delegoinnista siten, että val-

tuutuksen saava toimielin voi  enemmän tai  vähemmän itsenäisesti  antaa 

yleisiä ja lainsäädäntövallan alaan kuuluvia aineellisia oikeusnormeja. Oi-

keussääntöinä ei sen sijaan pidetä aineelliselta sisällöltään toimeenpanoval-

lan alaan kuuluvia hallinnon sisäisiä ja lähtökohtaisesti  vain viranomaista 

velvoittavia määräyksiä. Tällaiset hallinnon sisäiset määräykset annetaan vi-

ranomaisen yleistoimivallan nojalla (ks. jäljempänä jakso 4.8.).

Viranomaisen käsite ei ole yksiselitteinen. Yleisesti voidaan kuitenkin lähteä 

siitä, että viranomainen on lailla tai asetuksella järjestetty julkista tehtävää 

hoitava toimielin. Viranomaiset ja niiden virkamiehet toimivat asemansa ta-

kia virkavastuulla. Samasta syystä viranomaisiin ja niiden virkamiehiin so-

velletaan yleishallinto-oikeudellista lainsäädäntöä. 

Eläketurvakeskus  ei  ole  sellainen  muu  viranomainen,  joka  perustuslain 
80 §:n 2 momentin nojalla voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntö-
jä (PeVL 30/2005 vp, s. 6/II).

Suomen Pankki on sellainen ”muu viranomainen”, jolle voidaan antaa mää-
räystenantovaltaa (PeVL 17/2003 vp, s. 3/I), samoin Rahoitustarkastus (Pe-
VL 4/2005 vp, s. 4/II) ja Viestintävirasto (PeVL 9/2004 vp, s. 8/I).

PeVL  65/2002  vp,  s.  4/II:  Maakuntavaltuusto  on  sellainen  perustuslain 
80 §:n 2 momentissa tarkoitettu viranomainen, joka voidaan lailla valtuuttaa 
antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn koh-
teeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, et-
tä asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Tällaisen valtuutuksen tulee olla 
soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu.
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Valtuuden edellytykset "määrätyt asiat" ja "erityiset syyt"

Perustuslain mukaan viranomainen voidaan lailla  valtuuttaa antamaan oi-

keussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liitty-

viä erityisiä syitä. Tällainen erityinen syy voi olla käsillä esimerkiksi silloin, 

kun kyseessä on tekninen ja vähäisiä yksityiskohtia koskeva sääntely, johon 

liittyy ainoastaan vähäistä harkintavallan käyttöä. Sääntelyn kohteeseen liit-

tyvät erityiset syyt saattavat joskus edellyttää myös poikkeuksellisen usein 

tai poikkeuksellisen nopeasti muutettavien säännösten antamista. Perustus-

laissa tarkoitettujen erityisten syiden on kuitenkin aina liityttävä sääntelyn 

kohteeseen eikä siitä riippumattomiin muihin seikkoihin. Erityisen syyn vaati-

mus edellyttää myös, että on painavia perusteita osoittaa oikeussääntöjen 

antamisvaltaa ministeriön sijasta muulle viranomaiselle.

Perustuslain mukaan viranomainen voidaan lailla  valtuuttaa antamaan oi-

keussääntöjä vain määrätyistä asioista. Näiltä osin kyse on valtuuttavan lain 

yleistä  tarkkarajaisuutta  pidemmälle  menevästä  vaatimuksesta.  Valtuu-

tuksesta on siten säädettävä laissa tavanomaista tarkemmin.  Perustuslain 

mukaan viranomaiselle lailla säädettävän valtuuden tulee lisäksi olla sovel-

tamisalaltaan täsmällisesti rajattu.  Tässäkin suhteessa säännös edellyttää 

valtuutukselta tavanomaista suurempaa täsmällisyyttä. Valtuutuksen sovel-

tamisalaa voidaan rajata esimerkiksi alueellisesti, henkilöllisesti, asiallisesti 

tai ajallisesti. 

PeVL 35/2005 vp, s. 4/II: Viranomaiselle ei voida antaa rajoituksetonta toimi-
valtaa antaa laista poikkeavia määräyksiä. Valtuutta on täsmennettävä mää-
räystenantovallan käyttämistä rajaavin tai ohjaavin maininnoin esimerkiksi sii-
tä, missä tarkoituksessa tai millaisia tilanteita silmällä pitäen viranomainen voi 
määrätä momentissa tarkoitetusta asiasta toisin  (esimerkiksi  PeVL 20/2004 
vp, s. 4/II ja siinä mainitut valiokunnan lausunnot).

Viranomaisen määräyksellä ei voida antaa yleisiä oikeussääntöjä esi-
merkiksi sellaisista seikoista, joista perustuslain mukaan on säädettävä lailla 
tai asetuksella (esimerkiksi PeVL 17/2004 vp, s. 4/I, PeVL 25/2005 vp, s. 4/II).

PeVL 16/2003 vp,  s.  3/II:  Perustuslakivaliokunta  on käytännössään pitänyt 
mahdollisena ehdotetun kaltaisten norminantovaltuuksien antamista Rahoitus-
tarkastukselle (PeVL 24/2002 vp, s. 3–4, PeVL 67/2002 vp, s. 6). Säänneltä-
vään toimintaan liittyy runsaasti sellaisia ammatillisia erityispiirteitä, joita on pi-
dettävä perustuslain 80 §:n 2 momentissa tarkoitettuina sääntelyn kohteeseen 
liittyvinä erityisinä syinä. Valtuudet ovat lain säännöksin riittävän tarkasti sidot-
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tuja, kun otetaan huomioon sääntelyn kohteena olevan toiminnan luonne ja 
erityispiirteet.

Oikeussääntöjen antaminen on eri  asia  kuin  hallintopäätöksen 

tekeminen. Viranomaisen päätösvallan luonteen tulee sen vuoksi 

selkeästi ilmetä laista. 

Jos kysymys ei ole oikeussääntöjen antamisesta vaan hallinto-

päätöksen tekemisestä, asian laatu on ilmaistava laissa. Jos tar-

koituksena on, että viranomaisen harkinta tulee olemaan sidottu, 

harkinnan perusteet ja rajat on ilmaistava selkeästi siten, että vi-

ranomaisen ratkaisu on ennustettavissa.  Ilmaisu viranomainen 

”voi”  viittaa  tarkoituksenmukaisuusharkintaan.  Myös  tarkoituk-

senmukaisuusharkinta voidaan sitoa tiettyihin säädettäviin kritee-

reihin.

Kuntien määräystenantovalta

Kuntien määräystenantovallan osalta perustuslakivaliokunta on perustuslain 

121 §:ssä turvattuun kunnan asukkaiden itsehallintoon liittyvien näkökohtien 

vuoksi katsonut, että lailla voidaan osoittaa kunnille määräystenantovaltaa 

jossain määrin laajemmalti kuin perustuslain 80 §:n 2 momentin perusteella 

on mahdollista uskoa valtion viranomaisille (PeVL 64/2002 vp, s. 2/I). Valio-

kunta on tällaisen määräystenantovaltuutuksen yhteydessä kiinnittänyt huo-

miota siihen, että määräysten hyväksymispäätös on saatettavissa riippumat-

toman tuomioistuimen tutkittavaksi. Kunnallisilla määräyksillä voi kuitenkin 

olla vain lakia tarkentava rooli (PeVL 37/2005 vp, s. 5/II, jossa viitataan rat-

kaisuihin PeVL 11/1999 vp, s. 4, PeVL 45/2004 vp, s. 4/I ja PeVL 12/2005 

vp, s. 2/I. Ks. myös PeVL 37/2005 vp, joka koskee elintarvikelakia).
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4.8 Hallinnon sisäiset määräykset

Hallinnon sisäisten määräysten oikeusperusta

Valtioneuvosto käyttää perustuslain 3 §:n 2 momentin mukaan hallitusvaltaa 

ja sillä on perustuslain 65 §:ssä tarkoitettu yleistoimivalta hallitus- ja hallinto-

asioissa. Valtioneuvoston jäsenille kuuluvan parlamentaarisen vastuun vas-

tapainona valtioneuvostolla katsotaan olevan sen yleistoimivaltaan perustu-

va oikeus ohjata alaista hallintokoneistoa. Valtioneuvoston ohjausvallan käy-

tössä on kuitenkin otettava huomioon oikeusvaltion hallintoa velvoittava jul-

kisen vallan lainalaisuuden periaate. Perustuslain 3 §:n 2 momentin mukaan 

julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa 

on noudatettava tarkoin lakia.

Yleistoimivaltansa  nojalla  ja  lainalaisuusperiaatteen  puitteissa  valtioneu-

vosto voi ohjata valtion hallintokoneistoa ja antaa tässä tarkoituksessa hal-

linnon sisäisiä määräyksiä, vaikka määräystenantovallasta ei olisikaan lailla 

erikseen  säädetty.  Samoin  ministeriöt,  joiden tulee  perustuslain  68 §:n  1 

momentin mukaan vastata hallinnon asianmukaisesta toiminnasta toimialal-

laan, voivat ilman lailla säädettyä nimenomaista valtuuttakin antaa hallinnon 

sisäisiä määräyksiä omalla hallinnonalallaan. 

Hallinnon sisäisten määräysten rajat

Valtioneuvoston ja kunkin ministeriön tehtäviin liittyvän yleistoimivallan no-

jalla voidaan antaa vain valtion viranomaisia velvoittavia hallinnollisia mää-

räyksiä, jotka eivät sisällä oikeussääntöjä vaan ainoastaan hallinnon sisäisiä 

määräyksiä.  Tällaisia  ovat  esimerkiksi  erilaiset  johtosäännöt  ja  virastojen 

työjärjestykset. [Varsinainen ministeriön työjärjestys annetaan kuitenkin mi-

nisteriön asetuksena valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 mo-

mentin nojalla.] Viime kädessä perustuslain 80 § rajaa niiden käyttöalan ja 

sisällön.  Hallinnon  sisäinen  määräys  ei  voi  koskea  esimerkiksi  yksityisiä 

henkilöitä tai yhteisöjä eikä kuntia, joiden itsehallinnosta säädetään perus-

tuslain 121 §:ssä. Joissakin tapauksissa valtion viranomaista velvoittavalla 
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hallinnon sisäisellä määräyksellä tosin voi teknisten tai muutoin asialliselta 

merkitykseltään vähäisten yksityiskohtien osalta olla myös hallinnon ulko-

puolelle ulottuvia sivuvaikutuksia.

Kuntien  hallinnon  yleisistä  perusteista  ja  kunnille  annettavista 

tehtävistä säädetään lailla (PL 121 §:n 2 momentti)

Hallinnon sisäisiä määräyksiä sisältävät valtioneuvoston ja ministeriön päätökset 

Hallinnon sisäisiä määräyksiä voidaan antaa valtioneuvoston tai ministeriön 

päätöksellä. Myös valtioneuvoston tai ministeriön asetukseen voi sisältyä ai-

neelliselta sisällöltään hallinnollisiksi luonnehdittavia säännöksiä, mutta itse 

asetuksen antamisen on tällöinkin perustuttava laissa säädettyyn valtuutuk-

seen. Hallinnon sisäisiä määräyksiä sisältävien valtioneuvoston ja ministe-

riön päätösten käyttöala on hyvin suppea. Tässä tarkoitettuja päätöksiä ei 

saa sekoittaa ennen perustuslain voimaantuloa annettuihin valtioneuvoston 

ja ministeriön ”päätöksiin”, joista valtaosa on katsottava perustuslain mukai-

siksi valtioneuvoston tai ministeriön asetuksiksi.

Yleistoimivaltaan perustuvalla valtioneuvoston tai ministeriön päätöksellä ei 

saa antaa lain tai  asetuksen alaan kuuluvia oikeussääntöjä.  Perustuslain 

107 §:n mukaisesti lakia alemmanasteisen säädöksen säännöstä ei saa so-

veltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa, jos säännös (esimer-

kiksi valtioneuvoston tai ministeriön päätöksellä annettu hallinnon sisäinen -

määräys) on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa. Valtioneuvoston 

tai ministeriön päätöksellä annettu hallinnon sisäinen määräys on perustus-

lain 107 §:ssä tarkoitetulla tavalla ristiriidassa muun lain kanssa myös sil-

loin, jos määräys on valtuuttavan lain nojalla annetun asetuksen vastainen.

44



Suositus suhtautua pidättyvästi hallinnollisten määräysten antamiseen

Rajanveto nimenomaista asetuksenantovaltuutta edellyttävän aineellisen oi-

keussäännön  ja  valtioneuvoston  yleistoimivaltaan  kuuluvan  hallinnollisen 

määräyksen (hallinnon  sisäisen  määräyksen)  välillä  voi  olla  käytännössä 

hankalaa.  Sen vuoksi etenkin valtion hallinnon ulkopuolelle ulottuvia sivu-

vaikutuksia aiheuttavia määräyksiä ei tule antaa pelkästään valtioneuvoston 

yleistoimivaltaan tukeutumalla.

Suositus välttää valtuutuksia antaa ”ohjeita”

”Ohje” ei ole oikeussääntö ja siten ei oikeudellisesti sitova. Ohje voi olla esi-

merkiksi neuvo, käyttöohje tai jokin suositus. Viranomainen voi laissa sää-

detyn tehtävänsä alalla antaa ohjeita ilman eri valtuutta. Säännökset mah-

dollisuudesta antaa ohjeita ovat sen vuoksi tarpeettomia ja lisäksi omiaan 

hämärtämään lain nojalla annettavaan viranomaismääräykseen sisältyvien 

velvoittavien oikeussääntöjen ja suositusluonteisten ohjeiden välistä eroa. 

(PeVL 6/2003 vp, s. 4/I, PeVL 20/2004 vp, s. 4/I, PeVL 30/2005 vp, s. 6/II)
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5 Julkinen hallinto

5.1 Valtioneuvoston yleistä toimialaa sekä ministeriöitä koskevien 
säännösten antaminen

Ministeriöiden  toimialasta  ja  asioiden  jaosta  niiden  kesken  sekä  valtio-

neuvoston muusta järjestysmuodosta säädetään perustuslain 68 §:n 3 mo-

mentin mukaan lailla tai  valtioneuvoston asetuksella.  Mainituissa asioissa 

asetuksenantovalta on osoitettu suoraan valtioneuvostolle eikä asetuksen 

antamista siten voida siirtää presidentille tai ministeriölle.

Käytännössä ministeriöiden välinen toimialajako on mahdollisimman tyhjen-

tävästi  pyritty  määrittelemään  valtioneuvoston ohjesäännössä,  joka anne-

taan valtioneuvoston asetuksena. Perustuslaissa ei kuitenkaan sinänsä ole 

edellytetty, että ministeriöiden toimialajaosta olisi säädettävä keskitetysti val-

tioneuvoston ohjesäännössä, vaan kyseinen jako voi perustua myös lakien 

ja valtioneuvoston antamien muiden asetusten säännöksiin. 

5.2 Muuta valtionhallintoa koskevien säännösten antaminen

Perustuslain 119 §:n 2 momentin mukaan valtionhallinnon toimielinten ylei-

sistä perusteista on säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin kuuluu julkisen val-

lan  käyttöä.  Valtion  alue-  ja  paikallishallinnon  perusteista  säädetään  niin 

ikään lailla. Valtionhallinnon yksiköistä voidaan muutoin säätää asetuksella. 

Esimerkiksi neuvottelukuntia sekä sellaisia neuvostoja, keskuksia ja toimi-

kuntia, joiden tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä, voidaan pitää perus-

tuslain 119 §:n 2 momentin viimeisessä virkkeessä tarkoitettuina valtionhal-

linnon yksikköinä.  Tällaisista yksiköistä voidaan siten säätää perustuslain 
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nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella, jollei asetuksen antamises-

ta ole lailla erikseen muuta säädetty.

Valtionhallinto tulisi  järjestää pääasiassa valtioneuvoston ja ministeriöiden 

alaisuuteen, vaikka hallintotehtävän antaminen eduskunnalle on mahdollista 

tavallisella lailla (PeVL 7/2001 vp, s. 3/I).

Perustuslain 119 §:n 2 momentin nojalla valtionhallinnon toimielinten yleisis-
tä perusteista on säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan 
käyttöä. Valtionhallinnon yksiköistä voidaan muutoin tämän perustuslainkoh-
dan mukaan säätää asetuksella. Yleisillä perusteilla tarkoitetaan lähinnä yk-
sikön  nimeä,  toimialaa  sekä  pääasiallisia  tehtäviä  ja  toimivaltuuksia  (HE 
1/1998 vp, s. 174/II). Tämän perusteella on selvää, että valtion yksiköiden 
sijoituspaikasta ei perustuslain mukaan tarvitse säätää lailla.

Perustuslain 119 §:n 2 momentin säännösten tarkoituksena ei ole ol-
lut pidättää valtionhallinnon yksiköitä koskevia ratkaisuja yksinomaan sää-
dösmuodossa eli lailla tai asetuksella tehtäviksi. Niitä voidaan tehdä myös 
hallintopäätöksin, jos kulloinenkin asia luonteensa puolesta soveltuu hallin-
topäätöksellä ratkaistavaksi. Sijoittamispäätös on tällainen kysymys. Samal-
la on kuitenkin selvää, ettei ministeriön yksittäistapauksellista päätösvaltaa 
voida käyttää vastoin muissa laeissa mahdollisesti olevia säännöksiä yksik-
köjen sijoituspaikoista (PeVL 6 /2002 vp).

Poliisioppilaitoksen hallituksen tehtäviin katsottiin  kuuluvan julkisen vallan 
käyttöä, minkä vuoksi sen yleisistä perusteista oli  perustuslain 119 §:n 2 
momentin takia säädettävä lailla (PeVL 28/2004 vp, s. 5/I).

Toimielimen toimikauden mahdollisen määräaikaisuuden on katsottu kuulu-
van yleisiin perusteisiin (PeVL 12/2004 vp, s. 3/I). 

Ilmailuhallinnon tehtävien yleisistä perusteista ei voitu säätää valtioneuvos-
ton asetuksella (PeVL 47/2005 vp, s. 4/I). 

Ulkomaanedustuksen korvauslautakunnan yleisistä perusteista katsottiin toi-
mielimen tosiasiallisen merkityksen vuoksi olevan asianmukaista säätää lail-
la, vaikka lautakunnan tehtäviin ei näyttänytkään kuuluvan julkisen vallan 
käyttöä perustuslain 119 §:n 2 momentin mielessä (PeVL 41/2005 vp, s. 2).

5.3 Kuntien itsehallinto

Kuntien hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kuntien 

hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille annettavista tehtävistä säädetään 

lailla (perustuslain 121 §). Kunnille ei  siten esimerkiksi voida antaa uusia 

tehtäviä asetuksella.
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PeVL 22/2006 vp: Suomi jakaantuu perustuslain 121 §:n 1 momentin mu-
kaan kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallin-
toon.  Säännös  pohjautuu  perustuslakivaliokunnan  jo  hallitusmuodon  voi-
massa ollessa vakiintuneeseen käytäntöön, jonka mukaan perustuslainvoi-
maisesti suojattu kunnallinen itsehallinto merkitsee kuntalaisille kuuluvaa oi-
keutta päättää kuntansa hallinnosta ja taloudesta. Itsehallinto kattaa muun 
muassa kuntalaisten oikeuden itse valitsemiinsa hallintoelimiin (HE 1/1998 
vp, s. 175/II). Tavallisella lailla ei voida puuttua itsehallinnon keskeisiin omi-
naispiirteisiin tavalla, joka asiallisesti ottaen tekisi itsehallinnon merkitykset-
tömäksi (PeVL 31/1996 vp, s. 1/I). 

5.4 Julkishallinnon henkilöstön oikeusasema

Perustuslakiin sisältyy säännöksiä virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja nimi-

tysperusteista sekä nimittämisestä valtion virkoihin (125 ja 126 §), mutta ei 

nimenomaisia  säännöksiä virkamiesten oikeusasemasta.  Virkamiesten  oi-

keusaseman perusteista on kuitenkin perustuslain 80 §:n 1 momentin mu-

kaisesti säädettävä lailla.

PeVL 54/2005, s. 4/II: Ehdotus on merkityksellinen lainsäädäntövallan siirtä-
mistä  ja  asetuksen  antamista  koskevien  perustuslain  80  §:n  säännösten 
kannalta. Pykälän 1 momentin säännöksellä on joukko asioita pidätetty lailla 
säänneltäviksi. Lailla on sen mukaan säädettävä yksilön oikeuksien ja vel-
vollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten 
kuuluvat  lain alaan.  Lauseke kattaa perustuslakiesityksen nimenomaisen-
maininnan ja valiokunnan siihen pohjautuvan käytännön mukaan myös esi-
merkiksi virkamiesten oikeusaseman perusteet (HE 1/1998 vp, s. 131/II, Pe-
VL 3/2000 vp, s. 3/I, PeVL 1/2005 vp, s. 3/I, PeVL 41/2005 vp, s. 2/I).

PeVL 6/2006, s. 4/I: Perustuslakivaliokunta on työehtolainsäädäntöä aiem-
min arvioidessaan lähtenyt siitä, että lainsäätäjä ei saa siirtää mitä tahansa 
asiaa työ- tai virkaehtosopimuksella sovittavaksi.  Sopimismahdollisuudelle 
johtuu rajoja esimerkiksi perustuslain perusoikeussäännöksistä samoin kuin 
perustuslain 80 §:n 1 momenttiin sisältyvästä siitä säännöksestä, jonka mu-
kaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista tulee säätää lailla. 
Valiokunta on pitänyt esimerkiksi työntekijän oikeutta vuosilomaan sellaise-
na  työntekijän  oikeuksien  perusteisiin  kuuluvana  asiana,  jota  ei  ole  ollut 
mahdollista  jättää pelkästään työ-  tai  virkaehtosopimuksin järjestettäväksi 
(PeVL 1/2005 vp, s. 3).

Ks. myös PeVL 41/2005 vp (ulkomaanedustuksen virkamiehet).

Kansalaisuusvaatimuksen  asettamista  ja  asevelvollisuuden  suorittamisen 

asettamista  kelpoisuusvaatimukseksi  on  arvioitu  perustuslakivaliokunnan 

lausunnossa 19/2005 vp sekä siinä mainituissa lausunnoissa.
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6 Julkisen hallintotehtävän antaminen yksityisen hoidet-
tavaksi (124 §)

Perustuslain 124 §:n säännökset

Perustuslaissa rajoitetaan julkisten hallintotehtävien antamista muille  kuin 

viranomaisille, kuten valtion liikelaitoksille ja yksityisoikeudellisille yhteisöille. 

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle 

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

koituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeustur-

vaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyt-

töä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

Säännöksellä on korostettu sitä, että julkisten hallintotehtävien hoitamisen 

tulee pääsäännön mukaan kuulua viranomaisille ja että tällaisia tehtäviä voi-

daan antaa muille kuin viranomaisille vain rajoitetusti.

Julkisella hallintotehtävällä säännöksessä viitataan verraten laajaan hallin-

nollisten  tehtävien  joukkoon,  johon  kuuluu  esimerkiksi  lakien  toimeenpa-

noon sekä yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeuksia, velvollisuuksia ja 

etuja koskevaan päätöksentekoon liittyviä tehtäviä.  Lainsäädäntö- tai  tuo-

miovallan käyttöä ei voida pitää säännöksessä tarkoitettuina hallintotehtävi-

nä.

Perustuslain säännös kattaa viranomaisille jo kuuluvien tehtävien siirtämi-

sen  lisäksi  myös  hallintoon  luettavien  uusien  tehtävien  antamisen  muille 

kuin viranomaisille.
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Säädöstaso annettaessa hallintotehtäviä muulle kuin viranomaiselle

Lähtökohtana on, että julkisen hallintotehtävän antamisesta muulle kuin vi-

ranomaiselle säädetään lailla. Joissakin tapauksissa, kuten julkisia palvelu-

tehtäviä siirrettäessä, asiasta voidaan kuitenkin säätää tai päättää myös lain 

nojalla. Tehtävän siirtämiseen tai antamiseen oikeuttavan toimivallan on täl-

löinkin perustuttava lakiin. 

Arvioitaessa mahdollisuuksia siirtää viranomaiselle kuuluva hallintotehtävä 

sopimuksella toiselle  viranomaiselle,  on  otettava  huomioon  perustuslain 

21 §, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi lain mu-

kaan toimivaltaisessa viranomaisessa. Merkityksellinen on myös perustus-

lain 2 §:n 3 momentti, jonka mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua 

lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia (Pe-

VL 38/2004 s. 2/II ja siinä mainitut valiokunnan lausunnot). Lähtökohtaisesti 

viranomaisia avustavia tehtäviä voidaan sopimuksella siirtää muiden kuin vi-

ranomaisten hoidettaviksi (PevL 47/2005 vp, s. 6/I ja 11/2006 vp, s. 2/I).

Edellytykset hallintotehtävien antamiselle muulle kuin viranomaiselle

Julkinen  hallintotehtävä  voidaan  antaa  viranomaiskoneiston  ulkopuolelle 

vain, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Tar-

koituksenmukaisuusarvioinnissa tulee hallinnon tehokkuuden ja muiden hal-

linnon sisäisten näkökohtien lisäksi kiinnittää erityistä huomiota yksityisten 

henkilöiden ja yhteisöjen tarpeisiin. Myös hallintotehtävän luonne on otetta-

va arvioinnissa huomioon. Siten tarkoituksenmukaisuusvaatimus voi palve-

luiden tuottamiseen liittyvien tehtävien kohdalla täyttyä helpommin kuin esi-

merkiksi yksilön keskeisiä  oikeuksia koskevaa päätöksentekovaltaa siirret-

täessä. 

Perustuslakivaliokunta on monessa lausunnossa ottanut  kantaa mahdolli-

suuteen ulkoistaa hallintotehtäviä. Niistä voidaan tässä esimerkinomaisesti  

mainita seuraavat:
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PeVL 24/2000 vp.  Keskuskauppakamarille  voitiin  antaa tehtäväksi 
asettaa välittäjälautakunta, jonka tehtävänä on järjestää välittäjäkokeita. Ky-
seessä oli julkinen hallintotehtävä mutta ei merkittävä julkisen vallan käyttö.

PeVL 18/2001 vp. Toimivalta päättää maahanmuuttajien kotouttami-
sesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain mukaisen paluu-
muuttoavustuksen maksamisen keskeyttämisestä ja takaisin perinnästä tar-
koitti sellaista merkittävää julkisen vallan käyttämistä, joka voi kuulua vain 
viranomaisen tehtäviin, eikä sitä ollut mahdollista antaa yksityiselle.

PeVL 2/2002 vp.  Sähköisistä allekirjoituksista ja viestintähallinnosta 
annetussa laissa tarkoitettua laatuvarmenteiden tarjoamista oli pidettävä jul-
kisena hallintotehtävänä. Sääntely kokonaisuutena riitti säännöstasolla var-
mistamaan, että varmenteiden tarjoaminen muiden kuin viranomaisten toi-
mesta ei vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon 
vaatimuksia.

PeVL 17/2002  vp.  Tapaturmavakuutuslaitosten  liiton  korvauslauta-
kunnan lausuntotoiminta oli asialliselta luonteeltaan rinnastettava perustus-
lain 124 §:ssä tarkoitettuun julkiseen hallintotehtävään

PeVL 20/2002 vp.  Järjestyksenvalvojien  toimivaltuudet  ja  kysymys 
merkittävästä  julkisen  vallan  käytöstä.  Ks.  myös  PeVL  10/2006  vp  ja 
21/2006 vp, s. 6/II.

PeVL 40/2002 vp. Ajoneuvolaissa tarkoitetun asiantuntijan toimivalta 
– kysymys muun muassa kotirauhasta, kelpoisuusehdoista ja toiminnan val-
vonnasta.

PeVL 46/2002 vp. Työttömyysturvalain mukaiset ansiopäivärahan toi-
meenpanotehtävät voitiin antaa työttömyyskassoille edellyttäen, että hallin-
non yleislakeja sovelletaan.

PeVL 55/2002 vp. Kysymys viranomaiskäsitteestä. Varsinaiseen vi-
ranomaiskoneistoon perustuslain merkityksessä luetaan valtion ja itsehallin-
toyhdyskuntien normaaliin organisaatioon kuuluvat viranomaiset sekä sellai-
set  itsenäiset  laitokset  kuin  Suomen  Pankki  ja  Kansaneläkelaitos,  myös 
kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja kunnallisen eläkelaitoksen tapaiset, läh-
tökohtaisesti kaikkien kuntien yhteiset erityistoimielimet. Kunnalliseen eläke-
laitokseen  kohdistuvat  suoraan  perustuslain  21 §:n  johdosta  vaatimukset 
käsittelyn asianmukaisuudesta ja viivytyksettömyydestä sekä hyvän hallin-
non takeiden turvaamisesta lailla.

PeVL 55/2002 vp. Hedelmöityshoito ei ole perustuslain 124 §:ssä tar-
koitettu julkinen hallintotehtävä.

PeVL 11/2004  vp.  Ajopiirturikorttien  myöntäminen  on  perustuslain 
124 §:ssä tarkoitettu julkinen hallintotehtävä, mutta lähinnä julkiseen palve-
luun  rinnastettava  ajopiirturikorttien  jakelutehtävä,  jonka  siirtäminen  sopi-
muksella viranomaiselta toiselle ei lähtökohtaisesti ole vastoin perustusla-
kia.

PeVL 16/2004 vp. Kysymys turvatarkastuksesta, kotirauhasta ja voi-
mankäytöstä. Poliisin hyväksymälle turvatarkastajalle ei voida antaa valtuut-
ta suorittaa itsenäisesti tarkastuksia myös kotirauhan piiriin kuuluvissa tilois-
sa. Tällaisen tarkastusvaltuuden on perustuslaki valiokunnan käytännössä 
katsottu merkitsevän oikeutta puuttua merkittävällä tavalla perustuslaissa jo-
kaiselle turvattuun kotirauhan suojaan eikä valtuudesta näin ollen voida pe-
rustuslain 124 §:n takia säätää tavallisella lailla (PeVL 40/2002 vp, s. 3/II, 
PeVL 19/2002 vp, s. 4/I, PeVL 48/2001 vp, s. 3/II). Säännösehdotus, jonka 
mukaan turvatarkastajalle ei ole oikeutta käyttää voimakeinoja, ellei muusta 
lainsäädännöstä muuta johdu on ongelmallinen sääntelyn täsmällisyys- ja 
tarkkarajaisuusvaatimuksen näkökulmasta. Jos tarkoitus on, että tarkastajat 
saavat tarkastusta toimittaessaan käyttää voimakeinoja, on säännökset tar-
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kastajan  voimankäyttövaltuuksista  yksilöitävä  laissa  (PeVL  20/2002  vp, 
s. 5/II).

PeVL 38/2004 vp. Valiokunta ei pitänyt hyvänä suuntausta, että liike-
laitosten yhteyteen perustetaan erillisiä  virkamiestehtävien yksikköjä.  Sen 
vuoksi valiokunta piti parempana vaihtoehtona, että Metsähallituksen viran-
omaistehtäviä hoitaisi oma erillinen virasto tai keskus.

PeVL 47/2004 vp. Rutiininomaisten lupien myöntäminen, johon ei si-
sältynyt merkittävää julkisen vallan käyttöä, voitiin lailla antaa myös muun 
kuin viranomaisen hoidettavaksi.  Hallinto-oikeudellisen yleislainsäädännön 
lakisääteinen soveltaminen riitti takaamaan, ettei siirto vaarantanut perusoi-
keuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon takeita.

PeVL 34/2004 vp ja 21/2005 vp. Henkilön määrääminen virkamiehe-
nä olevan valvojan avuksi voi joissakin tilanteissa olla tarpeen tehtävän tar-
koituksenmukaiseksi  hoitamiseksi.  Ehdotuksen mukaisen avustajan tehtä-
vän ei katsottu olleen sillä tavoin itsenäinen, että sääntely olisi sen vuoksi 
muodostunut perustuslain kannalta ongelmalliseksi.

PeVL 30/2005 vp. Eläketurvakeskus ei ole viranomainen.
PeVL 42/2005 vp. Ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen työsuoje-

luun liittyvissä tarkastustehtävissä – pätevyysvaatimukset, kotirauha.
PeVL 47/2005 vp. Lennonvarmistuspalvelujen ja aluevalvontatehtä-

vien antaminen muille kuin viranomaisille. Viranomaisten yksityisiin kohdis-
tuvaa julkista valtaa sisältävä toimivalta ei voi rajoitetulta osaltaankaan poh-
jautua ministeriöiden väliseen sopimukseen.

PeVL 46/2005 vp. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät tulisi siir-
tää liikelaitoksesta erillisen viranomaisen hoidettaviksi.

PeVL 55/2005 vp. Perustuslakivaliokunnan käytännössä perustuslain 
124 §:n mukaisena merkittävänä julkisen vallan käyttönä on pidetty itsenäi-
seen harkintaan perustuvaa oikeutta käyttää voimakeinoja ja puuttua muu-
ten merkittävällä tavalla yksilön perusoikeuksiin (PeVL 42/2005 vp, s. 3/I, 
PeVL 19/2005 vp, s. 8/II, PeVL 20/2002 vp, s. 3/I). Valiokunta on kuitenkin 
pitänyt tätä mahdollisena, jos voimakeinojen käyttö tapahtuu tarkasti raja-
tussa tilassa tai tilanteessa ja silloin, kun on kysymys konkreettisen virkateh-
tävän yhteydessä esille tulevasta ja siten viranomaisen tilapäisluonteisesta 
tarpeesta saada ulkopuolista apua (PeVL 48/2005 vp, s. 4/I).

Järjestyksenvalvojan  oikeus  itsenäisesti  poistaa  kulkuneuvosta  tai 
laiturialueelta matkaliputon matkustaja ei voi perustua sopimukseen julkis-
yhteisön kanssa, vaan siitä tulee säätää lailla (ks. PeVL 47/2005 vp, s. 5–6 
ja PeVL 19/2005 vp, s. 8/I, PeVL 11/2002 vp, s. 6/I).

PeVL 5/2006 vp. Lastensuojelulaissa yksityisille lastensuojelulaitok-
sille  tarkoitettuja  julkisia  hallintotehtäviä  ei  asiayhteyteen  nähden  pidetty 
merkittävän julkisen vallan antamisena yksityiselle.

PeVL 11/2006 vp. Veronkantoon liittyvä puhelinpalvelu, johon ei si-
sältynyt verotusta koskevan päätöksentekovallan käyttöä, voitiin sopimuk-
sella siirtää muun kuin viranomaisen hoidettavaksi.

Hallintotehtävien antamisen rajoitukset

Julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle ei saa vaa-

rantaa  perusoikeuksia,  oikeusturvaa  eikä  muita  hyvän  hallinnon  vaati-

muksia. Säännöksellä korostetaan julkisia hallintotehtäviä hoitavien henkilöi-

den koulutuksen ja asiantuntemuksen merkitystä sekä sitä, että näiden hen-
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kilöiden julkinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Oikeusturvan ja hy-

vän  hallinnon  vaatimukset  koskevat  ennen muuta  julkiseen  hallintotehtä-

vään liittyvää päätöksentekoa. 

Perustuslakivaliokunta  on  korostanut,  että  uskottaessa  hallintotehtäviä 

muulle kuin viranomaiselle tulee säännösperusteisesti taata oikeusturvan ja 

hyvän  hallinnon  vaatimusten  noudattaminen  tässä  toiminnassa  (PeVM 

10/1998 vp, s. 35/II).  Oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimukset on otettu 

huomioon useassa laissa. Esimerkkinä voidaan mainita päästökauppalaki 

(683/2004), jonka 58 §:n 3 momentti kuuluu:
”Todentajan on tässä laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan 
noudatettava, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa lais-
sa (13/2003), hallintolaissa (434/2003) ja kielilaissa (423/2003) säädetään.”

Lakiin ei kuitenkaan enää aina ole välttämätöntä sisällyttää viittausta hallin-

non yleislakeihin, koska ne tulevat yleensä sovellettaviksi jo asianomaisten 

lakien omien säännösten perusteella.

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä on katsottu, että oikeusturvan 
ja  hyvän  hallinnon  vaatimusten  toteutumisen  varmistaminen  perustuslain 
124  §:n  tarkoittamassa  merkityksessä  edellyttää,  että  asian  käsittelyssä 
noudatetaan hallinnon yleislakeja ja että asioita käsittelevät toimivat virka-
vastuulla (PeVL 46/2002 vp, s. 10, PeVL 33/2004 vp, s. 7/II, PeVL 11/2006 
vp, s. 3). Lakiin ei enää nykyisin ole perustuslain 124 §:n takia välttämätöntä 
sisällyttää ehdotetun kaltaista viittausta hallinnon yleislakeihin. Jos sellaista 
sääntelyn selkeyden vuoksi kuitenkin pidetään tarpeellisena, on viittauksen 
oltava vastakohtaispäätelmän vuoksi kattava (PeVL 42/2005 vp, s. 3). Jos 
hallinnon kaikkien yleislakien soveltaminen jossakin lakiehdotuksessa tar-
koitettuun toimintaan ei ole sanottujen lakien omien säännösten perusteella 
aivan selvää, hallintotehtävän siirtämistä tarkoittavassa laissa tulee olla viit-
taus mainittuihin yleislakeihin. (PeVL 20/2006 vp)
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Lainvalmistelussa on varmistettava, että hallinnon yleislait (hal-

lintolaki, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, kielilaki ja 

saamen kielilaki) toteutuvat, vaikka näihin lakeihin ei aina ole 

välttämätöntä viitata, sekä että virkavastuu toteutuu.

Viranomaistehtäviä ei tule antaa muille kuin viranomaisille, jos 

tehtävän vastaanottajalla ei käytännössä ole mahdollisuuksia 

noudattaa hallinnon yleislakeja.

Perustuslain 124 §:n viimeisen virkkeen mukaan merkittävää jul-

kisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viran-

omaiselle. Merkittävänä julkisen vallan käyttämisenä on pidettä-

vä esimerkiksi itsenäiseen harkintaan perustuvaa oikeutta puut-

tua  merkittävällä  tavalla  yksilön  perusoikeuksiin.  Tällaisia  val-

tuuksia ei saa antaa muille kuin viranomaisille. Esimerkkejä mer-

kittävästä julkisesta vallan käytöstä ovat:

Tarkastus kotirauhan piirissä (PeVL 40/2002 vp, s. 3/II)

Avustuksen takaisinperintä (PeVL 18/2001 vp, s. 6/I)

Poliisitoimi (PeVL 20/2002 vp, s. 3–5)
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7 Verot ja maksut

7.1 Veron ja maksun välinen ero

Valtion vero on rahasuoritus, jolle on ominaista valtion menojen rahoittami-

nen. Vero ei ole välitön korvaus tai vastike julkisen vallan maksuvelvolliselle 

antamasta edusta tai palvelusta.

Maksulla tarkoitetaan korvausta tai vastiketta valtion viranomaisten virkatoi-

mista,  palveluista  tai  muusta toiminnasta.  Maksun määrän tulee  siis  olla 

suhteutettu virkatoimesta tai palvelusta syntyneisiin kustannuksiin. ”Maksu”, 

joka selvästi ylittää kustannukset ei ole maksu, vaan sitä on pidettävä vero-

na.

Valtion verojen ja maksujen keskeisenä erona perustuslain 81 §:n kannalta 

on pidetty maksun vastikkeellisuutta (HE 1/1998 vp, s. 134–135). Jonkin ra-

hasuorituksen maksun luonteen edellytyksenä ei kuitenkaan ole täysi kus-

tannusvastaavuus 

Mitä suuremmaksi ero maksun ja etenkin julkisoikeudelliseen tehtävään liit-
tyvän suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten välillä kasvaa, sitä 
lähempänä on pitää suoritusta valtiosääntöoikeudellisena verona. Merkittä-
vää voi myös olla, onko asianomaisen suoritteen vastaanottaminen vapaa-
ehtoista vai pakollista. Veron suuntaan viittaa, jos suoritusvelvollisuuden ai-
heuttamista suoritteista ei voi kieltäytyä ja velvollisuus koskee suoraan lain 
nojalla  tietyt  tunnusmerkit  täyttäviä  oikeussubjekteja  (PeVL 47/2005  vp, 
s. 3/II, PeVL 46/2004 vp, s. 3/I, PeVL 12/2005 vp, s. 3/I).

Maksuina on pidetty muun muassa kaavoitukseen liittyvää kehittämiskor-
vausta (PeVL 53/2002 vp), ratamaksun perusmaksua (PeVL 66/2002 vp), 
vastaanottokeskuksessa järjestettävää vastaanottoa (PeVL 8/2005 vp) sekä 
kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta kannettavia maksuja – valiokunta piti 
kuitenkin tarpeellisena, että valtioneuvosto seuraa maksujen kustannusvastaa-
vuustason noudattamista (PeVL 12/2005 vp).
 
Verona  on  pidetty  mm,  viestintäviraston  perimää  valvontamaksua  (PeVL 
61/2002 vp, s. 6/II), rautatieliikenteen haittamaksua (PeVL 66/2002 vp), ra-
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hoitustarkastuksen perimää valvontamaksua (PeVL 66/2002 vp), viestintä-
markkinamaksua ja teleurakointimaksua (PeVL 3/2003 vp), tietoturvamak-
sua (PeVL 9/2004 vp), väylämaksua (PeVL 46/2004 vp, ja 44/2005 vp), pos-
titoiminnan valvontamaksua (PeVL 29/2005 vp),  viestintämarkkinamaksua 
(PeVL 45/2005 vp) sekä sairausvakuutusmaksua (PeVL 36/2005 vp).

Kasettimaksua ja työeläkevakuutusmaksua ei ole pidetty veroina eikä pe-
rustuslain 81 §:ssä tarkoitettuina maksuina (PeVL7/2005 vp ja 30/2005 vp).

Lainsäädäntökäytännössä nimitystä ”maksu” on käytetty myös veroista, esi-

merkiksi  väylämaksu (PeVL 44/2005 vp) ja sairausvakuutusmaksu (PeVL 

36/2005 vp), jotka ovat luonteeltaan veroja. Lisäksi on olemassa sanktio-

luontoisia ”maksuja”, jotka eivät ole veroja tai maksuja perustuslain 81 §:n 

tarkoittamassa mielessä.

Esimerkkinä voidaan mainita joukkoliikenteen tarkastusmaksu, josta perus-
tuslakivaliokunta  lausunnossaan  55/2005  vp  toteaa:  ”Tarkastusmaksu  on 
sanktioluonteinen hallinnollinen seuraamus, joka ei ole perustuslain 81 §:n 
mukainen vero tai  maksu. Koska sen määräämiseen sisältyy merkittävää 
julkisen vallan käyttöä, tulee siitä säätää perustuslain 2 §:n 3 momentin no-
jalla lailla. Maksuvelvollisuuden ja maksun suuruuden perusteista sekä mak-
suvelvollisen oikeusturvasta samoin kuin lain täytäntöönpanon perusteista 
tulee säätää lailla (PeVL 32/2005 vp, s. 2–3). Ks. myös PeVL 4/2004 vp: 
rangaistusluonteinen seuraamusmaksu ei ole vero eikä maksu. Samoin Pe-
VL 32/2005 vp (öljypäästömaksu).

7.2 Verosta säätäminen (PL 81 ja 121 §)

Perustuslain 81 §:n 1 momentin mukaan valtion veroista säädetään lailla, jo-

ka sisältää säännökset

1) verovelvollisuuden perusteista;

2) veron suuruuden perusteista; sekä

3) verovelvollisen oikeusturvasta.

Perustuslain 121 §:n 3 momentin mukaan  kunnallisen veron säätämiseen 

kohdistuvat  samanlaiset  sääntelytasoa  ja  sisältöä  koskevat  vaatimukset 

kuin valtion veroon.

Laista tulee yksiselitteisesti ilmetä verovelvollisuuden piiri. Lain säännösten 

tulee olla niin tarkkoja, että lakia soveltavien viranomaisten harkinta veroa 
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määrättäessä on sidottua harkintaa. Näin ollen veron määrä on yleensä voi-

tava laskea suoraan lain säännösten perusteella.

Verolaista tulee ilmetä, miten verovelvollinen voi saada oikeusturvaa hake-

malla muutosta verotuspäätökseen. Muutoksenhakukiellosta säätäminen ei 

ole  mahdollista.  Verotuksessa  noudatettavista  periaatteista,  ks.  PeVL 

35/2005 vp.

7.3 Maksujen perusteista ja määrästä säätäminen

Perustuslain 81 §:n 2 momentissa säädetään valtion viranomaisten toimin-

nastaan perimistä maksuista. Sen mukaan maksullisuuden sekä maksujen 

suuruuden yleisistä perusteista on säädettävä lailla. Lailla tulee säätää ylei-

sesti siitä, millaisista virkatoimista, palveluista ja tavaroista maksuja voidaan 

periä tai millaiset suoritteet ovat kokonaan maksuttomia. Samoin lailla on 

säädettävä  maksujen  suuruuden  määräämisessä  noudatettavista  periaat-

teista, kuten omakustannusarvon tai liiketaloudellisten perusteiden noudat-

tamisesta. Säännös koskee kaikkia valtion virastoja ja laitoksia, valtion liike-

laitokset mukaan lukien.

Valtion suoritteiden maksullisuuden ja maksujen suuruuden yleisistä perus-

teista säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992). Se on luonteeltaan 

yleislaki, jonka ohella maksuista voidaan säätää erikseen. Maksuperustela-

kiin sisältyy säännökset tietyistä suoritteista, jotka ovat joko maksullisia tai 

maksuttomia (4 ja 5 §).  Siinä on myös säännökset  maksujen suuruuden 

määräämisessä noudatettavista periaatteista. Jos jonkun suoritteen maksul-

lisuuden perusteet ovat maksuperustelain mukaiset, maksun euromääristä 

voidaan säätää asetuksella.  Näin ollen maksuperustelakiin sisältyvä valtuu-

tussäännös (8 §) on riittävä asetuksen antamiselle eikä erillistä valtuutus-

säännöstä tarvita asiaa koskevassa erillislainsäädännössä.
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Jos kustannusvastaavuusperiaatteesta halutaan poiketa esimerkiksi  siten, 

että maksu määräytyy maksuvelvollisen tulojen tai varallisuuden mukaan, 

maksua pidetään verona, jonka perusteista ja määrästä on säädettävä lailla.

Kunnallisista maksuista ei perustuslakiin sisälly säännöksiä. Nämä maksut 

on ollut tapana jakaa julkisoikeudellisiin ja yksityisoikeudellisiin. Julkisoikeu-

dellinen kunnallinen maksu voi perustua lain säännöksiin, mutta niiden mak-

settavaksi määräämistä on pidetty mahdollisena myös suoraan kunnallisen 

itsehallinnon perusteella (vrt. kuntalain 13 §:n 2 momentti).

Kunnallisia  maksuja  käsitellään  kokoavasti  lausunnossa  PeVL 
12/2005 vp.
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8 EU-asioiden valmistelu

8.1 EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa

Valtioneuvosto vastaa EU-asioiden kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin 

liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymis-

tä. Valtioneuvosto toimii eduskunnan luottamuksen varassa Suomen hallituk-

sen edustajien toimiessa EU:n päätöksentekoelimissä.  Eduskunta osallistuu 

EU-asioiden kansalliseen valmisteluun ja kannanmuodostukseen niissä asiois-

sa, jotka kuuluisivat perustuslain mukaan eduskunnan toimivaltaan, jollei toimi-

valta olisi EU:lla (perustuslain 93 §). 

Päävastuu EU-asioiden valmistelusta ja Suomen kantojen määrittelystä on toi-

mivaltaisilla ministeriöillä. Suomen kannat yhteensovitetaan EU-asioiden yh-

teensovitusjärjestelmässä, millä varmistetaan, että Suomella on Suomen ylei-

siä EU-poliittisia linjauksia vastaava kanta kaikkiin EU:ssa vireillä oleviin asioi-

hin niiden eri käsittelyvaiheessa. Yhteensovittamisjärjestelmään kuuluvat toi-

mivaltaiset  ministeriöt,  EU-ministerivaliokunta  sekä  EU-asioiden  komitea  ja 

sen alaiset jaostot. Myös EU-edustusto osallistuu valmisteluun.

Vastuuministeriö laatii yhteistyössä osallistuvien ministeriöiden ja mahdollisten 

muiden tahojen kanssa jokaisesta komission ehdotuksesta ja muusta neuvos-

tossa  vireille  tulleesta  asiasta  viipymättä  perusmuistion.  Muistio  toimitetaan 

vastuualueen mukaisesti toimivaltaiselle EU-asioiden komitean alaiselle jaos-

tolle sekä valtioneuvoston EU-sihteeristölle ja EU-edustustolle. Jos vastuumi-

nisteriö  arvioi,  ettei  asian  luonne tai  käsittelyvaihe edellytä  jaostokäsittelyä, 

kanta annetaan jaostolle tiedoksi. Samoin menetellään, jos asiaa ei voida kii-

reellisyyden vuoksi käsitellä jaostossa. Jaostokäsittelyn tavoitteena on saada 

aikaan asiaa koskeva yhteensovitettu kanta.
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Jaostokäsittelyn jälkeen asia voidaan viedä EU-asioiden komitean käsiteltä-

väksi. EU-asioiden komitea toimii neuvoa-antavana ja sovittelevana elimenä 

EU-asioiden yhteensovittamisessa.  Komitea käsittelee poliittisesti,  taloudelli-

sesti ja oikeudellisesti merkittäviä EU-asioita sekä useita ministeriöitä koskevia 

laajakantoisia asioita. Komiteassa käsitellään myös asiat, joista ei ole päästy 

yksimielisyyteen jaostokäsittelyssä. Poliittiset erimielisyydet ratkaistaan viime-

kädessä EU-ministerivaliokunnassa, joka käsittelee pääsääntöisesti kaikki po-

liittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittävät asiat. 

Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan kuuluvien EU-asioiden osalta vastuu-

ministeriön  tulee  varmistaa,  että  maakunnan  hallituksen  edustajien  tiedon-

saanti ja osallistumisoikeus otetaan asianmukaisesti huomioon asian kansalli-

sessa valmistelussa. 

EU-asioiden  kansallisesta  valmistelusta  on  annettu  seuraavat 
ohjeet:

EU-  asioiden  käsittelyvaiheet  ja  yhteensovittaminen  valtioneu-
vostossa. EU-ministerivaliokunnan hyväksymä 15.9.2000

Eduskunnan ja valtioneuvoston yhteistoiminta Euroopan unionin 
asioiden  kansallisessa  valmistelussa.  Oikeusministeriö 
30.3.2001.

EU-asioiden toimittaminen eduskunnalle (sisältyy Esittelijän op-
paaseen)

Euroopan unionin asioiden eduskuntakäsittelyyn liittyviä käytän-
nön kysymyksiä 17.10.2005

EU-sopimusten valmistelua ja voimaansaattamista koskevat oh-
jeet. Ulkoasiainministeriö.

Valiokuntaopas. Erityisvaliokuntien yleisohjeet (Eduskunnan jul-
kaisema 2001)

Ohjeet löytyvät valtioneuvoston intranetistä (Senaattori)
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8.2 Eduskunnan osallistuminen EU-asioiden kansalliseen valmisteluun

Eduskunnan toimivaltaan kuuluvat asiat eli niin sanotut U-asiat

Eduskunta osallistuu EU-asioiden kansalliseen valmisteluun silloin, kun on ky-

se  asiasta,  joka  olisi  perustuslain  mukaan  sisältönsä  puolesta  saatettava 

eduskunnan käsiteltäväksi (perustuslain 96 §).  Näissä asioissa on lähtökohta-

na, että Suomen hallituksen lopullinen kanta voidaan ilmaista vasta, kun edus-

kunnalla  on  ollut  mahdollisuus lausua oma kantansa asiassa.  Eduskunnan 

osallistumisella  on  varmistettu  eduskunnan mahdollisuus  vaikuttaa  kaikkien 

niiden EU:ssa tehtävien päätösten sisältöön, jotka sisältönsä puolesta kuuluisi-

vat eduskunnan toimivaltaan, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen. Tällaisia asioita 

ovat lähinnä eduskunnan lainsäädäntö- ja budjettivaltaan liittyvät asiat sekä 

eduskunnan toimivaltaan kuuluvat kansainvälisiä sopimuksia koskevat asiat. 

Eduskunta  ei  tee  sen  käsiteltäväksi  saatetuissa  asioissa  sitovia  päätöksiä. 

Eduskunnan kanta ilmaistaan eduskunnan valiokuntien välityksellä eikä niitä 

käsitellä täysistunnossa kuin poikkeuksellisesti. Suuri valiokunta käsittelee EY-

sopimuksen alaiset asiat sekä EU-sopimuksen mukaiset oikeus- ja sisäasiat ja 

ilmaisee niiden osalta  eduskunnan kannan asiassa.  Ulkoasiainvaliokunnalle 

kuuluu ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevien asioiden käsittely. Muut valio-

kunnat  osallistuvat  valmisteluun  antamalla  suurelle  valiokunnalle  tai  ulko-

asiainvaliokunnalle lausunnon käsittelemistään asioista. 

Valtioneuvosto toimittaa asiaa koskevan kirjelmän eduskuntaan, jossa se toi-

mitetaan suureen valiokuntaan (tai ulkoasiainvaliokuntaan). Eduskunnan pu-

hemies päättää, mihin erikoisvaliokuntiin asia lähetetään. Erikoisvaliokunta an-

taa asiasta lausunnon suurelle valiokunnalle. Suuri valiokunta voi antaa valtio-

neuvostolle lausunnon, jossa tarvittaessa sovitetaan yhteen erikoisvaliokunnis-

sa esille tulleet näkemykset. Käytännössä suuri valiokunta ilmaisee kantansa 

ehdotukseen valiokunnan pöytäkirjaan otetulla lyhyellä lausumalla. Eduskun-

nan kannan ilmaisevalla suuren valiokunnan lausumalla osoitetaan hallituksel-

le  poliittisesti  sitoviksi  tarkoitettuja  toimintavelvoitteita  ja  -suosituksia.  Jollei 
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eduskunnan antamia ohjeita pystytä toteuttamaan, tulee siitä antaa tieto suu-

relle valiokunnalle mahdollisten uusien ohjeiden saamiseksi. 

Eduskunnan erikoisvaliokunnilla ja suurella valiokunnalla tulee olla EU:ssa ta-

pahtuvan  päätöksenteon  kussakin  vaiheessa  käytössään  asiaa  koskevat 

oleelliset  tiedot.  Eduskuntaa  informoidaan  perustuslain  96  §:n  mukaisista 

asioista niin sanotulla U-kirjelmällä. U-kirjelmän lähettämisestä päätetään val-

tioneuvoston yleisistunnossa ja se esitellään siitä ministeriöstä,  jonka toimi-

alaan valmistelu ensisijaisesti kuuluu. Jatkoinformoinnista vastaa toimivaltai-

nen ministeriö eikä asiaa enää tarvitse käsitellä valtioneuvoston yleisistunnos-

sa. 

Eduskunnalle annettavaan U-kirjelmään liitetään perusmuistio, jossa tulee il-

moittaa muun muassa seuraavia asioita:

- ehdotuksen pääasiallinen sisältö sekä sen lainsäädännölliset, ta-
loudelliset ja muut vaikutukset Suomen kannalta;

- valtioneuvoston käsitys siitä,  miksi  eduskunnan käsittely  on tar-
peen;

- valtioneuvoston kanta asiaan tai ilmoitus siitä, ettei valtioneuvosto 
ole  vielä  muodostanut  kantaansa  asiaan  (kanta  ilmoitetaan  vii-
meistään suuren valiokunnan ottaessa kantaa asiaan);

- muiden jäsenvaltioiden ja  EU:n toimielimien ajantasaiset kannat 
sekä  kantojen  mahdolliset  vaikuttimet  (EP:n  käsittelyä  kuvaava 
osa  on  EU-ministerivaliokunnan  22.4.2005  tekemän  päätöksen 
mukaan perusmuistion pysyvä osa);

- EY:n tuomioistuimen merkittävä oikeuskäytäntö ja ehdotuksen vai-
kutukset siihen;

- arvio ehdotuksen suhteesta Suomen perustuslakiin, jollei se ole il-
meisen tarpeetonta;

- kuuluuko asia Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan maakunnan 
toimivaltaan; 

- arvio ehdotuksen oikeusperustasta ja viittaus ao. artiklaan sekä 

- onko ehdotus toissijaisuusperiaatteen mukainen.

64



 

EU:ta koskevan asiakirjan tai muun selvityksen osalta vaiteliaisuudesta päät-

tää  eduskunnassa  suuri  valiokunta  tai  ulkoasiainvaliokunta  (perustuslain 

50 §:n 3 momentti  sekä eduskunnan työjärjestyksen 43 a §:n 3 momentti  ja 

suuren valiokunnan työjärjestyksen 6 §).  Asianomaisen ministeriön tulee esit-

tää tiettyä asiakirjaa koskeva yksilöity pyyntö vaiteliaisuuden noudattamisesta 

U-kirjelmän saatekirjeessä ja perusmuistion ensimmäisellä sivulla. Pyyntö on 

perusteltava lyhyesti. Jos suuri valiokunta on hyväksynyt vaiteliaisuuspyynnön, 

on asiaa koskevissa jatkokirjelmissä ilmoitettava, halutaanko vaiteliaisuusmää-

räys pitää voimassa.   

Ministeriöiden tulee oma-aloitteisesti tiedottaa eduskunnan suurelle valiokun-

nalle sekä asian käsittelyyn osallistuneille erikoisvaliokunnille asiassa tapahtu-

neista olennaisista muutoksista. Jatkoinformointi toimitetaan eduskunnalle U-

jatkokirjelmänä. Informointi on välttämätöntä erityisesti silloin, kun alkuperäi-

seen säädösehdotukseen tehdään EU:n toimielinten käsittelyssä muutosehdo-

tuksia ja tarkistuksia, jotka edellyttävät Suomen kannan uudelleenarviointia tai 

muuttamista  siitä,  mitä  eduskunta  on  aiemmassa  vaiheessa  hyväksynyt. 

Asianomaisen ministeriön on informoitava eduskuntaa myös U-asian päättymi-

sestä, kun EU:n neuvosto on tehnyt asiassa päätöksen.

EU:n  säädöstä  koskevaan  U-kirjelmään  tulee  sisällyttää  arvio 

ehdotuksen suhteesta perustuslakiin,  jollei  se ole ilmeisen tar-

peetonta. Jos ehdotus on merkityksellinen perusoikeuksien kan-

nalta, tulee lisäksi arvioida sen suhdetta Suomea sitoviin kan-

sainvälisten ihmisoikeusvelvoitteisiin. Perusoikeuksien osalta U-

kirjelmässä tulee arvioida myös ehdotuksen suhdetta EU:n pe-

rusoikeuskirjaan sekä mahdolliseen asiaa koskevaan EY-tuomio-

istuimen oikeuskäytäntöön.
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Eduskunnan tietojensaantioikeuden piiriin kuuluvat EU-asiat eli niin sanotut selvi-
tys- tai E-asiat (perustuslain 97 §)

Eduskunnan tulee saada tietoja mistä tahansa Euroopan unionissa käsiteltä-

vistä  asioista.  Tietojensaantioikeutta  ei  ole  sidottu  asioihin,  jotka  kuuluvat 

eduskunnan toimivaltaan. Periaatteellisesti merkittävät, mittavat ja poliittisesti 

kiistanalaiset hankkeet tulee antaa eduskunnalle tiedoksi E-asiana jo ennen 

kuin  asia  on  edennyt  virallisen  ehdotuksen antamisen vaiheeseen  EU:ssa. 

Eduskunnalle tulee tiedottaa muun muassa komission vihreästä tai valkoisesta 

kirjasta sekä sellaisista komission tiedonannoista, joissa ennakoidaan tulevia 

lainsäädäntöhankkeita. Joskus neuvoston päätelmissä linjataan tulevan lain-

säädännön sisältöä. Pääministerin tulee tiedottaa eduskunnalle tai sen valio-

kunnalle  Eurooppa-neuvoston  kokouksista.  Eduskuntaa  informoidaan  myös 

EU:n neuvoston kokouksista. Suuri valiokunta kuulee ministereitä ennen neu-

voston kokouksia. Neuvoston kokouksen jälkeen kokoukseen osallistunut mi-

nisteri antaa kokouksesta raportin suurelle valiokunnalle.

Perustuslaissa ei ole säännöksiä menettelystä, jota noudatetaan tiedotettaes-

sa eduskunnalle E-asioista. Tietyt horisontaaliset asiat (esimerkiksi komission 

lainsäädäntöohjelmat,  puheenjohtajavaltion  työohjelmat  sekä  neuvoston  ko-

kousten asialistat) toimitetaan eduskunnalle keskitetysti  valtioneuvoston EU-

sihteeristöstä. E-asioita koskevien selvitysten antamisesta vastaa toimivaltai-

nen ministeriö. E-asiat tulee tarvittaessa yhteensovittaa valtioneuvoston sisäl-

lä. Käytännössä eduskuntaa informoidaan E-asioissa saatekirjeellä, johon liite-

tään EU-perusmuistio.    

Kirje lähetetään eduskuntaan, jossa se toimitetaan suureen valiokuntaan (tai 

ulkoasiainvaliokuntaan, jos on kyse ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevasta 

asiasta). Suuri valiokunta lähettää asian yleensä yhteen tai useampaan eri-

koisvaliokuntaan, jolta se voi tarvittaessa pyytää lausuntoa. Jollei lausuntoa pi-

detä tarpeellisena, kirje lähetetään erikoisvaliokuntaan mahdollisia toimenpitei-

tä varten, jolloin erikoisvaliokunta päättää, pitääkö se aiheellisena asian käsit-

telyä.
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9 Ahvenanmaan valtiosääntöoikeudellinen asema

9.1 Itsehallintolain asema säädöshierarkiassa

Perustuslain  120 §:n  mukaan  Ahvenanmaan  maakunnalla  on  itsehallinto 

sen mukaan kuin Ahvenanmaan itsehallintolaissa erikseen säädetään. En-

simmäinen itsehallintolaki annettiin vuonna 1920, ja siihen oli vaikuttamassa 

kansainvälinen ratkaisu silloisen Kansainliiton myötävaikutuksella. Itsehallin-

tolaki  on sen jälkeen uudistettu kokonaisuudessaan kaksi kertaa, vuonna 

1951 ja 1991.

Ahvenanmaan  itsehallintolaki  (1144/1991)  on  eduskunnan  säätämä  laki, 

jonka voimaan tulemiselle Ahvenanmaan maakuntapäivät on antanut suos-

tumuksensa. Itsehallintolaki ei muodollisesti ole perustuslaki,  mutta se on 

säädetty samassa järjestyksessä kuin perustuslaki ja maakuntapäivien pää-

tös on tehty määräenemmistöllä. Itsehallintolakia ei voida kumota eikä sitä 

voida muuttaa ilman Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumusta. Perus-

tuslain 75 §:n 1 momentissa todetaankin, että Ahvenanmaan itsehallintolain 

säätämisjärjestyksestä on voimassa, mitä siitä mainitussa laissa erikseen 

säädetään.

Itsehallintolain säännöksillä on mahdollista poiketa perustuslaista. Perustus-

lakiin nähden itsehallintolaki on lex specialis. Näin ollen esimerkiksi itsehal-

lintolain kieltä koskevien säännösten mukaan Ahvenanmaa on yksikielinen 

alue eikä perustuslain 17 § koske Ahvenanmaata.

68



9.2 Lainsäädäntövallan jakautuminen eduskunnan ja maakuntapäivien 
välillä

Perustuslain  75  §:n  2  momentin  mukaan  Ahvenanmaan  maakuntalakien 

säätämisestä on voimassa, mitä siitä itsehallintolaissa säädetään.

Itsehallintolain mukaan Ahvenanmaan maakuntapäivät voi säätää maakun-

talakeja sille itsehallintolain mukaan kuuluvan toimivallan rajoissa. Maakun-

talait (sekä uudet, että muutoslait) toimitetaan oikeusministeriöön sekä Ah-

venanmaan valtuuskunnan (Ålandsdelegationen) tarkistettaviksi.  Ahvenan-

maan valtuuskunnan annettua lausuntonsa maakuntalaki esitellään oikeus-

ministeriöstä tasavallan presidentille. Presidentti voi laissa mainituilla perus-

teilla käyttää veto-oikeutta, jos maakuntapäivät on ylittänyt toimivaltansa tai 

jos maakuntalaki vaarantaisi Suomen sisäistä tai ulkoista turvallisuutta (itse-

hallintolain 19 ja 20 §). Jos presidentti  ei  tee päätöstä neljän kuukauden 

määräajan sisällä, maakuntalaki tulee voimaan. Kyse ei siis ole maakunta-

lain vahvistamisesta, vaan pikemminkin jälkivalvonnasta.

Itsehallintolain mukaan lainsäädäntövalta jakautuu valtakunnan ja maakun-

nan välillä siten, että maakunnalla on lainsäädäntövalta tietyissä, itsehallin-

tolaissa mainituissa asioissa. Itsehallintolaissa on luettelo maakunnan lain-

säädäntövaltaan kuuluvista asioista (18 §) ja luettelo valtakunnan lainsää-

däntövaltaan kuuluvista asioista (27 ja 29 §). 

Säädöshierarkkisesti maakuntalaki on verrattavissa eduskunnan säätämään 

lakiin.  Itsehallintolain  mukainen lainsäädäntövallan  jako  on  ehdoton siinä 

mielessä, että eduskunta ei voi maakunnan osalta säätää niistä asioista, jot-

ka kuuluvat maakunnan toimivaltaan. Vastaavasti maakuntalain säännökset 

eivät voi ulottua valtakunnan alueelle. Siinäkään tapauksessa, että maakun-

tapäivät ei ole säätänyt toimivaltaansa kuuluvasta asiasta, eduskunnan sää-

tämä laki ei tule toissijaisesti sovellettavaksi maakunnassa, vaan asiaa on 

pidettävä sääntelemättömänä. 
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Maakuntapäivillä  on  lainsäädäntövaltaansa  kuuluvissa  asioissa  mahdolli-

suus säätää eduskunnan säätämän lain soveltamisesta maakunnassa. Täl-

laista maakuntalakia kutsutaan blankettilaiksi. Blankettilaki voi myös olla se-

kamuotoinen siten, että se osittain poikkeaa eduskunnan säätämästä laista.

Lainsäädäntövaltaa voidaan siirtää ainoastaan itsehallintolakia muuttamalla 

taikka itsehallintolain 29 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa maakuntapäivien 

suostumuksella tavallisella lailla.

9.3 Ahvenanmaan mainitseminen eduskunnan säätämässä laissa

Lainsäädäntövallan jakautuminen valtakunnan ja  maakunnan välillä  mää-

räytyy itsehallintolain mukaisesti. Eduskunnan säätämät lait tulevat siten au-

tomaattisesti voimaan Ahvenanmaalla siltä osin, kuin asia kuuluu valtakun-

nan lainsäädäntövaltaan. Lainsäädäntökäytännössä eduskuntalaeissa ei ni-

menomaan  säädetä  lakien  soveltamisesta  Ahvenanmaalla.  Poikkeukselli-

sesti Ahvenanmaa voidaan kuitenkin mainita, jos maakunnan erityisolojen 

takia on tarvetta antaa Ahvenanmaata koskevia erityissäännöksiä.

9.4 Toimivalta hallintoasioissa – sopimusasetukset

Ahvenanmaan itsehallintolakiin  sisältyvän pääsäännön  mukaan  toimivalta 

hallintoasioissa määräytyy lainsäädäntövallan jaon mukaisesti. Maakunnalla 

on  siten  hallintovalta  sen  lainsäädäntövaltaan  kuuluvissa  asioissa.  Tätä 

pääsääntöä täydentävät lukuisat erityissäännökset (23 ja 30 §).

Maakunnan  hallituksen  suostumuksella  voidaan  valtakunnan  hallinnolle 

kuuluvia tehtäviä siirtää maakunnalle ja vastaavasti voidaan maakuntahal-

lintoon kuuluvia tehtäviä siirtää valtakunnan viranomaiselle. Siirtäminen ta-

pahtuu itsehallintolain 32 §:n mukaisesti niin sanotulla sopimusasetuksella. 

Sopimusasetuksen  antaa  tasavallan  presidentti  maakunnan  hallituksen 

suostumuksella. Asia esitellään aina oikeusministeriöstä. Ehdotuksesta on 

pyydettävä Ahvenanmaan valtuuskunnan lausunto. Hallintotehtäviä ei voida 

siirtää tavallisella lailla eikä tavallisella asetuksella. 
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10 Lainsäädäntömenettely

10.1  Hallituksen esityksen antaminen

Aloiteoikeus

Lain säätäminen tulee perustuslain mukaan eduskunnassa vireille hallituk-

sen esityksellä taikka kansanedustajan lakialoitteella. Edustaja voi tehdä la-

kialoitteen eduskunnan ollessa koolla (perustuslain 70 §).

Hallituksen esityksen antamisesta päättäminen

Tasavallan presidentti päättää hallituksen esityksen antamisesta valtioneu-

vostossa sen ratkaisuehdotuksesta  (58  §:n  1  momentti).  Valtioneuvoston 

ratkaisuehdotuksella tarkoitetaan valtioneuvoston yleisistunnossa tehtyä eh-

dotusta presidentin päätöksen sisällöksi. Asianomainen ministeri on velvolli-

nen  esittelemään  asian  presidentin  päätettäväksi  valtioneuvoston  ratkai-

suehdotuksen mukaisesti, vaikka hän ei itse olisikaan kannattanut ehdotus-

ta asiaa valtioneuvostossa käsiteltäessä. Ministerillä on kuitenkin mahdolli-

suus asiaa presidentille esitellessään tuoda esiin oma käsityksensä. 

Jos presidentti ei ensimmäisellä esittelykerralla päätä asiasta valtioneuvos-

ton ratkaisuehdotuksen mukaisesti, asia palautuu valtioneuvoston valmistel-

tavaksi (58 §:n 2 momentti). Presidentti voi siten palauttaa esitysehdotuksen 

valtioneuvoston uuteen valmisteluun. Valtioneuvoston uusi ratkaisuehdotus 

voi kuitenkin sisällöltään olla sama kuin alkuperäinen. Toisella esittelykerral-

la hallituksen esityksen antamisesta päätetään valtioneuvoston ratkaisueh-
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dotuksen  mukaisesti.  Presidentti  ei  näin  ollen  voi  toisella  esittelykerralla 

muuttaa valtioneuvoston ehdotusta hallituksen esitykseksi  eikä myöskään 

kieltäytyä antamasta esitystä.  

10.2  Hallituksen esityksen täydentäminen

Täydentävän esityksen antamisen edellytykset

Hallituksen  esitystä  voidaan  täydentää  antamalla  uusi  täydentävä  esitys 

(perustuslain 71 §).  Täydentävä esitys voidaan antaa, kun hallitus tahtoo 

omasta aloitteestaan tehdä sisällöllisiä muutoksia eduskunnan käsiteltävänä 

olevaan esitykseen, mutta arvioi esityksen peruuttamisen tai kokonaan uu-

den, korjatun esityksen antamisen epätarkoituksenmukaiseksi. Kyse on ti-

lanteesta, jolloin hallituksen alkuperäisen esityksen täydennykset ja korjauk-

set on mahdollista toteuttaa alkuperäisen esityksen rajoitetuilla muutoksilla. 

Perustuslain säännöksellä ei rajoiteta eduskunnan oikeutta muuttaa hallituk-

sen esityksiä.

Täydentävän esityksen sisältö ja muoto

Täydentävä esitys on sisällöltään liitännäinen alkuperäiseen hallituksen esi-

tykseen eikä sen siten tarvitse sisältää hallituksen esityksen kaikkia eri osia. 

Täydentävällä esityksellä ja alkuperäisellä esityksellä tulee olla selvä keski-

näinen asiayhteys. Muita erityisiä oikeudellisia edellytyksiä täydentävän esi-

tyksen antamiselle ei ole asetettu. Täydentävän esityksen nimikkeessä viita-

taan täydennettävän esityksen nimikkeeseen esimerkiksi seuraavasti: ”Halli-

tuksen esitys Eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi 

lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentä-

misestä”. Täydentävälle esitykselle annetaan uusi numero.
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Täydentävän esityksen antaminen ja käsittely

Ajallisesti täydentävän esityksen antamista on rajoitettu siten, että täydentä-

vää esitystä ei voida antaa sen jälkeen, kun asiaa valmistellut eduskunnan 

valiokunta on antanut mietintönsä.

Täydentävän esityksen antamisesta päätetään samassa menettelyssä kuin 

muidenkin hallituksen esitysten antamisesta. 

Eduskunnassa  täydentävä  esitys  lähetetään  eduskunnan  työjärjestyksen 

(40/2000) 31 §:n mukaan alkuperäistä esitystä valmistelevasti käsittelevään 

valiokuntaan, ja valiokunta käsittelee alkuperäisen esityksen ja sitä täyden-

tävän esityksen toistensa yhteydessä. Puhemiesneuvosto voi päättää täy-

dentävän  esityksen  lähettämisestä  valiokuntaan  ilman  lähetekeskustelua, 

mistä ilmoitetaan täysistunnossa (työjärjestyksen 32 §:n 2 momentti). 

10.3  Hallituksen esityksen peruuttaminen

Eduskunnalle  annettu  hallituksen  esitys  voidaan  peruuttaa  (perustuslain 

71 §). Peruuttamiselle ei ole asetettu sisällöllisiä oikeudellisia edellytyksiä, 

vaan esityksen peruuttaminen riippuu hallituksen poliittisesta harkinnasta. 

Peruuttamisesta päätetään samassa menettelyssä kuin esityksen antami-

sesta (perustuslain  58 §:n 1 ja 2  momentti).  Peruuttamisesta ilmoitetaan 

eduskunnalle hallituksen kirjelmällä.

Eduskunnan puhemies ilmoittaa eduskunnan työjärjestyksen 19 §:n mukaan 

hallituksen esityksen peruuttamisesta täysistunnossa. Ilmoitus merkitsee sa-

malla sitä, että peruutetun hallituksen esityksen eduskuntakäsittely lopete-

taan.
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10.4  Lakiehdotuksen käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitykset lähetetään valiokuntaan valmisteltaviksi. Valiokuntaan 

lähettämistä varten käydään täysistunnossa lähetekeskustelu.  Lähetekes-

kustelun jälkeen eduskunta päättää puhemiesneuvoston ehdotuksesta, mi-

hin valiokuntaan asia lähetetään.  (Perustuslain 40 § ja eduskunnan työjär-

jestyksen 32 §)

Jos valiokunnassa valmistelevasti käsiteltävän lakiehdotuksen perustuslain-

mukaisuudesta tai suhteesta ihmisoikeussopimuksiin on epäselvyyttä, valio-

kunnan tulee pyytää asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalta (eduskun-

nan työjärjestyksen 38 §:n 2 momentti).

Lakiehdotukset otetaan perustuslain 41 ja 72 §:n mukaan eduskunnan täys-

istunnossa kahteen käsittelyyn.  Täysistunnossa lakiehdotukset  käsitellään 

asiaa valmistelleen valiokunnan mietinnön pohjalta. Lakiehdotuksen ensim-

mäisessä käsittelyssä esitellään valiokunnan mietintö ja käydään siitä kes-

kustelu (yleiskeskustelu) sekä päätetään lakiehdotuksen sisällöstä (yksityis-

kohtainen käsittely). Lakiehdotus voidaan ensimmäisen käsittelyn aikana lä-

hettää suuren valiokunnan käsiteltäväksi.  Jos lakia  ei  yksityiskohtaisessa 

käsittelyssä  hyväksytä  valiokunnan  mietinnön  mukaisena,  se  lähetetään 

eduskunnan  päätöksen  mukaisena  suureen  valiokuntaan.  Jos  valiokunta 

ehdottaa muutoksia, eduskunta päättää niiden hyväksymisestä tai hylkäämi-

sestä. Tämän jälkeen ensimmäinen käsittely todetaan päättyneeksi (edus-

kunnan työjärjestyksen 53 §). Toisessa käsittelyssä, joka pidetään aikaisin-

taan kolmantena päivänä ensimmäisen käsittelyn päätyttyä, päätetään laki-

ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Tarkemmat  säännökset  lakiehdotuksen  eduskuntakäsittelystä  sisältyvät 

eduskunnan työjärjestykseen.
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10.5  Lain vahvistaminen ja eduskunnalle palautuneen lain uudelleen 
käsittely

Vahvistamismenettely

Tasavallan presidentti vahvistaa eduskunnan hyväksymät lait (perustuslain 

77 §).  Presidentti  päättää lain vahvistamisesta perustuslain 58 §:n 1 ja 2 

momentissa säädetyssä menettelyssä eli valtioneuvostossa sen ratkaisueh-

dotuksesta. 

Vahvistamisvaiheessa presidentti voi pyytää laista lausunnon korkeimmalta 

oikeudelta  tai  korkeimmalta  hallinto-oikeudelta  taikka  molemmilta.  Presi-

dentti voi päättää lausunnon hankkimisesta, vaikka valtioneuvosto ei olisi tä-

tä ehdottanutkaan.

Presidentin on päätettävä lain vahvistamisesta kolmen kuukauden kuluessa 

siitä, kun laki on toimitettu vahvistettavaksi. Määräaika lasketaan alkavaksi 

siitä, kun eduskunnan vastaus on toimitettu valtioneuvostolle esiteltäväksi 

presidentille. Määräaika koskee myös tilannetta, jossa laista pyydetään lau-

sunto jommaltakummalta ylimmältä tuomioistuimelta tai molemmilta. Määrä-

ajan päätyttyä lain vahvistamisesta ei enää voida päättää.

Vahvistamatta jätetyn lain jatkokäsittely

Jos presidentti määräajan kuluessa päättää jättää lain vahvistamatta tai ei 

tee vahvistamispäätöstä määräaikana, laki palautuu perustuslain 77 §:n 2 

momentin perusteella eduskunnan käsiteltäväksi. Lain palauttamisesta ei si-

ten päätetä erikseen, vaan laki otetaan suoraan perustuslain säännöksen 

perusteella eduskunnassa uuteen käsittelyyn. Valtioneuvoston tulee kuiten-

kin  ilmoittaa  lain  vahvistamatta  jättämisestä  tai  vahvistamatta  jäämisestä 

eduskunnalle. 
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Eduskunnan käsiteltäväksi palautunut laki otetaan eduskunnassa viipymättä 

uudelleen käsiteltäväksi (perustuslain 78 §). Lain hyväksymisestä tai hylkää-

misestä päätetään eduskunnan täysistunnossa valiokunnan mietinnön poh-

jalta yhden käsittelyn asiana. Eduskunnan on hyväksyttävä laki asiasisällöl-

tään muuttamattomana tai hylättävä se. Lakiin voidaan siten sen uudelleen 

käsittelyn yhteydessä tehdä vain lain asiasisältöön vaikuttamattomia vähäi-

siä teknisluonteisia tarkistuksia.

Jos eduskunta hyväksyy lain uudelleen asiasisällöltään muuttamattomana, 

laki tulee voimaan ilman vahvistusta (perustuslain 77 §:n 2 momentti). Täl-

löin presidentti on velvollinen allekirjoittamaan lain. Asianomaisella ministe-

rillä on vastaavasti varmentamisvelvollisuus (perustuslain 79 §:n 2 moment-

ti).

Laki raukeaa, jos eduskunta ei uudessa käsittelyssä hyväksy sitä (perustus-

lain 77 §:n 2 momentti). Tarkoitus kuitenkin on, että eduskunta tekisi kaikis-

sa tapauksissa päätöksen käsiteltäväksi palautuneen lain hyväksymisestä 

tai hylkäämisestä.
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11 Lakitekniikkaa

11.1  Säädösten julkaiseminen ja numerointi sekä säädöksiin viittaami-
nen

      (vrt. Lainlaatijan opas 2.5)

Suomen säädöskokoelma sekä ministeriöiden määräyskokoelmat

Perussäännös lakien julkaisemisesta on perustuslain 79 §:n 2 momentissa, 

jonka mukaan valtioneuvoston on julkaistava tasavallan presidentin allekir-

joittama ja ministerin  varmentama laki  viipymättä  Suomen säädöskokoel-

massa. Lait säädetään ja julkaistaan 79 §:n mukaan suomen ja ruotsin kie-

lellä. Perustuslain 80 §:n 3 momentin mukaan yleiset säännökset asetusten 

ja muiden oikeussääntöjen julkaisemisesta annetaan lailla.

Perustuslaissa edellytetyt säännökset säädösten julkaisemisesta ovat Suo-

men säädöskokoelmasta annetussa laissa (188/2000) sekä ministeriöiden 

ja  valtion  muiden  viranomaisten  määräyskokoelmista  annetussa  laissa 

(189/2000).

Pääsäännön mukaan lait ja asetukset julkaistaan säädöskokoelmassa sekä 

viranomaisten määräykset  määräyskokoelmassa.  Säädöskokoelmasta an-

netun lain 4 §:n mukaan kuitenkin yleiseltä merkitykseltään vähäinen minis-

teriön asetus voidaan julkaista säädöskokoelman sijasta  ministeriön mää-

räyskokoelmassa. Tällöin säädöskokoelmassa on kuitenkin julkaistava tätä 
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koskeva ilmoitus, josta tulee käydä ilmi, missä asetus on yleisön saatavilla 

ja milloin se tulee voimaan. Vastaavasti viranomaisen määräys voidaan jul-

kaista määräyskokoelman lisäksi tai sijasta  säädöskokoelmassa, jos mää-

räyksen antamiseen valtuuttavassa laissa  näin  säädetään.  Viranomainen 

voi myös päättää, että sen antamat merkitykseltään yleiset määräykset jul-

kaistaan säädöskokoelmassa.

Laki on julkaistava viipymättä sen jälkeen, kun tasavallan presidentti on alle-

kirjoittanut lain ja asianomainen ministeri sen varmentanut.

Jos säädöstä ei voi ylivoimaisen esteen tai muun painavan syyn vuoksi jul-

kaista painettuna, säädös katsotaan julkaistuksi, kun se on toimitettu tieto-

verkossa tai muuna tallenteena yleisön saataville.

Perustuslakiin viittaaminen ja perustuslain säännösten toistaminen

Säädöksiin viitattaessa noudatetaan käytäntöä, että lakitekstissä tai hallituk-

sen esityksen perusteluissa säädökseen ensi kertaa viitattaessa mainitaan 

säädöksen virallinen nimike sekä suluissa sen numero ja täydellinen vuosi-

luku. Esimerkiksi ”nuorisolaki (72/2006)”. Numeroa ei kuitenkaan mainita vii-

tattaessa perustuslakiin. Perustuslaista käytetään myös säädöstekstissä ni-

mikettä  ”perustuslaki”.  Poikkeuksellisesti  nimikettä  ”Suomen perustuslaki” 

voidaan käyttää, jos se selvyyden vuoksi on välttämätöntä. Näin voi olla esi-

merkiksi, jos samassa yhteydessä mainitaan Euroopan unionin perustusla-

ki(sopimus).

Perustuslakia koskevassa muutoslaissa, käytetään nimikkeessä ja johtolau-

seessa täydellistä nimikettä ”Suomen perustuslaki”, mutta toisin kuin muista 

säädöksistä johtolauseessa ei käytetä antopäivämäärää eikä numeroa.

Perustuslain säännösten toistamista tavallisessa laissa tulisi välttää. Varsin-

kin sellainen toistaminen, joka sanonnallisesti hieman poikkeaa perustuslain 

tekstistä, aiheuttaa tulkintavaikeuksia. 
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PeVL 37/2005 vp, s. 3/II: Valiokunta huomauttaa kuitenkin siitä, että lakieh-
dotuksessa on lähes sellaisenaan toistettu perustuslain 10 §:n 3 momentin 
säännös,  jonka mukaan "lailla  voidaan säätää perusoikeuksien turvaami-
seksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvis-
ta  toimenpiteistä".  Perustuslain  jonkin  säännöksen  sisällön  toistamiselle 
laissa ei sinänsä ole valtiosäännöstä johtuvia esteitä, vaikka siihen ei ole-
kaan syytä pyrkiä (PeVL 31/2002 vp, s. 2/II).

Suositus välttää perustuslaista kirjainlyhenteitä

Säädösteksteissä ei käytetä kirjainlyhenteitä. Tämä koskee myös perustus-

lakia. Perustuslain kirjainlyhennettä (esimerkiksi PeL tai PL) ei ole suotavaa 

käyttää edes perusteluissa.

Laissa ei viitata asetuksen nimikkeeseen

Säädösten hierarkkisten suhteiden takia laissa ei tule mainita asetuksia ni-

meltä (PeVL 13/2005 vp, 20/2005 vp). 

11.2  Asetusten nimikkeet 

(vrt Lainlaatijan opas, 3 luku)

Asetuksen nimikkeessä mainitaan asetuksen antaja.  Ministeriön antaman 

asetuksen nimikkeessä mainitaan mikä ministeriö on kysymyksessä.  Esi-

merkiksi:  ” Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon 

järjestämisestä ja keskittämisestä”.

Koska asetuksen säädöstyyppiä ei nimikkeessä ilmaista yksittäisellä sanalla 

(”asetus”) vaan sanaliitolla (esimerkiksi ”valtioneuvoston asetus”), eivät en-

nen vuoden 2000 perustuslain voimaantuloa käytössä olleet yhdyssanani-

mikkeet  (esimerkiksi  ”ulkomaalaisasetus”)  enää tule kysymykseen. Ei siis 

voida käyttää esimerkiksi nimikettä ”valtioneuvoston rekisterihallintoasetus”, 

vaan nimike kirjoitetaan esimerkiksi muotoon ”valtioneuvoston asetus rekis-
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terihallinnosta”. Tämä merkitsee myös sitä, ettei aikaisempaa suositusta lain 

ja asetuksen nimikkeiden yhdenmukaisuudesta (ks. Lainlaatijan opas s. 40) 

voida noudattaa jos, lain nimike on yhdyssananimike.

Perustuslain  mukaiset  asetuksen  nimikkeet  voivat  olla  esimerkiksi seuraavan-

laisia:

Tasavallan presidentin asetus:

Tasavallan presidentin asetus
arvonimistä

Valtioneuvoston asetus:

Valtioneuvoston asetus
Suomen säädöskokoelmasta

Valtioneuvoston asetus
ulkoasiainhallinnosta

Ministeriön asetus:

Oikeusministeriön asetus
EY-säädöksiin viittaavien tietojen merkintätavoista

Poikkeukselliset asetuksen nimikkeet

Eräitä vanhastaan käytössä olleita asetuksen nimikkeitä, joissa ei mainita 

sanaa asetus, voidaan edelleen käyttää.  Esimerkiksi valtioneuvoston ohje-

sääntö  (1522/1995)  on  korvattu  uudella  valtioneuvoston  asetuksella 

(262/2003),  jonka  nimikkeenä  on  edelleen  ”valtioneuvoston  ohjesääntö”. 

Uusia poikkeuksellisia nimikkeitä ei ole syytä ottaa käyttöön.
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Muutosasetusten nimikkeet

Vakiintuneen käytännön mukaan säädöksen nimike mainitaan muutossää-

döksen nimikkeessä virallisessa muodossaan. Näin ollen tasavallan presi-

dentin, valtioneuvoston ja ministeriön asetuksen nimikettä ei  saa muutos-

säädöksen nimikkeessä lyhentää pelkäksi asetukseksi.  Esimerkiksi ei siis 

käytetä nimikettä ”valtioneuvoston asetus Suomen säädöskokoelmasta an-

netun  asetuksen  muuttamisesta”  vaan nimikettä  ”valtioneuvoston  asetus 

Suomen säädöskokoelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttami-

sesta”.

Vanhoja säädöksiä koskevien muutosasetusten nimikkeet

Myös  kun  "vanhoja  säädöksiä"  eli  ennen  vuoden  2000 perustuslain  voi-

maantuloa annettuja säädöksiä muutetaan perustuslain mukaisilla säädök-

sillä, käytetään muutettavista säädöksistä niiden virallista nimikettä.

Vanhojen asetusten tai  päätösten muutossäädöksen nimikkeet voivat olla 

esimerkiksi seuraavanlaisia:

Tasavallan presidentin asetus:

Tasavallan presidentin asetus 
valtion virka-ansiomerkistä annetun asetuksen x §:n

 muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus:

Valtioneuvoston asetus
virallisista kääntäjistä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus
pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun valtioneuvoston

 päätöksen muuttamisesta
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Ministeriön asetus:

Opetusministeriön asetus
opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista

 annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta

11.3 Alempien viranomaisten säädösten nimikkeet

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

valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä.  Termiä ”oikeussääntö” ei  kuitenkaan 

käytetä säädöksen nimikkeessä, vaan tällöin käytetään esimerkiksi nimiket-

tä sen ja sen viranomaisen ”määräys” tai ”päätös”.

Vaikka ministeriöt voivat julkaista omaa määräyskokoelmaa, ministeriöt ei-

vät voi antaa oikeussääntöjä sisältäviä ministeriön päätöksiä tai määräyksiä. 

Ministeriön oikeussäännöt annetaan yksinomaan perustuslain 80 §:n 1 mo-

mentin mukaisilla ministeriön asetuksilla. 

Ks. tarkemmin edellä jakso 4.6 ja 4.7.

11.4  Säädösten johtolauseet
    (vrt. Lainlaatijan opas, 4 ja 5 luku)

Lakien johtolauseet, joissa mainitaan perustuslaki

Seuraavassa on esimerkkejä sellaisten lakien johtolauseista, joissa maini-

taan jokin perustuslain säännös: 

Perustuslain muutos:

 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 
73 §:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan Suomen perustuslain x § seuraavasti:
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Perustuslain säätämisjärjestyksessä annettu laki:

 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 
73 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Ahvenanmaan itsehallintolain muutos: 

 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 
73 §:ssä  säädetyllä  tavalla,  sekä  Ahvenanmaan  maakuntapäivien 
päätöksen mukaisesti, joka on tehty 16 päivänä elokuuta 1991 anne-
tun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 69 §:n 1 momentissa 
säädetyllä tavalla,

muutetaan Ahvenanmaan itsehallintolain x–z § seuraavasti:

HUOMAUTUS:  Vastaavaa  muotoa käytetään  muutettaessa Ahvenanmaan 
maanhankintalakia (3/1975).

Talousarvion ulkopuolista rahaston perustamista taikka tällaisen rahaston tai 

sen käyttötarkoituksen olennaista laajentamista koskeva laki:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti,  joka on tehty perustuslain 
87 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti,  joka on tehty perustuslain 
87 §:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan  --- seuraavasti:

Asetusten johtolauseet

Jos asetus annetaan suoraan perustuslain nojalla, ei sen johtolauseessa vii-

tata perustuslakiin. Perustuslaissakin erikseen tarkoitetun asetuksen anta-

misesta saattaa olla myös tavallisessa laissa annettu yksi tai useampi val-

tuutussäännös, jolloin asetuksen johtolauseessa viitataan siihen tai niihin.

Vuoden 2000 perustuslain säätämisen yhteydessä on kehitelty johtolause-

mallit, joissa aluksi lakien johtolauseen tapaan sanotaan, minkä viranomai-

sen päätöksellä säätäminen tapahtuu. Sen jälkeen tasavallan presidentin ja 

valtioneuvoston asetuksen johtolauseessa viitataan esittelyyn kuten aikai-

semmin asetuksessa ja valtioneuvoston päätöksessä. Kuten aikaisemmin-
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kin uuden asetuksen johtolauseessa mainitaan lisäksi  valtuussäännös tai 

valtuuttava laki, jos valtuussäännöksiä on yli kolme.

Tasavallan presidentin asetus:

Tasavallan presidentin asetus
arvonimistä

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty pää-
ministerin esittelystä, säädetään julkisen arvonannon osoituksista 23 
päivänä joulukuuta 1999 annetun lain (1215/1999) 2 §:n 1 momentin 
nojalla:

  Valtioneuvoston asetus:

Valtioneuvoston asetus
Suomen säädöskokoelmasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusmi-
nisteriön esittelystä, säädetään Suomen säädöskokoelmasta 25 päi-
vänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/2000) nojalla:

Valtioneuvoston asetus
ulkoasiainhallinnosta

 Valtioneuvoston  päätöksen  mukaisesti,  joka  on  tehty  ulko-
asiainministeriön esittelystä, säädetään ulkoasiainhallinnosta 25 päi-
vänä helmikuuta 2000 annetun lain (204/2000) nojalla:

 

Ministeriön asetus:

Oikeusministeriön asetus
EY-säädöksiin viittaavien tietojen merkintätavoista

Oikeusministeriön  päätöksen  mukaisesti  säädetään  Suomen 
säädöskokoelmasta  25  päivänä  helmikuuta  2000  annetun  lain 
(188/2000) 16 §:n sekä ministeriöiden ja valtion muiden viranomais-
ten  määräyskokoelmista  samana  päivänä  annetun  lain  (189/2000) 
8 §:n nojalla:
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Muutosasetusten johtolauseet

Perustuslain mukaisia asetuksia koskevien muutosasetusten johtolauseissa 

sovelletaan Lainlaatijan oppaassa esitettyä kaavaa:

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty x-
ministerin esittelystä,

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty x-ministe-
riön esittelystä,

X-ministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan siitä ja siitä      päivänä      kuuta   2000   annetun ta-

savallan  presidentin/  valtioneuvoston/  x-ministeriön  asetuksen 
(000/2000)  x  ja  y  §,  niistä  y  §  sellaisena kuin  se on asetuksessa 
000/2000,

muutetaan z §, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuk-
sessa   000/2000, sekä

lisätään asetukseen uusi 2 a § seuraavasti:

HUOMAUTUS: Muutettavasta asetuksesta käytetään täydellistä nimikettä (ta-
savallan presidentin asetuksen/valtioneuvoston asetuksen/--ministeriön ase-
tuksen), mutta aikaisempiin muutoksiin viittaavissa ”sellaisena/sellaisina kuin” 
-jaksoissa riittää ilmaus ”asetuksessa”. 

Vanhoja säädöksiä koskevien muutosasetusten johtolauseet

Vanhoja säädöksiä koskevan muutosasetuksen antamisen täytyy perustua 

perustuslaissa tai muussa laissa olevaan asetusvaltuuteen, kuten edellä on 

todettu.  Jotta  johtolauseet  eivät  muodostuisi  entistä  mutkikkaammiksi,  ei 

valtuussäännöstä  kuitenkaan  mainita  johtolauseessa.  Valmistelijan  tulee 

kuitenkin aina selvittää valtuuden olemassaolo tasavallan presidentin ja val-

tioneuvoston asetusta esiteltäessä esittelylistassa sekä ministeriön asetuk-

sen osalta vastaavassa ministeriön sisäisessä dokumentissa, jos sitä käyte-

tään.  Seuraavassa  on  esimerkkejä todellisten  asetusten  kuvitteellisesta 

muuttamisesta todellisen valtuuden nojalla
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 Tasavallan presidentin asetus:

Tasavallan presidentin asetus 
valtion virka-ansiomerkistä annetun asetuksen x §:n 

muuttamisesta

   Tasavallan presidentin  päätöksen mukaisesti,  joka on tehty  val-
tiovarainministerin esittelystä,
   muutetaan valtion virka-ansiomerkistä 24 päivänä maaliskuuta 1961 
annetun asetuksen (166/1961) x § seuraavasti:

VALTUUS: Julkisen arvonannon osoituksista annetun lain 2 §:n 1 mo-
mentti.

  Valtioneuvoston asetus:

Valtioneuvoston asetus 
virallisista kääntäjistä annetun asetuksen muuttamisesta

   Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministe-
riön esittelystä, 
   kumotaan virallisista kääntäjistä 30 päivänä kesäkuuta 1989 anne-
tun asetuksen (626/1989)  x ja y § sekä
   muutetaan z § seuraavasti: 

VALTUUS: Virallisista kääntäjistä annetun lain (1148/1988) 11 §.

Valtioneuvoston asetus 
yötyötä tekevälle työntekijälle järjestettävästä kuljetukses-

ta annetun valtioneuvoston päätöksen x §:n 
muuttamisesta

   Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön 
esittelystä, 
   muutetaan yötyötä tekevälle työntekijälle järjestettävästä kuljetuk-
sesta  21  päivänä  marraskuuta  annetun valtioneuvoston  päätöksen 
(869/1996) x § seuraavasti:

VALTUUS: Työaikalain (605/1996) 44 §.
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Ministeriön asetus:

Opetusministeriön asetus 
opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikkö-

hinnoista annetun opetusministeriön päätöksen muuttami-
sesta

 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yk-

sikköhinnoista 4 päivänä helmikuuta 1999 annetun opetusministeriön 
päätöksen (161/1999) 2 §, 4 §:n 1 momentti ja 6 §, sellaisina kuin ne 
ovat opetusministeriön asetuksessa 71/2005, seuraavasti:

VALTUUS: Opetus- ja kulttuuripalvelujen rahoituksesta annetun lain 
(635/1988) 34 §.

11.5  Valtuussäännösten muotoilu

Valtuussäännösten kirjoittaminen

Lakiin otettavien valtuussäännösten kirjoittamiseen liittyviä kysymyksiä on 

käsitelty edellä jaksossa 4.4. Siinä mainittu asetuksenantovaltuutta koskeva 

täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimus  ei edellytä yksityiskohdiltaan 

täydellisten luettelojen ottamista lakiin, vaan valtuussäännösten tulee säilyt-

tää riittävä yleisluonteisuus. 

On syytä suosia sellaisia ratkaisuja, että merkittävimmät erityiset 

asetuksenantovaltuussäännökset  sijoitetaan  hajautetusti  lain 

asianomaisia kysymyksiä koskevien pykälien yhteyteen.

Aikaisemmin on yleensä lain loppupuolelle otettu yleisluontoinen valtuutus, 

jonka nojalla ”tarkempia säännöksiä lain täytäntöönpanosta annetaan/voi-

daan antaa valtioneuvoston asetuksella”. Perustuslakivaliokunta on kuiten-
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kin todennut, että tällaisen valtuuden käyttöala jää verraten vähäiseksi. Täl-

laisen valtuuden nojalla voidaan antaa esimerkiksi lain voimaantullessa vält-

tämättömiä  säännöksiä  viranomaistoiminnan  ohjaamisesta  (PeVL 7/2005 

vp, PeVL 40/2002 vp, s. 7/I,  PeVL 29/2004 vp, s. 3/II). Tässä tarkoitetun 

yleisluontoisen valtuutuksen tarpeellisuutta tulee näin ollen harkita eikä täl-

laista valtuutusta tulisi ehdottaa otettavaksi, jos siihen ei ole tarvetta.

Asetuksenantovaltuutta koskevan säännöksen muoto

Asetuksenantovaltuutta koskevissa säännöksissä viitataan asetuksen lajiin 

eikä asetuksen antajaan. Säännöksissä  ei siis käytetä muotoa, että jotkin 

säännökset ”antaa” valtioneuvosto taikka tasavallan presidentti tai ministe-

riö, vaan esimerkiksi sanontoja ”säännökset annetaan valtioneuvoston ase-

tuksella” tai ”tasavallan presidentin asetuksella” taikka ”siitä ja siitä sääde-

tään --ministeriön asetuksella”.

PeVL 35/2005 vp, s. 4/II: Ehdotetuissa valtuussäännöksissä on usein käy-
tetty sellaista sanamuotoa, jonka perusteella on hankala päätellä, onko kyse 
viranomaisen toimivallasta antaa yleisiä oikeussääntöjä vai yksittäistapauk-
sessa noudatettava määräys ("jollei viranomainen toisin määrää", "sen mu-
kaan kuin viranomainen määrää", "viranomainen voi rajoittaa silloin, kun"). 
Valiokunta huomauttaa, että norminasettamisvaltuudet tulee lainsäädännös-
sä pyrkiä muotoilemaan valtuussäännösten nykyaikaisen kirjoittamistavan 
mukaisesti yleisesti sovellettavien – ja yleensä lakia tarkempien – määräys-
ten antamista tarkoittaviksi.

EU:n säädökseen kytketty asetuksenantovaltuus

Edellä  jaksossa  4.5  todettiin,  että  asetuksenantovaltuus  voidaan  kytkeä 

EU:n säädökseen. Valtuussäännös voidaan kirjoittaa esimerkiksi näin:

”Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen tupakkatuotteen sisältämien 
tai sitä poltettaessa syntyvien terveysvaaroja tai -haittoja aiheuttavien 
aineiden enimmäismääristä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella sen mukaan kuin Euroopan yhteisön säädösten täytän-
töönpano edellyttää.” (laki 498/2002)

Tarkempia  säännöksiä  1  momentissa  tarkoitetuista  toimenpiteistä, 
määräyksistä,  kielloista,  ehdoista  ja  rajoituksista  annetaan maa-  ja 
metsätalousministeriön asetuksella  sen mukaan kuin kasvinterveyttä 
koskevassa Euroopan yhteisön lainsäädännössä säädetään. Asetus 
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voi koskea kaikkia kasvintuhoojia tai vain tiettyjä kasvintuhoojia. (laki 
702/2003; vrt.  PeVL 56/2002 vp, s. 4/II)

11.6 Voimaantulosäännökset
    (vrt. Lainlaatijan opas, 7 luku)

Säädöksestä tulee käydä ilmi, milloin se tulee voimaan. Lain osalta tästä 

säädetään  perustuslaissa  79  §:n  3  momentissa.  Suomen säädöskokoel-

masta annetun lain 7 §:n mukaan myös muusta säädöksestä tulee käydä il-

mi, milloin se tulee voimaan, ja ministeriöiden ja valtion muiden viranomais-

ten määräyskokoelmista annetussa lain 7 §:ssä on alempien viranomaisten 

määräyksiä koskeva vastaava säännös.

PeVL 7/2005 vp, s. 11: Lain voimaantuloajankohdan tulee perustuslakiesi-
tyksen perustelujen mukaan käydä ensisijaisesti ilmi itse laista. Voimaantu-
loajankohta voidaan jättää asetuksella säädettäväksi vain erityisestä syystä. 
Tästä voi esitöiden perusteella olla kysymys esimerkiksi silloin, kun suuren 
lainsäädäntökokonaisuuden eri osien on tultava voimaan samana ajankoh-
tana eikä tuota ajankohtaa ole lakia säädettäessä tarkoituksenmukaista tai 
mahdollista vielä vahvistaa (HE 1/1998 vp, s. 130/II). Perustuslakivaliokun-
nan käytännössä erityisenä syynä on pidetty myös lain voimaantuloajankoh-
dan sidonnaisuutta Suomen kansainvälisten velvoitteiden tai esimerkiksi
Euroopan unionin lainsäädännön voimaantuloon (PeVL 43/2000 vp, s. 4–5, 
PeVL 1/2004 vp, s. 4/II, PeVL 5/2004 vp, s. 2/I, PeVL 14/2004 vp, s. 5).

Ks. myös PeVL 14/2005 vp sekä PeVL 2/2005 vp, jossa katsottiin, että perus-
tuslain 79 §:n 3 momentissa tarkoitettu erityisen syyn vaatimus ei täyttynyt eikä 
lain voimaantuloajankohdasta säätämistä ollut mahdollista jättää valtioneuvos-
ton asetuksen varaan.

On suositeltavaa,  että  lakiehdotuksen  voimaantulosäännöksen 

päivämäärä jätetään avoimeksi. Jollei eduskunta lisää säännök-

sen päiväystä, voimaantuloajankohdasta päättää tasavallan pre-

sidentti vahvistaessaan lain.
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