
1984 vp. - HE n:o 254 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtiopäiväjärjestyksen 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan lakiehdotusten lepää
määnjättämisaikaa muutettavaksi siten, että la
kiehdotus jää lepäämään lepäämäänjättämispää
töstä toiseksi seuraaviin varsinaisiin valtiopäiviin. 
Tästä säännöstä poiketen lakiehdotus jäisi kuiten
kin vaalikauden viimeisiltä valtiopäiviltä nykyi
seen tapaan lepäämään ensimmäisiin kansan
edustajain vaalien jälkeen pidettäviin varsinaisiin 
valtiopäiviin. Näin muutettu lepäämäänjättämis
aika vastaisi varsin hyvin sitä aikaa, jonka lakieh
dotukset ovat käytännössä keskimäärin olleet le
päämässä. 

Lepäämäänjättämissäännöstöä ehdotetaan 
myös tarkistettavaksi siten, että lakiehdotuksen 
uudessa käsittelyssä on mahdollista korjata ehdo
tuksen muotovirheitä ja tehdä muuttuneiden 
olojen vaatimia teknisiä korjauksia ehdotukseen 
sen asiasisältöä kuitenkaan muuttamatta. Tämä 
mahdollisuus koskisi sekä lepäämään jätettyä että 
lepäämään jätettäväksi hyväksyttyä lakiehdotusta. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan luotavaksi käsit
telyjärjestys sellaista lakiehdotusta varten, joka 
sisältää säännökset kansantaloutta uhkaavan va
kavan häiriön lieventämiseksi välttämättömästä 
talouselämän valvonnasta ja säännöstelystä. Eh
dotettu käsittelyjärjestys koskee vain enintään 
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kaksi vuotta voimassa olevia määräaikaislakeja. 
Kyseisessä järjestyksessä käsiteltävä lakiehdotus 
voisi tarkoittaa ulkomaankaupan, ulkomaan 
maksuliikenteen, hintojen, vuokrien ja palkkojen 
sekä korkojen ja osinkojen valvontaa ja säännös
telyä. 

Ehdotuksen mukaan tällaista lakiehdotusta ei 
saisi jättää eikä hyväksyä jätettäväksi lepäämään. 
Jos siis lakiehdotuksen tarkoittama asia koskee 
perustuslakia, olisi lakiehdotus hyväksyttävissä 
saman vaalikauden aikana päätöksellä, jota on 
kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa anne
tuista äänistä. 

Esityksessä ehdotetaan valtiopäiväjärjestykseen 
myös uutta viittaussäännöstä. Sen mukaan voi
daan poikkeuksellisia oloja varten lailla säätää 
perustuslaeista sellaisia poikkeuksia kuin perus
tuslainsäätämisjärjestyksessä käsitellyllä lailla on 
säädetty. Viittaus tarkoittaa myöhemmin edus
kunnalle annenavaan hallituksen esitykseen 
poikkeusolojen valmiutta koskevaksi lainsäädän
nöksi sisältyvää puitelakia ja sen nojalla annetta
via erillisiä valmiuslakeja. 

Uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan 
niin pian kuin tasavallan presidentti on vahvista
nut eduskunnan hyväksymän lain. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

1.1.1. Lakiehdotuksen lepäämään jättäminen 

Lakiehdotusten käsittelytapa eduskunnassa 
maaraytyy ensi sijassa valtiopäiväjärjestyksen 
säännösten mukaan. Näiden ylimmänasteista val
tiollista päätöksentekoa järjestävien säännösten 
tulee vastata vaatimuksia, joita nykyaikaisessa 
yhteiskunnassa kohdistetaan lakien säätämiseen. 

Lakiehdotusten käsittelyjärjestys on hallituksen 
mielestä yleisesti ottaen osoittautunut varsin tar
koituksenmukaiseksi. Valtiopäiväjärjestys antaa 
mahdollisuuden esimerkiksi käsitellä lakiehdo
tukset eduskunnassa hyvinkin nopeasti. Tämä on 
tärkeä seikka jouduttaessa säätämään äkillisesti 
esiin tulleiden tilanteiden vaatimia lakeja. Val
tiosäännön mukainen mahdollisuus jättää sisäl
löltään jo hyväksytty lakiehdotus lepäämään yli 
vaalien merkitsee kuitenkin tuntuvaa keinoa ly
kätä lainsäädännön voimaantuloa tai estääkin se. 
Lepäämäänjättämissäännöstön tätä vaikutusta te
hosti vuonna 1955 toteutettu vaalikauden piden
täminen nelivuotiseksi. 

Hallituksen käsityksen mukaan ei ole aihetta 
uudenlaiseen arvioon lepäämään jättämisen alku
peräisenä tarkoituksena olleesta lainsäädännön 
lykkäämisen tarpeellisuudesta. Myöskään sisällöl
tään jo hyväksytyn lakiehdotuksen lepäämään 
jättämiseen vaadittavan määrävähemmistön suu
ruutta ei tässä yhteydessä ehdoteta muutettavak
si. Tosin on huomattava, että lepäämäänjättämis
mahdollisuus merkitsee poikkeusta parlamentaa
riselle järjestelmälle ominaisesta enemmistöperi
aatteesta. 

Lepäämäänjättämismahdollisuuden tarkoitus
perien saavuttamiseksi ei hallituksen mielestä 
nykyoloissa ole välttämätöntä, että lepäämään 
jätetyn lakiehdotuksen uusi käsittely siirtyy aina 
yli vaalien. Ajan lyhentäminen olisi omiaan lie
ventämään lepäämäänjättämissäännöstön poik
keuksellisuutta enemmistöperiaatteen kannalta. 
Nykyisenlaisena lepäämäänjättämissäännöstö ai-

heuttaa sen, että vaalikauden alussa lepäämään 
jätetyn lakiehdotuksen ratkaiseva käsittely lyk
käytyy todennäköisesti usealla vuodella. Näin 
pitkä viivytys voi olla haitaksi yhteiskunnan ta
vanomaiselle kehittämiselle lainsäädäntötoimin. 
Siksi esityksessä ehdotetaan lakiehdotusten lepää
määnjättämisaikaa lyhennettäväksi niin, ettei eh
dotuksen uusi käsittely lykkäänny välttämättä 
vaalien yli. Uudistuksen yhteydessä tulee huoleh
tia siitä, ettei lakiehdotusten lepäämässäoloaika 
myöskään vaalikauden vaihtuessa pitene nykyi
sestä. 

Lepäämäänjättämissäännöstö on silloin tällöin 
käytännössä johtanut siihen, että lepäämään jä
tettyä tai valtiopäiväjärjestyksen 67 §:n 1 mo
mentin mukaista perustuslainsäätämisjärjestystä 
noudatettaessa lepäämään jätettäväksi hyväksyt
tyä lakiehdotusta ei ole voitu eduskunnassa hy
väksyä, vaikka enemmistö asiallisesti ottaen on
kin ollut hyväksymisen kannalla. Tämä on johtu
nut lepäämäänjättämissäännöstön sellaisesta va
kiintuneesta tulkinnasta, jonka mukaan lepää
mässä ollutta lakiehdotusta ei saa enää vaalien 
jälkeen tapahtuvassa käsittelyssä muuttaa millään 
tavoin. 

Tulkinnan mukaisesti ei ole pidetty mahdolli
sena korjata lepäämässä olleen lakiehdotuksen 
teknisluonteisia virheitä tai muotovirheitä, vaan 
lakiehdotus on jouduttu hylkäämään, mikäli sii
nä on tällaisia virheitä ollut. Samoin lakiehdotus 
on hylätty, jos muu lainsäädäntö on muuttunut 
ehdotuksen lepäämässäoloaikana siten, ettei eh
dotus enää vastaa muuttunutta oikeustilaa. Kos
ka lepäämäänjättämissäännöstön tällainen vaiku
tus ei hallituksen käsityksen mukaan ole asialli
sesti perusteltavissa, esityksessä ehdotetaan sään
nöstöä tarkistettavaksi niin, että lepäämään jätet
tyä ja jätettäväksi hyväksyttyä lakiehdotusta voi
daan uudessa käsittelyssä teknisesti korjata, mut
ta ehdotuksen asiasisältöä ei saa muuttaa. Tämän 
mahdollisuuden ulottaminen myös valtiopäivä
järjestyksen 67 §:n 1 momentin mukaisesti lepää
mään hyväksyttyihin lakiehdotuksiin on perustel
tua, koska enemmistöpäätöksellä tapahtuvan le
päämään hyväksymisen jälkeen varsinaisen pää
töksenteon tulee tapahtua määräenemmistöllä. 
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1.1. 2. Taloudelliset valvonta- ja säännöstelylait 

Suomen kaltaisessa kehittyneessä teollisuusyh
teiskunnassa, jonka kansantaloudelle ulkomaan
kaupalla on huomattavan suuri merkitys, saate
taan joutua ulkopuolisista syistä monenlaisiin 
talouselämän häiriöihin. Talouselämän herkkyyt
tä tässä suhteessa osoittaa se, että ulkomaankau
pan osuus Suomen bruttokansantuotteesta on 
viime aikoina vaihdellut neljänneksestä kolman
nekseen. Suurissa teollisuusvaltioissa ulkomaan
kaupan vastaava osuus on yleensä ollut huomat
tavasti pienempi. 

Suomen viennin ja tuonnin rakenne korostaa 
talouseläman alttiutta ulkoisten muutosten vai
kutuksille. Vientimme on huomattavassa määrin 
sellaisten tuotteiden varassa, joiden kysyntä ja 
hinnat maailmanmarkkinoilla vaihtelevat keski
määräistä enemmän. Tuounistamme taas suurin 
osa kohdistuu raaka-aineisiin ja erilaisiin tuotan
totarvikkeisiin, joiden hinnat ovat olleet häilyviä. 

Ulkomaankaupan suuri kansantaloudellinen 
merkitys johtuu siitä, että kotimainen tuotanto 
on talouselämän monilla aloilla riippuvainen 
tuontiraaka-aineista. Tuonnin rahoittamiseksi 
tarvitaan suunnilleen samansuuruista vientiä. 
Kotimaisen tuotannon ylläpitäminen edellyttää 
niin ollen sitä, että maan ulkomainen maksuval
mius on kunnossa. Vientitulojen saamiseksi on 
vientituotteiden aseman maailmanmarkkinoilla 
oltava kilpailukykyinen. Esimerkiksi kansainväli
sen hintatason vakava häiriintyminen Suomen 
keskeisten vienti- tai tuontitavaroiden osalta saat
taa johtaa Suomen maksutasevaikeuksiin. 

Suomen omin toimenpitein ei ole mahdollista 
ohjata maailmantaloudessa vaikuttavia seikkoja ja 
estää niiden haitallisia muutoksia tai suoranaisten 
kansainvälisten häiriöiden syntymistä. Siksi onkin 
tarpeellista pyrkiä valtionsisäisin toimenpitein 
hillitsemään ja lieventämään tällaisista muutok
sista kansantaloudelle aiheutuvia haittavaikutuk
sia. Koska kansainvälisten häiriöiden vaikutukset 
saattavat heijastua välittömästi Suomen talous
elämään, on häiriön haittoja korjaaviin toimenpi
teisiin yleensä voitava ryhtyä nopeasti. 

Valtiovallan toimenpiteet taloudellisten häi
riöiden aiheuttamien haittojen lieventämiseksi 
merkitsevät yleensä taloudellisen toiminnan jon
kinasteista säännöstelyä. Säännöstelyn lisäksi 
saattaa kysymykseen tulla talouselämän valvonta. 
Yleensä valvonta ja säännöstely kietoutuvat toi
siinsa. Valvontaa voidaan harjoittaa kuitenkin 
myös itsenäisenä vaiheena esimerkiksi pyrittäessä 
saamaan tietoja maailmanmarkkinoilla meneil-

lään olevan muutoksen vaikutuksista talous
elämässä. Edellä mainituista syistä tässä esitykses
sä käsitellään taloudellisia valvonta- ja säännöste
lylakeja. 

Suomessa on oikeastaan koko itsenäisyyden 
ajan ollut voimassa pysyviksi tai määräaikaisiksi 
säädettyjä lakeja, jotka ovat talouselämän häiriö
tilanteissa tavalla tai toisella säännöstelleet hyö
dykkeiden tuotantoa, jakelua, luovutusta, tuon
tia ja vientiä sekä hintoja ja palkkoja. 

Säännöstelylait ovat yleensä olleet luonteeltaan 
niin sanottuja valtuuslakeja, joilla säännöstelystä 
päättäminen on jätetty hallitukselle. Koska tällai
sen valtuutuksen on katsottu poikkeavan hallitus
muodon 2 §:ään pohjautuvasta ylimpien valtio
elinten toimivallanjaosta, on lait jouduttu säätä
mään valtiopäiväjärjestyksen 67 §:n mukaisessa 
perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Vaikeutettua 
säätämisjärjestystä on edellyttänyt myös se, että 
säännöstelytoimenpiteet ovat merkinneet omista
jan käyttövapauden sellaista rajoittamista, joka 
on vastoin hallitusmuodon 6 § :ssä turvattua 
omaisuudensuojaa. Tiukimmillaan, lähinnä so
dan aikana alkanut ja sen päätyttyäkin jatkunut 
säännöstely on merkinnyt suoranaista omaisuu
den luovutusvelvollisuutta. 

Valtuuslakien käyttäminen talouselämän sään
nöstelyssä on merkinnyt muun ohella sitä, että 
eduskunnan osuus tällaisessa lainsäädäntötyössä 
on rajoittunut valtuutuksen antamiseen hallituk
selle säännöstelyn yksityiskohtaiseksi järjestämi
seksi sekä hallituksen päätösten jälkivalvontaan. 
Noudatettu käytäntö on ymmärrettävissä sään
nöstelylakien kiireellisen luonteen tähden. La
kiehdotuksia valmisteltaessa ei ehkä ole vielä 
ollut asiallisia edellytyksiä ottaa yksityiskohtaises
ti kantaa siihen, millaisia säännöstelytoimenpitei
tä tarvitaan tietyn häiriön lieventämiseksi, vaan 
toimista päättäminen on jouduttu jättämään hal
lituksen tehtäväksi siinä vaiheessa, jolloin häiriön 
tunnusmerkit ovat jo havaittavissa. 

Tähän mennessä harjoitetusta säännöstelystä 
saadut kokemukset antavat kuitenkin hallituksen 
käsityksen mukaan mahdollisuuden lisätä edus
kunnan osuutta päätöksenteossa silloin, kun ta
louselämän säännöstely osoittautuu välttämättö
mäksi keinoksi lieventää vakavaa kansantaloudel
lista häiriötä. On sinänsä tärkeää, että eduskun
nan asema päätettäessä talouselämän säännöstele
misestä häiriötilanteissa voisi muodostua sellai
seksi kuin hallitusmuodon 2 § yleisellä tasolla 
edellyttää. Eduskunnan asema korostuu ja sen 
merkitys tällaisessa päätöksenteossa lisääntyy, mi
käli lailla suoraan säädetään riittävän yksityiskoh-
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taisesti säännöstelystä. Säännöstelyä merkitsevien 
toimenpiteiden periaatteellinen tärkeys puoltaa 
myös sitä, että säännöstely saatetaan voimaan 
lailla. 

Säännöstelykäytännön pohjalta on tietoja eri 
toimenpiteiden käyttökelpoisuudesta ja soveltu
vuudesta esiin tulevissa talouselämän erilaisissa 
häiriötilanteissa. Jos lisäksi taloudellinen säännös
telylaki säädetään tiettyä jo havaittavissa olevaa 
häiriötilannetta varten, voidaan kokemustietoa 
hyväksi käyttäen säätää suoraan lailla riittävän 
yksityiskohtaisesti säännöstelyn sisällöstäkin tar
vitsematta jättää säännöstelytoimenpiteitä halli
tuksen päätettäväksi. 

Tällainen säännöstelylaki voi käytännössä kos
kea pelkästään kyseisen häiriötilanteen vaatimia 
kertaluonteisia säännöstelytoimenpiteitä, eikä 
lailla olisi laajempaa ajallista ulottuvuutta. Siksi 
sellaisen lain tulee olla määräaikainen, eikä se saa 
olla voimassa tarpeettoman pitkään. Hallituksen 
käsityksen mukaan yleensä riittää, että säännöste
lyä ylläpidetään yksittäisessä häiriötilanteessa 
enintään kaksi vuotta. 

Koska säännöstelyn toteuttamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet sisältönsä takia yleensä vaativat pe
rustuslainsäätämisjärjestyksen noudattamista, oli
si tähän vaikeutettuun järjestykseen turvaudutta
va nykytilan vallitessa silloinkin, kun suoraan 
lailla säädetään säännöstelytoimenpiteistä. Tällai
sen eduskunnan asemaa sinänsä korostavan lain 
säätäminen vaatisi nykyisin noudatettavien pää
töksentekosääntöjen kannalta niin ollen yhtä 
suurta määräenemmistöä kuin sellaisen taloudel
lisen valtuuslain säätäminen, jolla valvonnasta ja 
säännöstelystä päättäminen uskottaisiin hallituk
selle. 

Eduskunnan merkityksen lisääminen talous
elämän säännöstelyä tarkoittavassa päätöksenteos
sa edellyttää hallituksen käsityksen mukaan lain
säätämismenettelyä koskevia erityisjärjestelyjä. 
Niillä on pyrittävä siihen, että valvonnan ja 
säännöstelyn sisältöä koskevan lain säätämistä 
helpotetaan valtuuslain säätämiseen nähden. Esi
tyksessä ehdotetaan luotavaksi käsittelyjärjestys, 
jota olisi noudatettava silloin, kun eduskunta 
lainsäädäntövaltaansa käyttäen lain muodossa 
päättää, millä tavoin tietyssä häiriötilanteessa 
taloudellisia toimintoja valvotaan ja säännöstel
lään. Tämä käsittelyjärjestys koskisi vain sellaisia 
lakiehdotuksia, jotka sisältävät säännökset talous
elämän valvonta- ja säännöstelytoimenpiteistä ja 
jotka ovat voimassa enintään kaksi vuotta. 

Kyseisen käsittelyjärjestyksen käyttöön ottami
nen soveltamisedellytyksiltään rajattuna aiheut-

taa sen, että talouselämän säännöstelyn lainsää
dännöllisessä toteuttamisessa olisi kaksi vaihtoeh
toa. Yhtäältä voitaisiin ehdotettua käsittelyjärjes
tystä noudattaen säätää suoraan lailla valvonnasta 
ja säännöstelystä. Toisaalta olisi aiempaan tapaan 
mahdollista säätää lailla näiden seikkojen jäävän 
hallituksen päätettäväksi. 

1.1.3. Erilliset valmiuslait 

Eduskunnalle myöhemmin annettava hallituk
sen esitys poikkeusolojen valmiutta koskevaksi 
lainsäädännöksi sisältää ehdotuksen laiksi poik
keuksellisten olojen edellyttämästä varautumises
ta ja valmiuslainsäädännön yleisistä perusteista. 
Lakiehdotuksessa tulee olemaan säännös, jonka 
mukaan kyseiseen lakiin perustuvat erilliset val
miuslait voidaan säätää tavallisessa lainsäätämis
järjestyksessä, vaikka ne sisältävät poikkeuksia 
ylimpien valtioelinten perustuslakien mukaisista 
toimivaltasuhteista ja kansalaisten perusoikeuk
sista. 

Hallituksen käsityksen mukaan on pyrittävä 
siihen, että valtiopäiväjärjestykseen sisältyvät tar
vittavat säännökset erilaisten lakiehdotusten kä
sittelystä eduskunnassa. Koska edellä selostettu 
lainsäädännöllinen järjestely on tarkoitettu pysy
väisluonteiseksi, on säädössystemaattisesti perus
teltua sijoittaa valtiopäiväjärjestykseen tämän jär
jestelyn toteava säännös. 

1.2. Keinot 

1. 2.1. Lakiehdotuksen lepäämään jättäminen 

On olemassa kaksi toisistaan periaatteellisesti 
eroavaa vaihtoehtoa toteuttaa lakien lepäämään
jättämisajan lyhentäminen niin, ettei ehdotuksen 
käsittely ehdottomasti siirry yli vaalien. Yhtäältä 
on mahdollista säätää nimenomainen määräaika, 
jonka kuluttua lepäämään jätetty lakiehdotus 
otetaan uudelleen käsiteltäväksi. Tämä eräänlai
nen odotusaika saattaisi olla esimerkiksi kaksitois
ta kuukautta. Toinen tapa on säätää, että lakieh
dotus jää lepäämään tiettyihin valtiopäiviin. Hal
litus on asettunut jälkimmäisen vaihtoehdon 
kannalle, koska eduskuntatyö oleellisin osin jä
sentyy juuri valtiopäivien mukaan. 

Lepäämään jättämisen käytännön merkitys 
riippuu keskeisesti lepäämäänjättämisajan pituu
desta. Jos lepäämään jättäminen lykkäisi lakieh
dotuksen ratkaisevan käsittelyn lepäämäänjättä-
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mispäätöstä ensinnä seuraaviin varsinaisiin valtio
päiviin, voisi lakiehdotuksen lepäämässäoloaika 
jäädä niin lyhyeksi, että säännöstöllä ei olisi sille 
alun alkaen tarkoitettua merkitystä. Mikäli sen 
sijaan lakiehdotus jäisi lepäämään seuraavien var
sinaisten valtiopäivien jälkeen pidettäviin valtio
päiviin, lepäämässäoloaika ylittäisi yhden kalen
terivuoden mutta ei yleensä kahta. Mahdollisuus 
lainsäädännön lykkäämiseen tämän pituiseksi 
ajaksi olisi käytännön lainsäädäntötyössä varsin 
merkittävä seikka ja säilyttäisi lepäämäänjättä
missäännöstön alkuperäisen tarkoituksen. Toi
saalta tällöin lepäämässäoloaika ei voisi muodos
tua kohtuuttoman pitkäksi, koska vaalikauden 
kaksien ensimmäisten valtiopäivien aikana lepää
mään jätetyt lakiehdotukset olisi mahdollista kä
sitellä uudelleen vielä saman vaalikauden aikana. 
Siksi lepäämään jätetyt lakiehdotukset saattavat 
tulla nykyistä useammin asiallisesti käsiteltäviksi 
lepäämässäoloajan kuluttua, koska tuon ajan ly
hentyminen mahdollisesti vähentää tarvetta an
taa niin sanottuja korvaavia lakiehdotuksia lepää
mään jätettyjen tilalle. 

Lisäksi on syytä huomata, että lakiehdotuksen 
lepäämässäoloaika tällaisen säännön mukaan vas
taisi sangen hyvin sitä, millaiseksi lepäämässäolo
aika on käytännössä muodostunut nykyisten 
säännösten perusteella. Vuosina 1919--1968 le
päämään jätettyjen lakiehdotusten lepäämässä
oloajan keskipituus oli näet kuusitoista kuukaut
ta. Tämän ajanjakson jälkeen on lepäämässäolo
aika ollut keskimäärin noin kaksi vuotta. 

Hallitus ehdottaakin lakiehdotusten lepää
määnjättämisaikaa lyhennettäväksi siten, että la
kiehdotus jää lepäämään seuraavien varsinaisten 
valtiopäivien jälkeen pidettäviin varsinaisiin val
tiopäiviin. Uudistus on toteutettavissa muutta
malla valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n 7 momentti. 

Lakiehdotuksen lepäämässäoloaika ei vaalikau
den taitekohdassakaan saisi pidentyä siitä, miksi 
se muodostuisi nykyisen säännöksen mukaan. 
Siksi on kiinnitettävä huomiota lepäämään jättä
misen jälkeen mahdollisesti toimitettujen kan
sanedustajain vaalien vaikutukseen pääsäännön 
mukaista lepäämäänjättämisaikaa lyhentävänä 
seikkana. Esityksen mukaan lakiehdotus jääkin 
vaalikauden viimeisiltä valtiopäiviltä lepäämään 
ensimmäisiin vaalien jälkeen pidettäviin varsinai
siin valtiopäiviin. Näin vältetään se, että vaali
kauden loppupuolella lepäämään jätetyn lakieh
dotuksen lepäämässäoloaika pitenisi nykyises
tään. 

Lepäämäänjättämissäännöstön tarkistaminen 
siten, että lepäämään jätettyä ja jätettäväksi hy-

väksyttyä lakiehdotusta voidaan korjata teknises
ti, on tehtävissä valtiopäiväjärjestyksen 73 §:ää 
muuttamalla. Tätä lainkohtaa joudutaan muut
tamaan lepäämäänjättämisajan uudistamisenkin 
takia. 

1.2.2. Taloudelliset valvonta- ja säännöstelylait 

Harkittaessa keinoja, joilla voitaisiin muuttaa 
määräaikaisia säännöstelytoimenpiteitä tarkoitta
vien lakiehdotusten käsittelyjärjestystä valtiosään
nön mukaisiin nykyisiin käsittelytapoihin verrat
tuna, on aiheellista kiinnittää huomiota säännös
telylakien kiireelliseen luonteeseen. Tämä omi
naisuus tulee korostetusti esille esityksessä tarkoi
tetuissa tilanteissa, koska kysymys on määräaikai
sesta ja tietyn vakavan kansantaloudellisen häiriö
tilanteen johdosta säädettävästä laista. Ellei täl
laista lakia kyetä säätämään nopeasti, menettävät 
lainsäädäntötoimet merkityksensä. Jos lakiehdo
tus jää lepäämään, ei aiotulla lailla voida puuttua 
näköpiirissä olevaan taloudelliseen häiriöön. Tar
koitetunlaisia säännöstelylakiehdotuksia varten 
kehitettävän käsittelyjärjestyksen tulisikin sisältää 
sen takeet, että lakiehdotus ei voi jäädä lepää
mään. 

Lakiehdotus saattaa nykyisin jäädä lepäämään 
joko siksi, että vähintään kolmasosan eduskun
nan jäsenistä käsittävä vähemmistö äänestää sen 
lepäämään, tai siksi, että perustuslainsäätämisjär
jestyksessä käsiteltävä lakiehdotus hyväksytään 
enemmistöpäätöksellä lepäämään yli vaalien. 
Hallituksen käsityksen mukaan on tarpeen estää 
säännöstelvn toteuttamista tarkoittavan lakiehdo
tuksen lepäämään jääminen siitä riippumatta, 
kummasta mainitusta syystä on kysymys. Tosin 
käytännössä perustuslainsäätämisjärjestykseen si
sältyvällä lakiehdotuksen hyväksymisellä lepää
mään on oleellisempi merkitys, koska säännöste
lytoimenpiteiden säätäminen yleensä vaatii tä
män vaikeutetun järjestyksen noudattamista. 

Kuitenkin myös tavallisessa järjestyksessä sää
dettäviin lakeihin kohdistuva lepäämäänjättämis
kielto on tarpeen, jotta säännöstely voitaisiin 
toteuttaa oikeassa suhteessa talouselämässä vallit
sevaan häiriöön ja sen mahdollisiin muutoksiin 
nähden. On näet mahdollista, että määräaikaisen 
säännöstelyn vallitessa ilmenee aihetta keventää 
säännöstelyä tietyin osin esimerkiksi taloudellisen 
häiriön lievennyttyä jossakin suhteessa. Säännös
telyn keventäminen muuttamalla määräaikaista 
säännöstelylakia on yleisten lainsäädäntöperiaat
teiden mukaan toteutettavissa tavallisessa lainsää-
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däntöjärjestyksessä, vaikka säännöstely1_1 alunpe
rin toteuttanut laki olisikin säädetty vaikeutetus
sa järjestyksessä. Olisi epäj~hdoJ?-mukaist~.' jos 
vähemmistö voisi jättää tällaista lievennysta tar
koittavan muutoslain lepäämään. 

Esityksessä ehdotetaankin, että lakiehdotusta, 
joka sisältää säännökset vakavissa häiriötil~nt~~~sa 
välttämättömistä talouselämän valvonta- Ja saan
nöstelytoimenpiteistä ja joka on voimassa enin
tään kaksi vuotta, ei saa jättää eikä hyväksyä 
jätettäväksi lepäämään. Tällaisest~ käsi~telyjärjes
tyksestä ehdotetaan säädettäväksi valtioJ?.äiväJär
jestykseen lisättävässä uudessa 67 a §:ssa. 

Kielto hyväksyä lakiehdotusta lepäämään viit
taa tapauksiin, joissa la_ki~h~o~ukse~ ~ark?~ttama 
asia koskee perustuslakia Ja JOissa siksi ollSl n~m
datettava valtiopäiväjärjestyksen 67 § :n mukaista 
perustuslainsäätämisjärjestystä. Maini~tu kielto 
kohdistuu kyseisen pykälän 1 momentissa säädet
tyyn menettelryn, jonka mukaan lakie~dotuk~en 
lopullinen käsittely tapahtuu vasta uusien ~aalien 
jälkeen. Koska kyseisen .67 §:n 2 momentiss.a on 
säädetty menettelystä, JOka anta.a ~~dolhsuu
den käsitellä lakiehdotus lopullisesti JO saman 
vaalikauden aikana, saattaisi pelkästään lepää
mään hyväksymisen estävä sääntely jätt~ä epäse~
väksi mikä merkitys 67 §:n 2 momentm mukai
sella 'nopeutetulla menettelyllä on. ~iksi. e~~o.~~
russa 67 a §:ssä on syytä mmenom~Isesu saataa: 
että tarkoitetunlaista säännöstelylakiehdotusta ei 
tarvitse julistaa kiireelliseksi vaan että lakiehdotus 
on hyväksyttävä kolmannessa käsittelyssä p~ätök
sellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kol
masosaa annetuista äänistä. 

Tällä tavoin tulee kiistattomaksi, että tapauk
sissa, joissa as.ia k'?sk~e perus~uslakia, 6? a.J.? 
mukainen käsittelyJärJestys poikkeaa valtiOpalVa
järjestyksen 67 §:n 1 ja 2 momentin säännöksistä, 
koska yhtäältä lakiehdotusta ei voida hyväksyä 
lepäämään yli vaalien_ja toisaal~a lak~eh?otus on 
käsiteltävä saman vaalikauden aikana JUlistamatta 
ehdotusta kiireelliseksi. Päätöksenteossa tällöin 
vaadittava määräenemmistö on kuitenkin sama 
kuin 67 §:n edellyttämä määräenemmistö. Tässä 
esityksessä ehdotettll; käs~ttelyjärjesty? ~~o~?.s~uu 
näin ollen samanlaiseksi kUin valuopaivaJaqes
tyksen 69 §:n 1 momentissa säädettr me~ettely, 
jota noudatetaan käsiteltäess.ä kansam~älisen so
pimuksen voimaan saattaft_liSta tarkOittavaa la
kiehdotusta silloin, kun asia koskee perustusla
kia. 

Koska ehdotettu käsittelyjärjestys poikkeaa val
tiosäännön mukaisesta tavanomaisesta käsittely-

järjestyksestä, on asianmukaista rajata tarkoin 
tämän menettelyn käyttöala. 

Ehdotetulla tavalla olisi mahdollista käsitellä 
vain ehdotukset laeiksi, jotka ovat voimassa enin
tään kaksi vuotta. Pidemmäksi ajaksi säädettävät 
lait ja pysyvät lait jäisivät käsiteltäviksi nykyiseen 
tapaan. Käsittelyjärjestystä sovellettaisiin vain sel
laiseen lakiehdotukseen, joka koskee kansan
taloutta uhkaavan vakavan häiriön lieventämisek
si välttämätöntä valvontaa tai säännöstelyä. La
kiehdotuksen tulee siis koskea tiettyä häiriötä ja 
sen johdosta toimeenpantavaa valvontaa ja ~ä~n
nöstelyä. Mikäli halutaan varautua pysyvästi tie
tynlaisiin häiriötilanteisiin, on asiaa koskeva la
kiehdorus käsiteltävä tavanomaiseen tapaan. La
kiehdotuksen tarkoittamien toimenpiteiden tulee 
myös olla sillä tavoin välttämättömiä, että ilman 
niitä ei voida lieventää uhkaavasta vakavasta 
häiriöstä muuten aiheutuvia haittoja. 

Lakiehdotuksen tapauskohtaisuuteen liittyy 
oleellisesti se, että lakiehdotuksen tulee sisältää 
säännökset valvonnasta ja säännöstelystä. Siksi 
ehdotettu käsittelyjärjestys ei soveltuisi sellaisen 
lakiehdotuksen käsittelyyn, joka. kylläkin liittyy 
kansantaloutta uhkaavan vakavan häiriön lieven
tämiseen mutta joka tarkoittaa hallituksen val
tuuttamista päättämään toimenpiteistä. Tällai
nen valtuuslaki olisi säädettävä valtiopäiväjärjes
tyksen 67 § :n mukaisessa järjestyksessä. 

Taloudellisen toiminnan valvonnan ja säännös
telyn luonteeseen vaikuttaa ratkaisevasti se, mitä 
seikkoja valvonta- ja säännöstelytoimenpiteet voi
vat koskea. Ulkomaankaupan suuren kansan
taloudellisen merkityksen vuoksi aiheuttavat 
tuonnin ja viennin voimakkaat muutokset her
kimmin taloudellisia häiriöitä. 

Hallituksen käsityksen mukaan tuontiin, vien
tiin ja ulkomaan maksuliikenteeseen kohdistuva 
valvonta ja säännöstely ovatkin perustoimenpitei
tä, joiden avulla voidaan lieventää kansantaloutta 
uhkaavia ulkoisia häiriöitä. Siksi näitä toimenpi
teitä tarkoittavien lakiehdotusten käsittelyn tulisi 
olla mahdollista ehdotetussa järjestyksessä. 

Taloudelliset häiriöt voivat ilmetä myös hinta
ja kustannustason voimakkaina muutoksina. Ne 
saattavat olla peräisin ulkomaankaupan alalla 
tapahtuvista muutoksista ja niitä voidaan jossain 
määrin ehkäistä säännöstelemällä vientiä ja tuon
tia. 

Häiriö saattaa kuitenkin olla syiltään ja vaiku
tuksiltaan sellainen, että pelkkä viennin tai tuon
nin säännöstely ei ainakaan yksistään riitä turvaa
maan vakaata kustannustasoa. Tällöin on mah
dollisesti välttämätöntä pyrkiä lieventämään häi-
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riötä säännöstelemällä hinta- ja kustannuskehi
tykseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja. Siksi 
esityksessä ehdotetaan, että myös hintojen ja 
vuokrien säännöstelyä tarkoittava lakiehdotus on 
käsiteltävissä kyseisessä järjestyksessä. Koska toi
saalta palkoilla on huomattava merkitys hintata
son kannalta, on palkkojen ja hintojen säännös
telyä tarkoittavien lakiehdotusten oltava käsitte
lyjärjestyksen suhteen samassa asemassa. Koska 
myös erilaiset pääomatulot muokkaavat kustan
nuskehitystä, olisi niitä voitava säännöstellä kan
santalouden vakavissa häiriöissä samalla tavalla 
kuin hintoja ja palkkoja. Siksi ehdotetaan, että 
erilaisten korkojen samoin kuin osinkojen sään
nöstelyä tarkoittava lakiehdotus käsitellään ehdo
tetussa järjestyksessä. 

On aihetta erikseen tähdentää, että arvioitaessa 
hinta- tai palkkasäännöstelyn välttämättömyyttä 
kansantaloutta uhkaavan vakavan häiriön lieven
tämiskeinona on asianmukaisesti otettava huo
mioon tähänastisten maataloustulolakien mukai
seen hallituksen ja maataloustuottajajärjestöjen 
väliseen neuvottelumenettelyyn perustuva maata
loustulojärjestelmä sekä työmarkkinajärjestöjen 
sopimusvapaus. Esityksessä tarkoitettuun sään
nöstelyyn voitaisiinkin hallituksen käsityksen mu
kaan turvautua näiden menettelyjen alaisissa 
asioissa vain silloin, jos neuvottelu- tai sopimus
ratkaisuun ei ole päästy taikka jos ratkaisu olisi 
olennaisesti ristiriidassa vakavan taloudellisen 
häiriön lieventämiseen tähtäävien muiden keino
jen kanssa. 

1.2.3. Erilliset valmiuslait 

Erillisten valmiuslakien säätämisjärjestystä kos
keva säännös on aiheellista lisätä valtiopäiväjär
jestykseen samalla kertaa kun siihen ehdotetaan 
lisättäväksi säännökset eräiden taloudellisten val
vonta- ja säännöstelylakien käsittelyjärjestyksestä. 
Esityksessä ehdotetaan, että erillisten valmiusla
kien säätäruisjärjestys todetaan valtiopäiväjärjes
tykseen lisättävän 67 a §:n 2 momentissa. 

Momentissa mainittaisiin, että poikkeuksellisia 
oloja varten voidaan lailla säätää perustuslaeista 
sellaisia poikkeuksia kuin valtiopäiväjärjestyksen 
67 §:n mukaisesti eli perustuslainsäätämisjärjes
tyksessä hyväksytyllä lailla on säädetty. Säännös 
olisi luonteeltaan yksinomaan toteava eikä se 
muuttaisi nykyistä tilannetta. 

2. Nykyinen tilanne ja astan val
mistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

2.1.1. Lakiehdotuksen lepäåmaän jättäminen 

Lakiehdotus, joka käsitellään tavallisessa lain
säätämisjärjestyksessä, voidaan kolmannessa kä
sittelyssä kansanedustajan ehdotuksesta äänestää 
lepäämään. Lakiehdotus jää lepäämään yli vaa
lien, jos sen jälkeen kun lakiehdotus on ensin 
yksinkertaisella enemmistöllä hyväksytty, vähin
tään kolmannes eduskunnan kaikista jäsenistä 
äänestää lepäämään jättämistä tarkoittavan ehdo
tuksen puolesta. Lepäämään jätetty lakiehdotus 
otetaan uuteen käsittelyyn ensimmäisillä uusien 
eduskuntavaalien jälkeen aikavilla varsinaisilla 
valtiopäivillä, jolloin lakiehdotus voidaan hyväk
syä muunamattomassa muodossaan yksinkertai
sella enemmistöllä annetuista äänistä. 

Valtaosa eduskunnassa hyväksyttävistä tavalli
sista laeista on selostetun lepäämäänjättämissään
nöksen soveltamisalan piirissä. Poikkeuksen muo
dostavat vain uuden ja lisätyn veron säätämistä 
tarkoittavat lakiehdotukset, kansanedustajan 
palkkiolait, kansainvälisen sopimuksen voimaan
saattamiseen liittyvät lait, ylimääräisillä valtiopäi
villä käsiteltävät lait sekä virkamiesten työtaiste
lun kieltävät lait. 

Vuodesta 1919 vuoden 1982 valtiopäiviin saak
ka on kaikkiaan 89 lakiehdotusta jätetty lepää
mään. Näistä lakiehdotuksista hiukan yli puolet 
- 46 lakiehdotusta - hylättiin vaalien jälkeises
sä uudessa käsittelyssä. Lakiehdotuksista 23 kat
sottiin rauenneeksi ja 20 hyväksyttiin vaalien 
jälkeen. 

Tapausten määrä ei osoita lepäämäänjättämis
saannoston kokonaisvaikutusta. Eduskunnassa 
toimivat suurehkot vähemmistöt voivat käyttää 
lepäämäänjättämismahdollisuutta myös painos
tuskeinona hallitusryhmiä vastaan. Kun riittävän 
suuri vähemmistöryhmittymä eduskunnassa uh
kaa jättää lepäämään hallituksen tietyn esityksen, 
on tästä yleensä seurauksena neuvotteluja halli
tuksen ja tuon ryhmittymän välillä. Näissä neu
votteluissa sovitaan vähemmistöä tyydyttävistä 
muutoksista hallituksen ehdottamaan lakiin, jol
loin lepäämään jättämisestä luovutaan. Näin siis 
eduskunnan vähemmistö saa lakiin tarkoituksen
mukaisina pitämiään muutoksia tai joitakin mui
ta etuja ja hallitusryhmittymä joutuu tyytymään 
lakiin sellaisessa muodossa, jota se ei pidä par
haana mahdollisena. 
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Lepäämään jätettyjen lakiehdotusten keski
määräinen lepäämässäoloaika on vaihdellut jon
kin verran eri ajanjaksoina. Seuraavassa asetel
massa esitetään lepäämässäoloajan keskipituus 
laskettuna lepäämäänjättämisäänestyksestä seu
raavalla vaalikaudella tehtyyn lopulliseen hyväk
symis- tai hylkäämispäätökseen. Sellaisiin lepää
mään jätettyihin lakiehdotuksiin ei ole kiinnitet
ty huomiota, jotka on korvattu uudella lailla. 

Vuodet 

1920-1929 
1930-1945 
1946-1955 
1956-1968 
1969-1982 

Keskimääräinen 
lepäämässäoloaika 

1 vuosi 7 kuukautta 
1 vuosi 3 kuukautta 
11 kuukautta 
1 vuosi 5 kuukautta 
2 vuotta 1 kuukausi 

2.1.2. Taloudelliset valvonta- ja säännöstelylait 

Talouselämän valvonnasta ja säännöstelystä on 
Suomessa säädetty pääosin niin sanotuilla val
tuuslaeilla. Niillä tarkoitetaan lakeja, joiden si
sältämä lainsäädännöllinen valtuutus poikkeaa 
siinä määrin petustuslakien vahvistamasta ylim
pien valtioelinten toimivallanjaosta, että lait on 
säädettävä perustuslainsäätämisjärjestyksessä. 
Valtuuslakeja on säädetty itsenäisyyden aikana yli 
kaksisataa. Valtaosa niistä on ollut niin sanottuja 
talouspoliittisia valtuuslakeja, joilla on tähdätty 
työllisyyden turvaamiseen, hintatason vakaana 
pitämiseen, tasapainoiseen taloudelliseen kehi
tykseen ja ulkomaankaupan häiriöttömyyteen. 
Talouspoliittisiin valtuuslakeihin pohjautuvan 
säännöstelyn kohteina ovat olleet hyödykkeiden 
tuotanto ja jakelu, hinnat, vuokrat ja palkat, 
tuonti ja vienti sekä valuutta- ja rahaolot. 

Valtuuslakien on katsottu merkinneen poik
keamista myös hallitusmuodon 2 luvussa turva
tuista perusoikeuksista, mikä seikka on ollut 
petustuslaista poikkeavan lainsäädännöllisen val
tuutuksen ohella vaikuttamassa petustuslainsää
tämisjärjestyksen noudattamiseen. Lähes kaikkien 
valtuuslakien on todettu sisältäneen poikkeuksia 
hallitusmuodon 6 §:n turvaaman omaisuuden 
suojasta. Lisäksi valtuuslaeissa on saattanut olla 
poikkeuksia muistakin perusoikeussäännöksistä. 

Perustuslainsäätämisjärjestyksestä on säädetty 
valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä. Sen mukaan pe
rustuslain säätämistä, muuttamista, kumoamista 
ja selittämistä tarkoittava lakiehdotus voidaan 
hyväksyä vain, mikäli se ensin hyväksytään lepää
mään yksinkertaisella enemmistöllä tehdyllä pää-
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töksellä lakiehdotuksen kolmannessa käsittelyssä 
ja sitten hyväksytään lopullisesti kahden kolmas
osan enemmistöllä uusien eduskuntavaalien jäl
keisillä ensimmäisillä varsinaisilla valtiopäivillä. 
Lakiehdotus voidaan kuitenkin hyväksyä kiireelli
seksi kansanedustajan tai valiokunnan ehdotuk
sesta kolmannessa käsittelyssä. Kiirelliseksi julis
tamiseen vaaditaan viiden kuudesosan enemmis
tö. Tämän jälkeen sama lakiehdotus voidaan 
välittömästi uudessa äänestyksessä hyväksyä lo
pullisesti kahden kolmasosan enemmistöllä. 

Tällä hetkellä on voimassa joukko lakeja, joi
den nojalla talouselämän säännöstely on mahdol
lista. 

Sotatilasta annetun lain (303 1 30) nojalla, eten
kin sen 4 luvun säännösten perusteella voidaan 
talouselämää säännöstellä hyvinkin jyrkästi. Lain 
soveltamisen edellytyksenä kuitenkin on, että 
valtakunta tai sen osa on julistettu sotatilaan. 

Väestön toimeentulon ja maan talouselämän 
turvaamisesta poikkeuksellisissa oloissa annetun 
lain ( 4071 70), niin sanotun säännöstelyvaltuus
lain, nojalla valtioneuvosto voi muun muassa 
antaa määräyksiä valuutan säännöstelemisestä 
sekä valvoa ja säännöstellä tavaroiden vientiä ja 
tuontia sekä eräin tavoin myös tuotantoa ja 
jakelua. Valtioneuvosto voi valvoa ja säännöstellä 
lisäksi palkkauksia, hintoja ja maksuja, vuokria 
sekä kuljetuksia ja liikennettä. 

Säännöstelyvaltuuslain soveltaminen edellyt
tää, että väestön toimeentulolle, välttämättömän 
talouselämän jatkumiselle tai maan taloudellisel
le puolustusvalmiudelle on aiheutunut ilmeinen 
vaara. Sen on lisäksi tullut aiheutua valtakuntaa 
uhkaavasta sodanvaarasta taikka käytävästä tai 
käydystä sodasta, vieraiden valtioiden välisestä 
sodanvaarasta tai sodasta taikka vaikutukseltaan 
näihin rionastettavasta valtakunnan ulkopuolella 
sattuneesta muusta erityisestä tapahtumasta. 

Säännöstelyvaltuuslain soveltamista koskeva 
päätöksenteko on moniportainen. Aloite sään
nöstelytoimien käytöstä tehdään erikseen kussa
kin tapauksessa säätämällä asetuksella, että lakia 
saadaan soveltaa tietyssä laajuudessa. Tällaisen 
asetuksen voimassaolo on rajoitettu enintään yh
deksi vuodeksi kerrallaan. Asetus on toimitettava 
eduskunnalle. Mikäli eduskunta päättää, että 
asetusta ei ole kumottava. on valtioneuvoston 
asiana määrätä ryhdyttäväksi laissa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin. Poikkeuksellisesti on mahdollista 
säätää suoraan asetuksella, että säännöstelyval
tuuslain säännöksiä saadaan soveltaa välittömästi. 
Tällainen asetus voidaan antaa enintään kuudeksi 
kuukaudeksi kerrallaan. Poikkeusmenettelyä saa-
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daan käyttää, jos säännönmukaisesta menettelys
tä aiheutuisi huomattavaa haittaa. 

Sotatilalain ja säännöstelyvaltuuslain lisäksi on 
lakeja, joiden soveltaminen ei samaan tapaan 
kytkeydy erityisen poikkeuksellisiin oloihin. Osa 
laeista on pysyviä toisten ollessa säädettyjä tietyk
si määräajaksi. Useille näistä laeista on ominaista, 
että niiden mukaisia toimenpiteitä ei panna 
täytäntöön jatkuvasti vaan että lakien soveltami
nen on erikseen tehtävien päätösten varassa. 
Tällaisten soveltamispäätösten edellytykset on 
osoitettu asianomaisissa säännöstelylaeissa kuvaa
malla esimerkiksi säännöstelytoimenpiteiden tar
koitus tai pyrkimällä lähemmin määrittelemään, 
millaisissa talouselämän häiriöissä keinot tulevat 
käytettäviksi. 

Pysyvinä talouselämää säännöstelevinä lakeina 
voidaan mainita maan ulkomaankaupan ja talou
dellisen kasvun turvaamisesta annettu laki ( 15 7 1 
74), niin sanottu ulkomaankaupan turvaamislaki, 
vientimaksulaki ( 5 2/7 4), vientitalletuslaki (57 81 
79), suhdannetalletuslaki (53/77), investointive
rolaki (54/77) ja polkumyynnin sekä vientituen 
avulla tapahtuvan tuonnin ehkäisemisestä annet
tu laki (387 1 80). 

Ulkomaankaupan turvaamislaki kytkeytyy ul
komaankaupan häiriöttämän toiminnan, tasapai
noisen taloudellisen kasvun, työllisyyden, tuotan
nollisen toiminnan ja maksutaseen turvaamiseen, 
Suomen solmimien tulleja ja ulkomaankauppaa 
muutoin koskevien kahden- ja monenvälisten 
sopimusten toteuttamiseen sekä näiden sopimus
ten häiriöttämän soveltamisen turvaamiseen. Täl
laisien tavoitteiden saavuuttamiseksi on tällä lail
la säädetty tavaroiden tuonnin ja viennin sekä 
ulkomaisen maksuliikkeen rajoittamisesta ja mui
hinkin toimenpiteisiin ryhtymisestä. 

Ulkomaankaupan turvaamislaissa on välittö
mästi säädetty eräiden maatalous- ja kalastustuot
teiden samoin kuin muun muassa kiinteiden ja 
nestemäisten polttoaineiden tuonti luvanvarai
seksi. Lisäksi saadaan asetuksella eräin edellytyk
sin rajoittaa tavaroiden tuontia ja vientiä, korot
taa kansainvälisten sopimusten perusteella alen
nettuja tulleja enintään tullitariffissa säädettyyn 
määrään sekä säätää tuonnin yhteydessä kannet
taviksi erityisiä maksuja. Laissa säädetyin edelly
tyksin voi valtiovarainministeriö päättää erityisen 
tasoitusmaksun kantamisesta ja lisätullin suoritta
misesta maahantuonnin yhteydessä. 

Vientimaksulakia voidaan soveltaa, jos jonkin 
Suomen viennin kannalta merkittävän tuotteen 
tai tuoteryhmän vientihinnat ovat nousseet tai 
ilmeisesti nousemassa poikkeuksellisesti. Lisäksi 

edellytetään, etta taman syynä on valuuttakurs
sien huomattava muutos, kansainvälisen hintata
son vakava häiriintyminen tai muu niihin verrat
tava maan ulkopuolella tapahtunut poikkeuksel
linen kehitys. 

Vientitalletuslain soveltamisedellytyksenä on, 
että Suomen viennin kannalta merkittävän tuot
teen tai tuoteryhmän vientihinnat ovat nousseet 
tai niiden voidaan olettaa nousevan olennaisesti. 
Lain soveltamiseksi vaaditaan lisäksi, että hinto
jen noususta aiheutuva vientitulojen lisäys ilmei
sesti haittaisi talouselämän vakaata kehitystä. 
Lain mukaisten toimenpiteiden tarkoituksena on 
tasoittaa suhdannekehitystä. 

Vientimaksulain ja vientitalletuslain sallimat 
toimenpiteet merkitsevät vientimaksun ja vienti
talletuksen suorittamisvelvollisuutta. Valtioneu
voston asiana on päättää maksu- ja talletusvelvol
lisuuden voimaantulosta, niistä tuotteista, joista 
maksu tai talletus on suoritettava, maksun tai 
talletuksen suuruudesta sekä siitä enintään 18 
kuukauden pituisesta ajanjaksosta, jonka vienti
maksu- tai vientitalletusvelvollisuus on voimassa. 

Suhdannetalletuslailla ja investointiverolailla 
pyritään tasoittamaan suhdannevaihteluja. Näi
den lakien mukaan valtioneuvostolla on valta 
päättää suhdannetalletuksen ja investointiveron 
kantamisesta sekä määrätä se ajanjakso, jolta 
talletusta tai veroa kannetaan, ja suhdannetalle
tusten tai investointiveron suuruus. 

Polkumyynnin sekä vientituen avulla tapahtu
van tuonnin ehkäisemisestä annettu laki on so
vellettavana pysyvästi ilman eri päätöstä ja sen 
nojalla tehdään jatkuvasti tutkimuksia polku
myynnistä ja vientituesta. Tutkimusten perus
teella valtiovarainministeriö voi määrätä polku
myynti- ja tasoitustullin kannettavaksi. 

Määräaikaisia säännöstelylakeja ovat valuutta
laki (910/72), laki kustannustason nousun ehkäi
semisestä eräissä tapauksissa (284/74), hintaval
vontalaki (156/74) ja laki indeksiehdon käytön 
rajoittamisesta ( 10291 78). 

Valuuttalaki on voimassa vuoden 1985 lop
puun. Lain mukaisilla toimenpiteillä tähdätään 
maan ulkomaisen maksukyvyn turvaamiseen. 
Valtioneuvostolla on valta lain perusteella rajoit
taa maksuvälineiden, arvopapereiden ja saamisto
disteiden vientiä ja tuontia sekä määrätä Suomes
sa asuva luovuttamaan korvausta vastaan ulko
maiset arvopaperit, saamiset ulkomailla asuviita 
ja muut kuin Suomen rahan määräiset maksuvä
lineet. Valtioneuvosto voi niin ikään määrätä, 
että vain Suomen Pankin asettamin ehdoin ja 
rajoituksin saa tehdä omaisuuden luovuttamista 
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ulkomailla asuvalle edellyttäviä sopimuksia, luo
vuttaa omaisuutta taikka antaa luoton tai vakuu
den ulkomailla asuvalle tai ottaa tällaiselta vas
taan omaisuutta tai luoton tahi vakuuden sekä 
hankkia ja luovuttaa toiselle arvopapereina, saa
misina tai maksuvälineinä suoritettavaa vastiketta 
vastaan ulkomaisia arvopapereita, saamisia ulko
mailla asuvalta ja muita kuin Suomen rahan 
määräisiä maksuvälineitä. 

Kustannustason nousun ehkäisemisestä eräissä 
tapauksissa annetun lain sallimiin toimenpiteisiin 
voidaan ryhtyä hinta- ja kustannustason säilyttä
miseksi vakaana sekä tasapainoisen taloudellisen 
kasvun turvaamiseksi. Lain mukaan valtioneuvos
to voi määrätä, että tiettyjä tavaroita saa tuoda 
maahan tullitta tai tuontimaksutta taikka alenne
tulla tullilla tai tuontimaksulla. Valtioneuvostolla 
on lisäksi oikeus poistaa eräistä elintarvikkeista 
kannettava valmistevero tai alentaa sitä. Laki on 
voimassa vuoden 1985 loppuun. 

Hintavalvontalaki, joka on voimassa 1 päivään 
huhtikuuta 1986, on asiallisesti ottaen tietyllä 
tavalla rinnastettavissa pysyviin lakeihin, koska 
sen voimassaoloa voidaan pidentää asetuksella 
enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Eduskunta 
voi kuitenkin päättää, että tällainen asetus on 
kumottava. 

Hintavalvonnan tarkoituksena on edistää hin
tojen ja kustannusten tasapainoista kehitystä sekä 
estää taloudellisten tasapainohäiriöiden vahingol
listen vaikutusten syntymistä. Hintavalvontaa to
teutetaan tutkimusten, ilmoitusmenettelyn, neu
vottelumenettelyn ja hinnanvahvistusmenettelyn 
avulla. 

Elinkeinohallitus tekee tutkimuksia, joilla sel
vitetään hintatasoa ja hyödykkeiden hintoja sekä 
niiden tasoon ja muutoksiin vaikuttavia tekijöitä. 
Elinkeinohallitus voi määrätä, että elinkeinon
harjoittajien on ilmoitettava hyödykkeen hinta 
tai hinnoitteluperuste ja niiden muutokset hinta
viranomaisille. Ilmoitusvelvollisuus voidaan mää
rätä enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan. Ilmoi
tusvelvollisuus voi koskea sellaisia hyödykkeitä, 
joilla on huomattava vaikutus elinkustannuksiin, 
ja muitakin hyödykkeitä, jos se on välttämätöntä 
hintavalvontaa varten. Elinkeinohallitus voi niin 
ikään ryhtyä neuvotteluihin hyödykkeen hinnasta 
asianomaista toimialaa edustavan järjestön tai 
hyödykettä tuottavien elinkeinonharjoittajien 
kanssa. Elinkeinohallitus voi neuvotteluissa il
moittaa, miltä osin ja mihin perustuen hyödyk
keen hinnoittelu- ja kustannuslaskelmaa ei voida 
pitää hyväksyttävänä. Neuvotteluihin ryhdytään 
elinkeinohallituksen todettua, että ilmoitusvel-

vollisuuden alaisen hyödykkeen hinta on muo
dostunut tai ilmeisesti muodostuu todelliset tuo
tantokustannukset huomioon ottaen kohtuutto
man korkeaksi. 

Valtioneuvostolla on valta määrätä, että hyö
dykkeelle on vahvistettava ylin sallittu hinta tai 
hinnoitteluperuste. Tämä on mahdollista sellai
siin hyödykkeisiin nähden, joille maksetaan val
tion varoista hintatukea tai joiden hinnanmuo
dostusta ohjataan välittömästi ja olennaisesti val
misteveron, tuontimaksun, verotullin tai muun 
vastaavan toimenpiteen avulla. Valtioneuvosto 
voi muidenkin hyödykkeiden osalta määrätä, että 
niille on vahvistettava ylin sallittu hinta tai 
hinnoitteluperuste. Edellytyksenä on, että kysei
sen hyödykkeen hintaa koskevat neuvottelut ovat 
jääneet tuloksettomiksi. Tässä tapauksessa elin
keinohallitus voi enintään kahdeksi viikoksi kiel
tää ilmoitetun hinnan tai hinnoitteluperusteen 
korottamisen, kunnes valtioneuvosto on tehnyt 
asiassa päätöksen. Ensiksi mainitun hyödykeryh·· 
män osalta valtioneuvoston määräys on voimassa 
niin kauan kuin hintatukea maksetaan tai hin
nanmuodostuksen ohjaus jatkuu taikka kunnes 
toisin päätetään. Viimeksi mainitun hyödykeryh
män osalta määräys voidaan antaa enintään 12 
kuukaudeksi kerrallaan. 

Äärimmäisenä keinona valtioneuvosto voi 
määrätä hintasulun. Se tarkoittaa määräaikaista, 
enintään neljän kuukauden mittaista kieltoa ylit
tää määräajankohtana noudatettua hyödykkeen 
hintaa. Tähän liittyy määräys siitä, että ylimpänä 
sallittuna hintana noudatetaan samana ajankoh
tana voimassa ollutta päätöksellä vahvistettua 
hintaa tai hinnoitteluperustetta. Hintasulkua ei 
saa uudistaa, ennen kuin vähintään 10 kuukautta 
on kulunut edellisen sulun päättymisestä. 

Hintasulku voidaan määrätä, jos kotimaisen 
hinta- ja kustannustason vakavuus on huomatta
vasti häiriintynyt tai ilmeisesti häiriintymässä. 
Tällaisen häiriön edellytetään johtuvan valuutta
kurssien huomattavasta muutoksesta, kansainvä
lisen hinta- tai kustannustason olennaisesta nou
susta taikka muusta siihen verrattavasta maan 
ulkopuolella tapahtuvasta kehityksestä tai koti
maisesta rahanuudistuksesta tai välillisen vero
tuksen uudelleenjärjestelystä taikka niihin verrat
tavasta muusta valtion toimenpiteestä. 

Hintasulun aikana on mahdollista valtioneu
voston luvalla korottaa hyödykkeiden hintoja, jos 
se on tarpeen työllisyyden ja tuotannon jatku
vuuden turvaamiseksi tai hyödykkeiden saatavuu
den varmistamiseksi. Toisaalta hintasulun jäl
keenkin on mahdollista enintään neljän kuukau-
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den ajan säilyttää eräät hyödykkeet hinnanvahvis
tusmenettelyn piirissä. 

Hinnan tai hinnoitteluperusteen ja niiden 
muutoksen vahvistaminen kuuluu pääsääntöisesti 
elinkeinohallitukselle, joskin valtioneuvosto voi 
itsekin tämän tehdä. 

Indeksiehdon käytön rajoittamisesta annettu 
laki on voimassa vuoden 1985 loppuun. Lain 
sisältämän kiellon mukaan hintojen, palkkojen, 
ansioiden tai muiden kustannusten kehitystä ku
vaavan indeksin muutoksiin perustuvaa indek
siehtoa tai siihen verrattavaa sidonnaisuutta ei saa 
ottaa sitoumukseen, sopimukseen tai muuhun 
välipuheeseen. 

2.2. Asian valmistelu 

2.2.1. Lakiehdotuksen lepäämään jättäminen 

Esitykseen sisältyvä ehdotus valtiopäiväjärjes
tyksen 66 §:n 7 momentin ja 73 §:n muuttami
sesta perustuu valtioneuvoston 25 päivänä mar
raskuuta 1982 asettaman valtiosäännön tarkista
miskomitean (komiteanmietintö 1983 :49) kan
nanottoihin. 

Komitea totesi olevan edellytyksiä lyhentää sitä 
aikaa, jonka kuluttua lepäämään äänestetty la
kiehdotus tulee uudelleen käsiteltäväksi. Komi
teassa oli ensiksikin esillä ehdotus, jonka mukaan 
lakiehdotus voitaisiin äänestää lepäämään vain 
seuraaville valtiopäiville tai käsiteltäväksi 12 kuu
kauden odotusajan kuluttua. Toisaalta komiteas
sa oli käsiteltävänä ehdotus kahden vuoden mit
taisesta odotusajasta. Tekemättä valintaa tällai
sien vaihtoehtojen välillä komitea totesi uudis
tuksen olevan toteutettavissa muuttamalla valtio
päiväjärjestyksen 66 §:n 7 momenttia siten, että 
momentin lopussa oleva sanonta, jonka mukaan 
lakiehdotus jää ''lepäämään ensimmäisiin vaalien 
jäljestä pidettäviin varsinaisiin valtiopäiviin'' kor
vattaisiin sanonnalla "lepäämään ja tulee käsitel
täväksi aikaisintaan ... kuluttua''. Samalla ko
mitea kiinnitti huomiota tarpeeseen ratkaista 
kysymys uusien vaalien vaikutuksesta tätä aikaa 
lyhentävänä tekijänä. 

Komitea oli yksimielinen siitä, että lepää
määnjättämissäännöstöä tulisi tarkistaa niin, että 
teknisluonteisia virheitä, vanhentuneita viittauk
sia ja lakiehdotuksen voimaantulosäännöksiä voi
taisiin muuttaa lakiehdotusta uudestaan käsitel
täessä. Tämä tarkistus olisi toteutettavissa komi
tean mukaan lisäämällä valtiopäiväjärjestyksen 
asianomaiseen säännökseen ''muuttamatta-

mana" -sanan eteen määre "asiasisällöltään". Tä
män muutoksen olisi tullut komitean mukaan 
rajoittua lepäämään jätettyihin lakiehdotuksiin 
eikä koskea lepäämään jätettäväksi hyväksyttyjä 
lakiehdotuksia, jotka käsitellään perustuslainsää
tämisjärjestyksessä. 

Komitean kannanottojen pohjalta on hallituk
sen esitys tältä osin viimeistelty virkatyönä oi
keusministeriössä. 

2.2.2. Taloudelliset valvonta- ja såännöstelylait 

Talouselämän säännöstelyä tarkoittavien la
kiehdotusten käsittelyjärjestystä koskevien sään
nösten uudistamista valmisteltiin ensimmäisen 
kerran määräenemmistötoimikunnassa (komi
teanmietintö 1978: 10). Toimikunta ehdotti eril
listä pysyvää poikkeuslakia, lakia eräiden talous
poliittisten valtuuslakien säätämisestä. 

Toimikunnan laatiman lakiehdotuksen mu
kaan kansantalouden häiriöttämän kehityksen 
varmistamiseksi, suhdannevaihteluiden tasoitta
miseksi, työllisyyden ylläpitämiseksi, hinta- ja 
kustannustason vakaana säilyttämiseksi, rahanar
von ylläpitämiseksi, maan maksukyvyn ja ulko
maankaupan turvaamiseksi sekä tasapainoisen 
alueellisen kehityksen edistämiseksi tarpeellisista 
toimenpiteistä voidaan säätää valtiopäiväjärjes
tyksen 66 §:n mukaisessa järjestyksessä määrä
ajaksi, enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan hy
väksytyllä lailla. Mainittujen tarkoitusten toteut
tamiseksi oltaisiin voitu valvoa ja säännellä ulko
maankauppaa, valuuttaliikennettä, kansantalou
den kannalta merkittäviin investointeihin suun
tautuvaa luotonantoa, korkoja, osinkoja, osuus
pääoman korkoja ja muita niihin verrattavia 
suorituksia, vuokria, palkkoja, hintoja, maksuja 
ja, jos se olisi hintojen säännöstelyn kannalta 
tarpeen, myös hyödykkeiden laatua sekä elinkei
notoiminnan alueellista sijoittumista. Lisäksi la
kiehdotus sisälsi indeksiehdon sääntelyvaltuuden 
ja valtuuden valtiopäiväjärjestyksen 68 §:n mu
kaisessa järjestyksessä delegoida veronmääräämis
valtaa. 

Määräenemmistötoimikunnan mietintö ei joh
tanut lainsäädäntötoimiin. 

Määräenemmistötoimikunnan työn pohjalta 
suoritettiin kansantaloudellisten sääntelyvaltuus
lakien jatkosuunnittelua pääministeri Kalevi Sor
san II hallituksen oikeuspoliittisessa ministeriva
liokunnassa. Valiokunta ei kuitenkaan saattanut 
loppuun määräenemmistösäännösten muutosten 
valmistelua. 
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Valtiosäännön tarkistamiskomitea katsoi mie
tinnössään voitavan todeta talouspoliittisia val
tuuslakeja koskevien aikaisempien selvitysten yh
teydessä käyneen selville, ettei ole .edellytyksiä 
määräenemmistö- ja määrävähemmistösäännös
ten huomattaviin tarkistuksiin. Tämän vuoksi 
komitea toimeksiantoaan suorittaessaan pyrki sel
vittämään uusia ratkaisumalleja, joilla voisi olla 
yleistä kannatusta. Komiteassa sai kannatu.sta 
ratkaisu, jonka mukaan kansantalouden vakavten 
häiriöiden lieventämiseksi tarkoitetut eduskunta
lait kun ne edellyttävät perustuslainsäätämisjär
jest~stä, voitaisiin säätää enintään kahdek~.i vu~
deksi tarvitsematta julistaa niitä erikseen kmeellt
siksi ja noudattamalla muutoin, mitä valtiopäivä
järjestyksen 67 §:n 1 momentissa on säädetty. 
Näin tällaiset poikkeuslain luonteiset säännöste
lylait voitaisiin hyväksyä välittöm~~ti kahden ~ol
masosan enemmistöllä. Tähän luttyen komttea 
piti luonnollisena, että tavallisina lakeina säädet
täviä säännöstelylakeja ei voitaisi jättää lepää
mään, koska lepäämään jättäminen me.rkitsisi 
käytännössä tällaisen lainsäädännön lopulliSta es
tymistä. 

Komitean käsityksen mukaan yksi mahdolli
suus uudistuksen toteuttamiseen on sijoittaa ta
vallisessa lainsäätämisjärjestyksessä säädettävien 
säännöstelylakien osalta lepäämäänjättiiffi:~skielto 
valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n 7 momer.lttun. ~e
rustuslainsäätämisjärj estystä edell yttävten potk
keuslakien osalta säännös kiireelliseksi julistami
sesta luopumisesta tällaisten määräaikaisten la
kien osalta voitaisiin sijoittaa valtiopäiväjärjestyk
sen 67 §:n 3 momentiksi. Toisena vaihtoehtona 
komitean mielestä oli lisätä valtiopäiväjärjestyk
seen uusi 67 a §, jossa säädetään kyseisistä sei
koista kokonaisuutena. Komitea päätyi jälkim
mäisen vaihtoehdon kannalle ja ehdotti uudelle 
pykälälle seuraavaa sisältöä: 

Lakiehdotus kansantalouden vakavien 
häiriöiden lieventämiseksi välttämättö
mistä valvonta- ja säännöstelytoimenpi
teistä käsitellään 66 §:n mukaan sekä, 
mikäli asia koskee perustuslakia, noudat
tamalla mitä 67 §:n 1 momentissa on 
säädetty. Älköön kuitenkaan lakiehdotus
ta jätettäkö lepäämään, mikäli laki on 
tarkoitettu olemaan voimassa enintään 
kaksi vuotta. 

Taloudellisia valvonta- ja säännöstelylakeja 
koskeva esityksen osa on valmisteltu valtiosään-

nön tarkistamiskomitean ehdotuksen pohjalta 
virkatyönä oikeusministeriössä. 

2.2.3. En/liset valmiuslait 

Poikkeusolojen valmiutta koskevaa lainsäädän
töä on valmistellut parlamentaarinen valmius
lainsäädäntökomitea (komiteanmietintö 
1979:60). Komitean laatimiin lakiluonnoksiin ei 
sisältynyt tämän hallituksen esityksen mukaista 
lainsäädäntöteknistä ratkaisua, jonka mukaan 
valtiopäiväjärjestyksen säännöksessä viirattaisiin 
erillisten valmiuslakien säätämisjärjestykseen. 

Erillisten valmiuslakien säätämisjärjestystä tar
koittava valtiopäiväjärjestyksen 67 a §:n 2 mo
mentti on valmisteltu virkatyönä oikeusministe
riössä. 

2.3. Lausunnonantajat 

2.3.1. Lakiehdotuksen lepäämään jättäminen 

Valtiosäännön tarkistamiskomitean mietinnös
tä varattiin tilaisuus mielipiteen esittämiseen 
eduskunnassa edustettuina oleville poliittisille 
puolueille sekä kymmenelle talouselämää edusta
valle järjestölle. Nämä puolueet ja järjestöt antoi
vat mietinnöstä lausuntonsa, ja lisäksi oikeusmi
nisteriölle toimitettiin yksi lausunto. Lausunnot 
on julkaistu (oikeusministeriön lainvalmistelu
osaston julkaisu 13/1983). 

Lepäämäänjättämisajan lyhentämiseen suhtau
tuivat myönteisesti Suomen Sosialidemokraatti
nen Puolue, Suomen Kansan Demokraattinen 
Liitto ja Suomen Kommunistinen Puolue. Kes
kustapuolueen mielestä ajan lyhentämistä voi
daan harkita, vaikkakaan muuttamiseen ei ole 
pakottavia tarpeita. Svenska folkpattiet i Finland 
ilmoitti olevansa halukas olemaan mukana asian 
jatkovalmistelussa. 

Kansallinen Kokoomus katsoi, että lepäämään
jättämisaikaa koskevat säännökset tulisi pysyttää 
nykyisessä muodossaan niin kauan kuin mahdol
lisuutta jättää tavalliset lait lepäämään pidetään 
tarpeellisena. Muut puolueet vastustivat lepää
määnjättämisajan lyhentämistä. Kielteisesti suh
tautuivat asiaan myös Suomen Työnantajain Kes
kusliitto, Teollisuuden Keskusliitto, Maatalous
tuottajain Keskusliitto ja Svenska Lantbrukspro
ducenternas Centralförbund muiden järjestöjen 
jättäessä ottamatta nimenomaisesti kantaa asiaan. 
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Lepäämäänjättämissäännöstön tarkistamista si
ten, että teknisiä muutoksia voitaisiin tehdä 
lakiehdotuksen uudessa käsittelyssä, ei vastustet
tu erikseen yhdessäkään lausunnossa. Lepää
määnjättämisajan lyhentämiseen kielteisesti suh
tautuneista kannattivat tällaista teknistä tarkista
mista Kansallinen Kokoomus ja Suomen Kristilli
nen Liitto sekä ne edellä sanotut järjestöt, jotka 
koskettelivat lausunnossaan lepäämäänjättämis
säännöstöä. 

2.3.2. Taloudelliset valvonta- ja säännöstelylait 

Valtiosäännön tarkistamiskomitean ehdotuk
siin suhtautuivat myönteisesti Suomen Sosiali
demokraattinen Puolue, Keskustapuolue, Suo
men Kansan Demokraattinen Liitto, Suomen 
Kommunistinen Puolue, Suomen Maaseudun 
Puolue ja Svenska folkpattiet i Finland sekä 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, Toimi
henkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto ja 
Svenska Lantbruksproducenternas Centralför
bund. Näissäkin lausunnoissa esitettiin komitean 
ehdotuksiin joitain ehtoja tai rajoituksia. Ne 
koskivat esimerkiksi perusoikeuksiin puuttumat
tomuutta, ammattiyhdistystoiminnan vapautta ja 
käyttötilanteiden määrittelemistä. 

Kansallinen Kokoomus katsoi ehdotetun rat
kaisun koskevan säännöstelyvaltuuksia hallituk
selle ja heikentävän eduskunnan asemaa ja vas
tusti näistä lähtökohdista ehdotusta. Suomen 
Kristillinen Liitto ja Perustuslaillinen oikeisto
puolue vastustivat niin ikään ehdotuksia. Suo
men Työnantajain Keskusliitto, Liiketyönantajain 
Keskusliitto, Teollisuuden Keskusliitto ja Kau
pan Keskusvaliokunta totesivat, ettei uudistuk
seen ole käytännön tarvetta. Järjestöt totesivat 
myönteisenä seikkana, että ehdotus ei rakentu
nut valtuuslakiperiaatteelle ja että ehdotuksella 
pyrittiin vahvistamaan eduskunnan asemaa pää
tettäessä talouspoliittisista ratkaisuista. Samoin 
pidettiin perusteltuna sitä, että valvonta- ja sään
nöstelytoimenpiteet voisivat tulla kysymykseen 
vain kansantalouden vakavien häiriöiden lieven
tämiseksi. Lainsäädäntöjärjestyksen edellytykset 
ja sen mukaiset toimenpiteet todettiin kuitenkin 
tulkinnanvaraisiksi ja kahden vuoden määräaika 
liian pitkäksi. 

Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen 
Keskusliitto käsitteli asiaa vain palkkojen osalta, 
joiden säännöstelymahdollisuuksia keskusliitto 
vastusti. Akava totesi uudistuksen heikentävän 
perusoikeuksien suojaa. Maataloustuottajain Kes-

kusliitto katsoi, että perustuslain säätämisjärjes
tyksessä käsiteitäväri lakiehdotuksen hyväksymi
sen tulisi tapahtua kolmen neljäsosan enemmis
töllä. Keskusliitto vastusti tavallisessa lainsäätä
misjärjestyksessä käsiteltävien lakiehdotusten le
päämäänjättämiskieltoa. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole välittömiä organisatorisia eikä 
taloudellisia vaikutuksia. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Eduskunnalle on annettu yhdessä tämän esi
tyksen kanssa hallituksen esitys tasavallan presi
dentin vaalitapaa koskevaksi lainsäädännöksi ja 
hallituksen esitys tasavallan presidentin eräiden 
valtaoikeuksien tarkistamista koskevaksi lainsää
dännöksi. Nämä esitykset liittyvät toisiinsa, min
kä vuoksi ne tulisi käsitellä samanaikaisesti. 

Esityksen 67 a §:n 2 momentti aiheutuu suora
naisesti pyrkimyksestä saada aikaan poikkeusolo
jen valmiutta koskeva lainsäädäntö. Tästä asiasta 
annetaan hallituksen esitys eduskunnalle myö
hemmin. 

Poikkeusolojen valmiuslainsäädännöstä annet
tavalla hallituksen esityksellä on toinenkin yhty
mäkohta tähän hallituksen esitykseen. Valmius
lainsäädäntöesitykseen tulee sisältymään muun 
muassa ehdotus niin sanotun säännöstelyvaltuus
lain muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan sään
nöstelyvaltuuslain soveltamisedellytykset muute
taan poikkeuksellisten olojen edellyttämästä va
rautumisesta ja valmiuslainsäädännön yleisistä 
perusteista annettavan lain mukaisiksi. Se mer
kitsisi sitä, että säännöstelyvaltuuslakia voidaan 
soveltaa sellaisissa poikkeuksellisissa oloissa, jotka 
määritellään valmiuslainsäädännön puitelaissa. 
Sen mukaan poikkeuksellisia oloja olisivat esi
merkiksi vieraiden valtioiden välinen sota tai 
sodanuhka sekä muu Suomen ulkopuolella sattu
nut erityinen tapahtuma, jos siitä voi aiheutua 
vakava ja vaikutuksiltaan kestävä vaara muun 
muassa kansalaisten toimeentulolle tai maan ta
louselämälle, samoin kuin välttämättömien polt
toaineiden, raaka-aineiden ja muiden tavaroiden 
tuonnin vaikeutumisesta tai estymisestä taikka 
muusta vaikutuksiltaan näihin verrattavasta kan
sainvälisen vaihdannan häiriintymisestä aiheutu-
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va vakava uhka kansalaisten toimeentulolle tai 
ma~n talouselämän perusteille. . 

Näin kuvatut poikkeukselliset olot merkitsisi
vät myös tähän hallituksen esitykseen sisältyvän 
lakiehdotuksen 67 a §:n 1 momentissa tarkoitet
tua kansantaloutta uhkaavaa vakavaa häiriötä. 
Siksi olisi mahdollista tämän kaltaisten taloudel
listen häiriöiden vallitessa turvautua ylintä pää
tösvaltaa käyttävän eduskunnan poliittisen har
kinnan mukaan joko säännöstelyvaltuuslain tar
joamiin keinoihin tai säätää tapauskohtainen laki 
valtiopäiväjärjestyksen 67 a §:n 1 momentin 
osoittamalla tavalla. Koska käytettävän tavan va-

litseminen kuuluisi eduskunnalle - lähinnä hal
lituksen antaman selvityksen pohjalta - ei ole 
aihetta pyrkiä etukäteen rajaamaan tarkasti mai
nittujen menettelytapojen välisiä eroja ja anta
maan suosituksia niiden käytettävyydestä erilai
sissa talouselämän häiriötilanteissa. Tosin on syy
tä huomata, että valtiopäiväjärjestyksen 67 a §:n 
1 momentissa tarkoitettu kansantaloutta uhkaava 
vakava häiriö saattaa olla siinä mielessä varsinaisia 
poikkeusoloja lievempi häiriötilanne, että sen 
esillä ollessa eivät vielä täyty säännöstelyvaltuus
lain voimassa olevat tai selostetulla tavalla muu
tettavat soveltamisedellytykset. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

66 §. Lakiehdotuksen mukaan muutetaan py
kälän 7 momentin säännöstä siitä, pitkäksikö 
ajaksi kolmannessa käsittelyssä hyväksytty lakieh
dotus jää lepäämään, jos lepäämään jättämistä 
on kannattanut vähintään yksi kolmasosa edus
kunnan jäsenistä eli vähintään 67 kansanedusta
jaa. Lepäämäänjättämisaikaa lyhennettäisiin si
ten, että lakiehdotus jää pääsäännön mukaan 
lepäämään seuraavien varsinaisten valtiopäivien 
jälkeen pidettäviin varsinaisiin valtiopäiviin. 

Jotta lakiehdotuksen lepäämäänjättämisaika ei 
missään tapauksessa pitenisi nykyisestä, ehdote
taan momentissa otettavan huomioon lepäämään 
jättämisen jälkeen mahdollisesti toimitettavien 
kansanedustajain vaalien vaikutus lepäämäänjät
tämisaikaan. Tämän pääsääntöä täydentävän 
säännöksen mukaan lakiehdotus jää vaalikauden 
viimeisiltä valtiopäiviltä lepäämään ensimmäisiin 
vaalien jälkeen pidettäviin varsinaisiin valtiopäi
viin. Siksi olisi nykyiseen tapaan säännönmukai
sen vaalikauden viimeisillä valtiopäivillä samoin 
kuin niin sanottujen hajoitusvaalien toimittami
sen johdosta vaalikauden viimeisiksi jääneillä 
valtiopäivillä lepäämään jätetty lakiehdotus käsi
teltävä uudelleen heti vaalien jälkeisillä ensim
mäisillä valtiopäivillä. 

67 a §. Valtiopäiväjärjestykseen ehdotetaan li
sättäväksi uusi pykälä, jonka 1 momentti koskee 
taloudellisia valvonta- ja säännöstelytoimenpitei
tä tarkoittavien eräiden lakiehdotusten käsittely
järjestystä. Tätä käsittelytapaa noudatettaisiin 

vain sellaisiin lakiehdotuksiin, jotka täyttävät 
momentissa osoitetut tunnusmerkit. 

Ehdotetun käsittelyjärjestyksen mukaan mo
mentissa määriteltävää lakiehdotusta ei saisi jät
tää eikä hyväksyä jätettäväksi lepäämään. Kysy
myksessä on niin ollen poikkeus valtiopäiväjärjes
tyksen 66 §:n 7 momentin mukaisesta yleisestä 
lepäämäänjättämismahdollisuudesta ja 67 §:n 1 
momentin mukaiseen perustuslainsäätämisjärjes
tykseen sisältyvästä lepäämään hyväksymisestä. 
Yleisestä lepäämäänjättämismahdollisuudesta 
poikkeaminen merkitsisi muun muassa sitä, että 
ehdotetussa järjestyksessä säädettyä määräaikaista 
säännöstelylakia voitaisiin myöhemmin lailla lie
ventää ja tarvittaessa säännöstelylaki saatettaisiin 
kumotakin ilman, että vähemmistö voisi jättää 
tällaista myöhempää lakia lepäämään. Lisäksi 
momentissa säädettäisiin päätöksenteossa nouda
tettavasta määräenemmistöstä silloin, kun asia 
koskee perustuslakia. Tällaisessa tapauksessa la
kiehdotus olisi hyväksyttävä kolmannessa käsitte
lyssä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään 
kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Tässä yhtey
dessä säädettäisiin niin ikään, että lakiehdotusta 
ei tarvitse julistaa kiireelliseksi, mikä merkitsee 
poikkeusta 67 §:n 2 momentin mukaisesta perus
tuslainsäätämisjärjestyksestä. Näin ollen sellainen 
momentissa tarkoitettu lakiehdotus, joka sisäl
tönsä puolesta koskee perustuslakia, olisi hyväk
syttävissä kahden kolmasosan määräenemmistöllä 
sen vaalikauden aikana, jolloin lakiehdotus halli
tuksen esityksenä annettiin tai tehtiin edustajan 
lakialoitteena. 
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Tätä käsittelytapaa olisi sovellettava silloin, 
kun lakiehdotuksessa on yksi tai useampia perus
tuslain kanssa ristiriidassa olevia kohtia. Kysymys 
on tällöin perustuslaista poikkeavasta laista, joka 
itse ei kuitenkaan saisi perustuslaille ominaista 
pysyvyyttä. Ehdotetun 67 a §:n 1 momentin 
mukaisesti säädetty laki olisikin kumottavissa ja 
tietyin edellytyksin myös muutettavissa tavallises
sa lainsäätämisjärjestyksessä. Muutoksen tulee 
tällöin merkitä lievennystä perustuslaista jo teh
dystä poikkeuksesta, esimerkiksi säännöstelylain 
jonkun kohdan kumoamista. Jos taas muutos 
merkitsee tämän poikkeuksen laajentamista, on 
sitä tarkoittava lakiehdotus käsiteltävä 67 a §:n 1 
momentin mukaisessa järjestyksessä, mikäli kysei
nen muutoslaki täyttää ehdotetun käsittelyjärjes
tyksen soveltamisedellytykset. Ellei muuttava la
kiehdotus vastaa 67 a §:n 1 momentissa säädettä
viä vaatimuksia, on se käsiteltävä valtiopäiväjär
jestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla. 

Momentissa ei ehdoteta säädettäväksi suoranai
sia rajoituksia sen suhteen, minkä sisältöisiä pe
rustuslaista poikkeavia kohtia saa sisältyä sellai
seen lakiehdotukseen, joka on käsiteltävä ehdote
tulla tavalla. Välillisesti tällainen rajoitus aiheu
tuu kuitenkin lakiehdotuksen sisällön yksityis
kohtaisuuteen kohdistuvasta vaatimuksesta. Se 
merkitsee sitä, että hallitusmuodon 2 §:ssä vah
vistetusta toimivallanjaosta poikkeavaa valtuusla
kiehdotusta ei ole mahdollista käsitellä kyseiseen 
tapaan. Lisäksi säännöstelyn käsite olisi ymmär
rettävä siten, että säännöstelyn voimaan saattami
nen ei salli toteuttaa omaisuuden pakkoluovutus
ta. 

Ehdotetun käsittelyjärjestyksen soveltamisala 
osoitetaan momentissa kohdistamalla eräitä vaati
muksia lain säätämisen aiheena olevaan taloudel
liseen tilanteeseen, lain määräaikaisuuteen, lain 
sisällön yksityiskohtaisuuteen, lailla säädettävien 
toimenpiteiden tarkoitukseen ja siihen, millai
seen taloudelliseen toimintaan nämä toimenpi
teet voivat kohdistua, samoin kuin toimenpitei
den luonteeseen. Jotta lakiehdotus olisi käsiteltä
vä ehdotetulla tavalla, tulee lakiehdotuksen täyt
tää kaikki nämä vaatimukset. 

Käsittelyjärjestyksen soveltaminen edellyttäisi, 
että kansantaloutta uhkaa vakava häiriö. Halli
tuksen käsityksen mukaan tällainen tilanne on 
esillä esimerkiksi silloin, jos maan ulkoinen mak
sukyky on olennaisesti heikkenemässä. Sen syynä 
voi olla muun muassa vientitulojen ehtyminen 
tai tuontimenojen olennainen lisääntyminen. 
Tällaiset seuraukset saattavat johtua esimerkiksi 
jonkin keskeisen vientituotteen kilpailukyvyn 

merkittävästä heikkenemisestä maailmanmarkki
noilla taikka keskeisten raaka-aineiden poikkeuk
sellisen voimakkaasta hinnannoususta tai tuonnin 
ehtymisestä. Myös huomattavasti kasvanut koko
naiskysyntä on omiaan lisäämään tuonrimenoja, 
mahdollisesti jopa maksuvalmiutta vaarantavasti. 
Maksukykyvaikeuksia voi aiheutua myös siitä, 
että Suomen ulkomaisen velan hoitokulut nousi
sivat odottamattomasti esimerkiksi lainojen en
nalta-arvaamattoman irtisanomisen johdosta. 

Hallituksen käsityksen mukaan eivät yksin
omaan maan sisäisistä syistä johtuvat elinkeino
toiminnan ja kotimaisen tuotannon häiriöt voisi 
merkitä ehdotuksessa tarkoitettua kansantaloutta 
uhkaavaa vakavaa häiriötä, ellei samalla kertaa 
aiheudu esimerkiksi sanotunlaisia maksukykyon
gelmia. Myöskään tavanomaisena pidettävä suh
danteiden vaihtelu ei sinänsä voi muodostaa 
tarkoitettua kansantaloudellista vaaraa. Vastaa
vasti ei myöskään tällaisen suhdanteiden vaihte
lun tasoittamistoimenpiteitä koskevaa lakiehdo
tusta voitaisi käsitellä 67 a §:n 1 momentin 
mukaisessa järjestyksessä. 

Käsittelyjärjestys koskisi vain ehdotusta sellai
seksi laiksi, joka on voimassa enintään kaksi 
vuotta. Laissa tulisikin olla erityinen säännös, 
joka osoittaa lain voimassaolon. Momentin mu
kaisesti säädetyn lain voimassaoloaikaa ei olisi 
mahdollista jatkaa pelkästään voimassaolosään
nöstä muuttamalla. Vain voimassaolosäännöstä 
muuttava laki ei näet täyttäisi sitä momentissa 
säädettävää edellytystä, että lakiehdotus sisältää 
säännökset valvonta- ja säännöstelytoimenpiteis
tä. Tarvittaessa olisikin säädettävä 67 a §:n 1 
momentin mukaisessa järjestyksessä uusi laki 
enintään kahdeksi vuodeksi. 

Tällainen menettely pakottaa harkitsemaan ta
loudellisen häiriön vakavuutta ja sitä, millaiset 
valvonta- ja säännöstelytoimenpiteet ovat välttä
mättömiä häiriön lieventämiseksi. Näiden seik
kojen huomioon ottamiseksi muutenkin saattaa 
olla paikallaan sisällyttää 67 a §:n 1 momentin 
mukaisesti säädettävään lakiin säännös, joka vel
voittaa hallitusta seuraamaan häiriön kehitystä ja 
tarvittaessa - häiriön väistyessä - antamaan 
eduskunnalle ehdotuksen lain kumoamisesta. 

Ehdotettua käsittelyjärjestystä sovellettaisiin 
vain sellaiseen lakiehdotukseen, joka sisältää 
säännökset valvonnasta tai säännöstelystä. La
kiehdotukseen kohdistuu näin ollen vaatimus sen 
sisällön riittävästä yksityiskohtaisuudesta. Jotta 
lakiehdotus voitaisiin käsitellä 67 a §:n 1 mo
mentin mukaisessa järjestyksessä, olisi siinä oltava 
säännökset siitä, mitä taloudellista toimintaa vai-
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votaan tai säännöstellään sekä millä tavoin sitä 
valvotaan tai säännöstellään. Jos sen sijaan aiko
muksena on valtuuttaa valtioneuvosto päättä
mään näistä seikoista, eivät 67 a §:n 1 momentin 
soveltamisedellytykset täyty. Sellainen lakiehdo
tus on käsiteltävä hallitusmuodon 2 §:stä poik
keavan sisältönsä takia valtiopäiväjärjestyksen 67 
§:n mukaisesti. 

Valtiopäiväjärjestyksen 67 a §:n 1 momentin 
mukaisessa järjestyksessä käsiteltävän lakiehdo
tuksen tulee sisältää säännökset siitä, millaiseen 
taloudelliseen toimintaan - esimerkiksi tavaroi
den tuontiin - valvonta ja säännöstely kohdis
tuu. Lisäksi tällaisen lakiehdotuksen olisi pääpiir
teissään osoitettava, millaisien tavaroiden tuontia 
valvottaisiin ja säännösteltäisiin. Sen sijaan aivan 
täsmällinen määrittely tuontisäännöstelyn alaiset 
tavaranimikkeet mainitsemaila voisi tapahtua 
asetuksella tai valtioneuvoston päätöksellä. 

Ehdotetussa järjestyksessä käsiteltävän lakieh
dotuksen sisältövaatimuksiin kuuluu sekin, että 
ehdotuksen tulee sisältää säännökset myös itse 
valvonta- tai säännöstelytoimenpiteistä. Lailla on 
siten säädettävä esimerkiksi tuontisäännöstelyn 
osalta, mitä rajoituksia tuontiin kohdistuu. Sa
maten lakiehdotuksen on osoitettava, mille vi
ranomaisille taloudellisen toiminnan valvonta tai 
säännöstely kuuluu. Tämäkään ei siis voisi jäädä 
hallituksen päätettäväksi. 

Eduskunnan asiana olisi ratkaista myös kysy
mys valvonnan tai säännöstelyn aloittamisesta. 
Siksi valvonnan tai säännöstelyn kohteen, keinot 
ja viranomaisorganisaation määrittävän lain sää
tämisen jälkeen ei saisikaan jäädä hallituksen 
päätettäväksi, pannaanko ja mistä alkaen valvon
ta tai säännöstely lain säätäiDässä muodossa toi
meen. 

Ehdotetun 67 a §:n 1 momentin mukaisesti 
säädettävä laki tulee laatia niin yksityiskohtaiseksi 
ja selkeäksi, että hallituksen ja muiden viran
omaisten tehtävänä on valvonta- tai säännöstely
toimenpiteiden toteuttaminen lain mukaisesti 
sen voimaantulosta alkaen. Lakia täsmentävät ja 
sen täytäntöönpanemiseksi ja soveltamiseksi 
mahdollisesti tarvittavat säännökset tulee voida 
antaa asetuksella tai valtioneuvoston päätöksellä 
samoissa rajoissa kuin lakia yleensäkin on mah
dollista täsmentää alemmanasteisilla säädöksillä. 

Valtiopäiväjärjestyksen 67 a §:n 1 momentin 
mukaisesti käsiteltävän lakiehdotuksen tulee si
sältää säännökset kansantaloutta uhkaavan vaka
van häiriön lieventämiseksi välttämättämistä toi
menpiteistä. Kyseisessä järjestyksessä voidaan kä
sitellä vain sellainen lakiehdotus, jonka tarkoitta-
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mat toimenpiteet tähtäävät häiriön lieventämi
seen ja ovat välttämättömiä tämän tavoitteen 
kannalta. Näin ollen kyseisessä järjestyksessä käsi
teltävän lakiehdotuksen sisältöön kohdistuu toi
menpiteiden välttämättömyyden vaatimuksesta 
johtuva eräänlainen tarkoitussidonnaisuuden pe
riaate. Esimerkiksi perusoikeuksien rajoittaminen 
olisi mahdollista vain, jos rajoitukset ovat välttä
mättömiä häiriön lieventämiseksi. Koska häiriö 
on laadultaan taloudellinen, saattavat sen lieven
tämiseksi erilaiset omaisuuden käyttörajoitukset · 
osoittautua välttämättömiksi. Sen sijaan muihin 
perusoikeuksiin puuttuminen ei tällaisista kan
santaloudellisista syistä voi tulla kysymykseen. 

Tarkoitussidonnaisuuden lisäksi suhteellisuus
periaate rajoittaisi valvonta- ja säännöstelytoi
menpiteiden sisältöä. Toimenpiteet on mitoitet
tava oikeassa suhteessa kansantaloutta uhkaavan 
vakavan häiriön ominaisuuksiin eivätkä toimen
piteet saa olla aiheettoman jyrkkiä. Mikäli esi
merkiksi säännöstely osoittautuu välttämättö
mäksi, on se toteutettava niin lievin toimenpitein 
kuin mahdollista, jotta häiriöstä muutoin aiheu
tuvat haitalliset vaikutukset voidaan kuitenkin 
riittävästi estää. 

Kansantaloutta uhkaavaa vakavaa häiriötä 
enempää kuin sen lieventämiseksi tarkoitettujen 
toimenpiteiden välttämättömyyttäkään ei voida 
ratkaista yleisellä säännöllä, vaan häiriön olemas
saolo ja toimenpiteiden välttämättömyys on ar
vioitava kulloinkin vallitsevan tilanteen perus
teella tapauskohtaisesti. Eduskunnan on otettava 
kanta näihin seikkoihin ratkaistessaan, täyttääkö 
käsiteltävänä oleva lakiehdotus 67 a §:n 1 mo
mentin mukaisen käsittelyjärjestyksen soveltamis-
edellytykset. · 

Tässä järjestyksessä käsiteltäväksi aiottua la
kiehdotusta koskevassa esityksessään hallituksen 
on tarkasti perusteltava, mistä syistä hallitus 
katsoo, että kansantaloutta uhkaa vakava häiriö 
ja että esityksessä ehdotetut toimenpiteet ovat 
välttämättömiä häiriön lieventämiseksi. Valmis
teltaessa tällaista hallituksen esitystä on asianmu
kaisella tavalla oltava yhteydessä talouselämän 
järjestöihin. Lakiehdotuksen valmisteluvaiheessa 
voitaisiin hankkia lausunto talousneuvostolta, 
jossa muun muassa edustavimmilla taloudellisilla 
järjestöillä on edustus. 

Ehdotuksen mukaan 67 a §:n 1 momentissa 
tarkoitettu lakiehdotus voi sisältää säännöksiä 
tuonnin ja viennin eli ulkomaankaupan, ulko
maan maksulzikenteen sekä hintojen, vuokrien ja 
palkkojen samoin kuin korkojen ja osinkojen 
valvonnasta ja säännöstelystä. Hallituksen mieles-
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tä tällaisiin taloudellisiin toimintoihin kohdistu
van valvonnan voimaan saattamiseksi olisi mah-. 
dollista velvoittaa lailla antamaan tietoja valvon
nanalaisista seikoista asianomaisille viranomai
sille. Niille voitaisiin lailla perustaa oikeus saada 
nähtäväkseen kirjanpitoasiakirjoja, sopimuksia ja 
muitakin asiakirjoja, joita tarvitaan toiminnan 
asianmukaiseksi valvomiseksi. Valvontatoimet 
saattaisivat merkitä myös erityisen neuvottelujär
jestelmän luomista viranomaisten ja esimerkiksi 
yrittäjien tai heitä edustavien järjestöjen välille. 
Erityisesti on kuitenkin huomattava, että pelkän 
valvontamahdollisuuden perusteella ei viran
omaisille voitaisi antaa lailla valtaa tehdä sitovia 
päätöksiä valvottavista seikoista, joskin niillä voi
taisiin lakisääteisesti todeta olevan mahdollisuus 
antaa oikeudellisesti sitomattomia ohjeita ja suo
situksia. 

Säiinnöstelytoimenpiteet voivat hallituksen kä
sityksen mukaan merkitä lähinnä erilaisten kiel
tojen ja rajoitusten asettamista. Sen sijaan sään
nöstelyn nimissä ei olisi mahdollista suoranaisesti 
velvoittaa johonkin toimintaan, esimerkiksi vel
voittaa tuomaan tai viemään joitakin tavaroita 
tietyn määrän. Koska valtiopäiväjärjestyksen 
67 a §:n 1 momentin mukaisesti säädettävään 
lakiin perustuvat säännöstelytoimenpiteet voisi
vat koskea vain ulkomaankauppaa ja ulkomaan 
maksuliikennettä, hintoja, vuokria ja palkkoja 
sekä korkoja ja osinkoja, ei tällaisen säännöstelyn 
toteuttaminen edellä mainitun tarkoitussidonnai
suusperiaatteen takia voi merkitä tavaroiden pak
koluovutusta tai omistusoikeuden siirtämistä 
muussakaan muodossa. Säännöstelytoimenpitei
den sisällön osalta muutoin viitataan siihen, 
millaisin toimenpitein säännöstelyä on toteutettu 
tähänastisen vakiintuneen valtuuslakikäytännön 
nojalla. Vakiintunut käytäntö voi olla ohjeena 
myös siitä, mitä ymmärretään ulkomaankaupalla, 
ulkomaan maksuliikenteellä sekä hinnoilla ja 
palkoilla. 

Säännöstelyn sisältönä voisi olla esimerkiksi 
joidenkin tuotteiden asettaminen määräaikaiseen 
vienti- tai tuontikieltoon taikka hintojen, vuok
rien ja palkkojen korotusten rajoittaminen tai 
suoranaisen sulun asettaminen taikka korkojen ja 
osinkojen suuruuden rajoittaminen tai osingon
jaon lykkääminen määräajaksi. Säännöstely ei sen 
sijaan voisi tarkoittaa esimerkiksi jonkin hyödyk
keen hinnan vahvistamiseen kytkeytyvän neuvot
telujärjestelmän lakkauttamista tai työtaistelutoi
menpiteiden kieltämistä. Ulkomaankaupan ja ul
komaan maksuliikenteen säännöstely voisi merki
tä erilaisten toimenpiteiden saattamista luvanva-

raiseksi. Lupajärjestelmän vallitessa säännöstely 
voidaan eriyttää erilaisten tapausten ominaispiir
teisiin lähemmin sopivaksi esimerkiksi käyttämäl
lä lupaehtoja muun muassa maksuajan ja -tavan 
osalta ulkomaankaupassa. Ulkomaankaupan 
säännöstelyä voitaisiin toteuttaa myös käyttämäl
lä erilaisia tuonti- ja vientikattoja. 

Pykälän 2 momentin mukaan voidaan poik
keuksellisia oloja varten säätää lailla perustus
laeista sellaisia poikkeuksia kuin valtiopäiväjärjes
tyksen 67 §:n mukaisesti hyväksytyllä lailla on 
säädetty. Säännöksessä siten pelkästään todettai
siip. hallitusmuodon 95 §:ään ja valtiopäiväjärjes
tyksen 94 §:ään pohjautuva mahdollisuus säätää 
poikkeuksia perustuslaeista niiden kirjainta 
muuttamatta. Ehdotettu säännös on syytä sijoit
taa valtiopäiväjärjestykseen, koska valmiuslain
säädännöllä on tarkoitus saattaa voimaan pysy
väisluonteisena järjestely, jonka mukaan perus
tuslainsäätämisjärjestyksessä säädettävällä val
miuslainsäädännön puitelailla annetaan valtuu
tus säätää erillisillä valmiuslaeilla poikkeuksia 
perustuslakien säännöksistä. 

73 §. Pykälän muuttaminen on tarpeen, koska 
66 §:n 7 momentista määräytyvää lepäämäänjät
tämisaikaa ehdotetaan muutettavaksi. Lisäksi py
kälää ehdotetaan muutettavaksi niin, että lepää
mään jätettyä lakiehdotusta voitaisiin sitä uudel
leen käsiteltäessä korjata teknisesti. 

Pykälän 1 momentissa ovat säännökset siitä, 
milloin 66 §:n mukaisesti lepäämään jätetyn tai 
67 §:n mukaisesti lepäämään jätettäväksi hyväk
sytyn lakiehdotuksen käsittely on pantava vireil
le. Ehdotuksen mukaan tämän olisi tapahduttava 
niillä valtiopäivillä, joihin ehdotus on jäänyt 
lepäämään. Näin ollen tässä pykälässä viirattai
siin edellä mainittuihin pykäliin, joiden säännök
set osoittavat, mihin valtiopäiviin lakiehdotus jää 
lepäämään. 

Pykälän 2 momentti koskee lepäämään jätetyn 
ja jätettäväksi hyväksytyn lakiehdotuksen uutta 
käsittelyä. Nykyiseen tapaan tuo käsittely tapah
tuisi asianomaisen valiokunnan annettua asiasta 
mietintönsä. Sen jälkeen lakiehdotus olisi edus
kunnassa niin sanotussa ainoassa käsittelyssä hy
väksyttävä tai hylättävä asiasisällöltään muutta
mattomana. Näin ollen olisi mahdollista korjata 
lepäämään jätetyn ja jätettäväksi hyväksytyn la
kiehdotuksen teknisiä virheitä sekä muuttaa siinä 
olevia vanhentuneita viittauksia ja lakiehdotuk
sen voimaantulosäännöksiä. Voimassa olevaan ta
paan päätettäisiin lepäämään jätetyn lakiehdo
tuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä äänten 
enemmistöllä. Sen sijaan valtiopäiväjärjestyksen 
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67 §:n mukaisesti lepäämään jätettäväksi hyväk
sytty lakiehdotus olisi niin ikään nykyiseen ta
paan hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannatta
nut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänis
tä, tai hylättävä. 

Pykälässä on jätetty avoimeksi,· tuleeko lepää
mään jätetyn tai jätettäväksi hyväksytyn lakieh
dotuksen käsittely saattaa loppuun niillä valtio
päivillä, joihin ehdotus on jäänyt lepäämään. 
Viitaten eduskunnan perustuslakivaliokunnan tä
tä seikkaa koskevaan lausuntoon (n:o 8/1976 
vp.) hallitus toteaa olevan pääsääntönä, että 
lepäämässä olevan lakiehdotuksen käsittely saate
taan loppuun asianomaisilla valtiopäivillä, sikäli 
kuin se on mahdollista normaalin eduskuntatyön 
purtteissa. Jos kuitenkin nämä valtiopäivät muo
dostuvat poikkeuksellisen lyhyiksi tai kiireellisiksi 
taikka jos on muita hyväksyttäviä syitä, voidaan 
lepäämässä olevan lakiehdotuksen käsittelyä jat
kaa myös seuraavilla valtiopäivillä ottaen kuiten-

kin huomioon valtiopäiväjärjestyksen 35 §:stä 
johtuvan rajoituksen. 

2. Voimaantulo 

Uudistus on tarkoitus saattaa voimaan niin 
pian kuin tasavallan presidentti on vahvistanut 
eduskunnan hyväksymän lain. 

3. Säätämisjärjestys 

Koska esitykseen sisältyvä ehdotus valtiopäivä
järjestyksen muuttamisesta tarkoittaa perustus
lain muuttamista, on se käsiteltävä valtiopäiväjär
jestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, 
muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n 7 momentti ja 73 §, 
näistä 73 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetulla lailla 

(278/ 83 ), sekä 
lisätään lakiin uusi 67 a § seuraavasti: 

66 § 

Sellainen lakiehdotus, joka kolmannessa käsit
telyssä on saavuttanut äänten enemmistön, voi
daan kuitenkin panna lepäämään. Ehdotus le
päämään jättämisestä on tehtävä, ennen kuin 
päätösesitys lakiehdotuksen hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä on tehty, ja on siinä tapauksessa, 
jos lakiehdotus äänestyksessä ei ole rauennut, asia 
pantava pöydälle seuraavaan täysistuntoon; jos 
ehdotusta lepäämään jättämisestä silloin kannat
taa vähintään kolmasosa eduskunnan kaikista 
jäsenistä, jää lakiehdotus, sanamuodoltaan sem
moisena kuin se kolmannessa käsittelyssä hyväk
syttiin, lepäämään seuraavien varsinaisten valtio
päivien jälkeen pidettäviin varsinaisiin valtiopäi
viin. Vaalikauden viimeisiltä valtiopäiviltä la
kiehdotus jää kuitenkin lepäämään ensimmäisiin 

v~alien jälkeen pidettäviin varsinaisiin valtiopäi
vun. 

67 a § 
Ehdotusta laiksi, joka sisältää säännökset kan

santaloutta uhkaavan vakavan häiriön lieventämi
seksi välttämättömistä ulkomaankaupan, ulko
maan maksuliikenteen, hintojen, vuokrien ja 
palkkojen sekä korkojen ja osinkojen valvonta- ja 
säännöstelytoimenpiteistä ja joka on voimassa 
enintään kaksi vuotta, ei voida jättää eikä hyväk
syä jätettäväksi lepäämään. Jos asia koskee perus
tuslakia, lakiehdotus on, ehdotusta kiireelliseksi 
julistamatta, hyväksyttävä kolmannessa käsittelys
sä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään 
kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. 
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Poikkeuksellisia oloja varten voidaan lailla sää
tää perustuslaeista sellaisia poikkeuksia kuin 
67 §:n mukaisesti hyväksytyllä lailla on säädetty. 

73 § 
Lepäämään jätetyn tai jätettäväksi hyväksytyn 

lakiehdotuksen käsittely on pantava vireille niillä 
valtiopäivillä, joihin . ehdotus on jäänyt lepää
mään. 

Asianomaisen valiokunnan annettua asiasta 

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1984 

mietintönsä on lakiehdotus asiasisällöltään muut
tamattomana hyväksyttävä tai hylättävä. Lepää
mään jätetyn lakiehdotuksen hyväksymisestä pää
tetään äänten enemmistöllä ja lepäämään jätettä
väksi hyväksytyn lakiehdotuksen hyväksymisestä 
päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi 
kolmasosaa annetuista äänistä. 

Tämä laki tulee vo1maan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti· 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 

Laki 
valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, 
muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n 7 momentti ja 73 §, 
näistä 73 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetulla lailla 

(278/83 ), sekä 
lisätään lakiin uusi 67 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

66 § 

Sellainen lakiehdotus, joka kolmannessa käsit
telyssä on saavuttanut äänten enemmistön, voi
daan kuitenkin panna lepäämään. Ehdotus le
päämään jättämisestä on tehtävä, ennenkuin 
päatösesitys lakiehdotuksen hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä on tehty, ja on siinä tapauksessa, 
jos lakiehdotus äänestyksessä ei ole rauennut, asia 
pantava pöydälle seuraavaan täysistuntoon; jos 
ehdotusta lepäämään jättämisestä silloin kannat
taa vähintään kolmasosa eduskunnan kaikista 
jäsenistä, jää lakiehdotus, sanamuodoltaan sem
moisena kuin se kolmannessa käsittelyssä hyväk
syttiin, lepäämään ensimmäisiin vaalien jäljestä 
pidettäviin varsinaisiin valtiopäiviin. 

4384007290 

Sellainen lakiehdotus, joka kolmannessa käsit
telyssä on saavuttanut äänten enemmistön, voi
daan kuitenkin panna lepäämään. Ehdotus le
päämään jättämisestä on tehtävä, ennen kuin 
päätösesitys lakiehdotuksen hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä on tehty, ja on siinä tapauksessa, 
jos lakiehdotus äänestyksessä ei ole rauennut, asia 
pantava pöydälle seuraavaan täysistuntoon; jos 
ehdotusta lepäämään jättämisestä silloin kannat
taa vähintään kolmasosa eduskunnan kaikista 
jäsenistä, jää lakiehdotus, sanamuodoltaan sem
moisena kuin se kolmannessa käsittelyssä hyväk
syttiin, lepäämään seuraavien varsinaisten valtio
päivien jälkeen pidettäviin varsinaistin valtiopäi
vtin. Vaalikauden viimeisiltä valtiopäiviltä la
kiehdotus jää kuitenkin lepäämään ensimmäisiin 
vt1!:1ien jälkeen pidettävti"n varsinaistin valtiopäi
vtzn. 

67 a § 
Ehdotusta laiksi, joka sisältää säännökset kan

santaloutta uhkaavan vakavan häiriön lieventämi
seksi välttämättämistä ulkomaankaupan, ulko
maan maksultikenteen, hintojen, vuokrien ja 
palkkojen sekä korkojen ja osinkojen valvonta- ja 
säännöstelytoimenpiteistä ja joka on voimassa 
enintään kaksi vuotta, ei voida jättää eikä hyväk
syä jätettäväksi lepäämään. jos asia koskee perus
tuslakia, lakiehdotus on, ehdotusta kiireelliseksi 
julistamatta, hyväksyttävä kolmannessa käsittelys
sä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään 
kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. 

Poikkeuksellisia oloja varten voidaan lailla sää
tää perustuslaeista sellaisia poikkeuksia kuin 
67 §:n mukaisesti hyväksytyllä latlla on säädetty. 
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Voimassa oleva laki 

73 § 
Lepäämään jätetyn tai jätettäväksi hyväksytyn 

lakiehdotuksen taikka tasavallan presidentin vah
vistamatta jättämän lain käsittely on pantava 
vireille ensimmäisillä vaalien jälkeen pidettävillä 
varsinaisilla valtiopäivillä sekä, asianomaisen va
liokunnan annettua asiasta lausuntonsa, muutta
matta hyväksyttävä tai hylättävä. 

Hyväksyminen tai hylkääminen päätetään ään
ten enemmistöllä, paitsi 67 §:n 1 momentissa 
mainitussa tapauksessa. 

Ehdotus 

73 § 
Lepäämään jätetyn tai jätettäväksi hyväksytyn 

lakiehdotuksen käsittely on pantava vireille nizflä 
valtiopäivillä, joihin ehdotus on jäänyt lepää
mään. 

Asianomaisen valiokunnan annettua asiasta 
mietintönsä on lakiehdotus asiasisällöltään muut
tamattomana hyväksyttävä tai hylättävä. Lepää
mliän jätetyn lakiehdotuksen hyväksymisestä pää
tetään äänten enemmistöllä ja lepäämään jätettä
väksi hyväksytyn lakiehdotuksen hyväksymisestä 
päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi 
kolmasosaa annetuista äänistä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 


