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Hallituksen esitys Eduskunnalle lääninhallituslaiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitykseen sisältyy lääninhallitusta koskevat pe
russäännökset. Nämä on aikaisemmin annettu 

asetuksella. Laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan vuoden 1988 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne, muutosten 
tarve ja asian valmistelu 

Hallitusmuodon 51 §:n 1 momentin mukaan 
läänin hallintoa johtaa maaherra. Edelleen halli
tusmuodon 87 §:n 5 kohdassa säädetään maaher
ran nimittämistavasta. Lääninoikeudesta on an
nettu laki (1021/74) ja asetus (751175). Muutoin 
lääninhallitus on järjestetty vuonna 195 5 anne
tulla asetuksella lääninhallituksesta ( 1881 55), jo
ta myöhemmin on useasti muutettu. Lääninhalli
tuksesta annetun asetuksen ohella on annettu 
asetukset lääninhallituksen kouluosastosta ( 461 
82) ja lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastos
ta ( 119/ 71). 

Lääninhallituksesta annettavan lain tarpeelli
suuteen on kiinnitetty huomiota useissa eri yh
teyksissä. Muun muassa lääninhallinnon järjestys
muotokomitea ehdotti mietinnössään (Komi
teanmietintö 1967:A 4) lääninhallituksesta an
nettavaksi lakia. Vaikka komitean ehdotukset 
eräiltä muilta osin johtivat toimenpiteisiin, ei 
hallituksen esitystä lääninhallitusta koskevaksi 
laiksi ole annettu eduskunnalle. Myös välipor
taanhallintokomitea II ehdotti 2. mietinnössään 
(Komiteanmietintö 1983:5 7) lääninhallinnon jär
jestämistä lailla. Komitean ehdotukset eivät kui
tenkaan ole johtaneet lakiehdotuksen antami
seen. 

Lääninhallitusten tehtävissä ja organisaatiossa 
1970- ja 1980-luvuilla tapahtuneiden laajahkojen 
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uudistusten johdosta sisäasiainministeriö katsoi, 
että nykyinen vuodelta 1955 oleva asetus läänin
hallituksesta, joka sisältää myös tarpeettomiksi 
käyneitä säännöksiä ja on kieliasultaan vanha, 
tulisi kokonaan uusia. Asiaa valmistellut läänin
hallitusasetustoimikunta ehdottikin mietinnös
sään (Komiteanmietintö 1985:57) lääninhallituk
sesta annettavaksi uuden asetuksen, joka korvaisi 
nykyiset lääninhallituksesta, lääninhallituksen 
kouluosastosta ja sosiaali- ja terveysosastosta an
netut asetukset. Mainitusta ehdotuksesta saatujen 
lausuntojen ja sen jälkeen suoritetun valmistelun 
perusteella ilmeni, ettei edellytyksiä yksinomaan 
asetustasoisten säännösten antamiseen ollut. Nyt
temmin myös hallitusmuodon 65 §:n 1 momen
tissa, sellaisena kuin se on 24 päivänä lokakuuta 
1986 annetussa laissa (754/86), on todettu, että 
virastojen yleisistä perusteista tulisi säätää lailla. 
Lisäksi nykyisen lainsäädäntökäytännön mukaan 
lääninhallitusasetukseenkin sisältyvistä eräistä 
kansalaisiin kohdistuvista pakkotoimista tulisi 
säätää lain tasoisessa säädöksessä. 

Tähän hallituksen esitykseen on sisällytetty 
perussäännökset lääninhallituksesta. Lakiehdotus 
ja sen nojalla annettava lääninhallitusasetus ei 
sisällä voimassa oleviin säännöksiin asiallisia 
muutoksia. Laki olisi saatettava voimaan vuoden 
1988 alusta, koska muun muassa uudistettu vir
kamieslainsäädäntö edellyttäisi joka tapauksessa 
lääninhallituksesta annetun asetuksen uudista
mista sanotusta ajankohdasta. 
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2. Esityksen hallinnolliset vaiku
tukset 

Lääninhallituslaki ja sen nojalla annettava lää
ninhallitusasetus merkitsisi muun muassa läänin
hallituksen eri osastoja koskevien yleishallinnol
listen säännösten yhtenäistämistä ja niiden ko
koamista samaan säädökseen. Tämä tulisi paran
tamaan lääninhallitusten johtamista ja mahdolli
suuksia toimia nykyistä yhtenäisempänä virasto
kokonaisuutena. Esitys tulisi myös edesautta-

HE n:o 157 

maan lääninhallituksiin kohdistuvien eri ministe
riöiden ohjaus- ja valvontatoimintojen yhteenso
vittamista. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia val
tion- eikä kunnallistalouden kannalta. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Pykälä vastaa sisällöltään voimassa olevan 
lääninhallituksesta annetun asetuksen 1 §:ää. Py
kälässä on kuitenkin todettu nykyistä tarkemmin 
ministeriöiden ja keskusvirastojen johtosuhteet 
lääninhallitukseen. 

2 §. Voimassa olevissa lääninhallitusta koske
vissa säännöksissä, muun muassa kouluosastosta 
ja sosiaali- ja terveysosastosta annetuissa asetuk
sissa, on yksityiskohtaisesti lueteltu, että läänin
hallituksen alaisia toimintayksiköitä ovat esimer
kiksi peruskoulut, kansanopistot, kansalais- ja 
työväenopistot ja yleiset kirjastot sekä lääkärit ja 
muu terveydenhuoltohenkilöstö, eläinlääkärit ja 
sosiaali- ja terveydenhuollon laitokset, sen mu
kaan kuin erikseen on säädetty. 

Ehdotettu pykälä vastaa nykytilaa luettelemat
ta kuitenkaan yksityiskohtaisesti kaikkia toimin
tayksiköitä. 

3 §. Lääninhallituksen perustehtävä, läänin ja 
sen väestön hyvinvoinnista huolehtiminen ja sen 
edistäminen, on pykälän 1 momentissa säilytetty 
nykyisen säännöksen mukaisena. Lääninhallituk
sen yleisiä tehtäviä, kuten esimerkiksi yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä läänin 
alueella tai sen silmällä pitämistä, että kuntien ja 
kuntainliittojen hallintoa ja taloutta hoidetaan 
voimassa olevien lakien mukaan, jotka on määri
telty asianomaisissa erityislaeissa ja -asetuksissa, ei 
ole pidetty tarkoituksenmukaisena mainita tässä 
yksityiskohtaisesti. 

Pykälän 2 momentissa korostetaan asianomais
ten viranomaisten ja muiden tahojen yhteistyön 
merkitystä läänin olojen kehittämisessä. 

4 §. Pykälä koskee lääninhallituksen valvonta
tehtävää alaiseensa hallintoon nähden. Se vastaa 
voimassa olevaa säännöstä. 

5 §. Pykälä vastaa voimassa olevaa säännöstä. 
Pykälässä on todettu, että lääninhallituksen on 
hoidettava myös asia, jonka on katsottava sille 
läänin yleisenä hallintoviranomaisena kuuluvan, 
vaikka siitä ei olekaan säädetty. Tämän nimeno
maista toteamista laissa pidetään perusteltuna, 
vaikka sen voidaan katsoa seuraavan jo lain 1 §: n 
1 momentista. 

6 §. Lääninhallituksen virka-apua koskeva 
säännös vastaa voimassa olevaa lääninhallitukses
ta annetun asetuksen 11 §:ää. 

7 §. Säännöksessä säilytetään lääninhallituksen 
yleinen uhkasakkovalta asiallisesti nykyisen kal
taisena. Useiden erityislakien nojalla lääninhalli
tuksella on mahdollisuus käyttää pakkokeinona 
myös teettämisuhkaa tai keskeyttämisuhkaa ( esi
merkiksi palo- ja pelastustoimesta annetun lain 
46 §, väestönsuojelulain 30 § ja ilmansuojelulain 
22 §). Tämän vuoksi ja, koska teettämis- tai 
keskeyttämisuhka saattaa joissakin tapauksissa 
johtaa nopeammin haluttuun lopputulokseen, 
on lakiin otettu säännös myös näiden pakkokei
nojen käyttömahdollisuudesta. 

8 §. Uutena säännöksenä ehdotetaan lakiin 
otettavaksi yleissäännös lääninhallituksen yhtey
dessä toimivista sivuelimistä. Periaatteena olisi, 
että kullakin hallinnonalalla voisi olla apunaan 
enintään yksi neuvottelukunta. Tämän lisäksi 
toimisi lääninhallituksen apuna edelleen lauta
kuntia. 

9 §. Ahvenanmaan lääninhallitusta koskevaa 
pykälää on nykyiseen säännökseen verrattuna 
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tarkistettu muun muassa käyttämällä siitä Ahve
nanmaan maakunnan lääninhallituksen nimeä 
maakunnan itsehallintoa koskevien säännösten 
mukaisesti. 

10 §. Pykälässä on todettu, että tarkemmat 
säännökset lain täytäntöönpanosta annetaan ase
tuksella. 

11 §. Pykälä sisältää lain voimaantulosäännök
sen. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan kumotta
vaksi uuden ulosottolain voimaanpanemisesta ja 
siitä, mitä sen johdosta on vaarin otettava, 3 
päivänä joulukuuta 1895 annetun asetuksen 
11 §. Tämä säännös sisältää nykyisin lääninhalli
tukselle kuuluvan yleisen uhkasakkovallan, josta 
on säännös tämän lain 7 §:ssä. Uhkasakkovallan 
lisäksi mainitussa 11 §:ssä säädetään lääninhalli
tuksen vallasta tuottaa niskoitteleva luoksensa tai 
kieltää häntä lähtemästä pois paikkakunnalta. 
Nämä käyttöä vaille jääneet valtuudet on samalla 
syytä kumota. 

12 §. Vanhassa lainsäädännössä on useissa yh
teyksissä säädetty maaherrasta silloin, kun nykyi
sen käytännön mukaan tarkoitetaan lääninhalli
tusta. 

13 §. Pykälä antaa valtuudet ryhtyä ennen lain 
voimaantuloa sen täytäntöön panemiseksi tar
peellisiin toimenpiteisiin. 

2. Tarkemmat säännökset p mää
räykset 

Lääninhallituslain antamisen johdosta on tar
peellista kumota lääninhallituksesta 29 päivänä 
huhtikuuta 1955 annettu asetus, lääninhallituk
sen kouluosastosta 14 päivänä tammikuuta 1982 
annettu asetus ja lääninhallituksen sosiaali- ja 
terveysosastosta 5 päivänä helmikuuta 1971 an
nettu asetus, jotka korvataan uudella asetuksella. 
Uusi lääninhallitusasetus olisi luonteeltaan tavan
omainen hallintoasetus, joka sisältää lääninhalli
tuksen eri osastoja koskevat yleishallinnolliset 
säännökset. 

3. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saarettavaksi voimaan saman
aikaisesti valtion virkamieslain kanssa eli 1 päivä
nä tammikuuta 1988. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Lääninhallituslaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Lääninhallituksen asema 

1 § 
Yleisenä hallintoviranomaisena läänissä on lää

ninhallitus, jonka päällikkönä on maaherra. 
Lääninhallitus toimii eri hallinnonalojen tehtä

viä hoitaessaan asianomaisen ministeriön alaise
na. 

Lääninhallitus on erikseen säädetyissä asioissa 
myös sen keskusviraston alainen, jonka toimi
alaan kuuluvia tehtäviä se hoitaa. 

Lääninhallitusten yleishallinnollinen johto Ja 
valvonta kuuluu sisäasiainministeriölle. 

2 § 
Lääninhallituksen alaisia ovat: 
1) rekisteritoimistot sen mukaan kuin niistä on 

erikseen säädetty; 
2) nimismiehet ja poliisilaitokset ottaen huo

mioon, mitä Helsingin poliisilaitoksesta on erik
seen säädetty; 

3) opetus- ja kulttuurihallinnon toimintayksi
köt sen mukaan kuin niistä on erikseen säädetty; 

4) sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksi
köt sen mukaan kuin niistä on erikseen säädetty; 
sekä 

5) muut viranomaiset ja laitokset, joista niin 
on erikseen säädetty tai määrätty. 

2 luku 

Lääninhallituksen yleiset tehtävät 

3 § 
Lääninhallituksen on huolehdittava läänin ti

lasta ja tarpeista sekä kaikin puolin edistettävä 
läänin kehitystä ja sen väestön parasta. 

Lääninhallituksen on edistettävä yhteistyötä 
sen sekä valtion piirihallinnon ja kunnallishallin
non viranomaisten samoin kuin eri yhteisöjen 
välillä läänin olojen kehittämiseksi. 

4 § 
Lääninhallituksen tulee valvoa alaistensa viran

omaisten ja niiden muiden viranomaisten toi
mintaa, joiden valvonta kuuluu lääninhallituk
selle. 

5 § 
Lääninhallituksen tulee myös huolehtia nnsta 

tehtävistä, jotka sille on erikseen säädetty tai 
määrätty tai joiden on katsottava kuuluvan sille 
läänin yleisenä hallintoviranomaisena. 

6 § 
Lääninhallituksen tulee antaa muille vuan

omaisille virka-apua, kun sen antamisesta on 
säädetty tai se on muutoin lääninhallituksen 
asiana läänin yleisenä hallintoviranomaisena. 

Lääninhallituksella on oikeus saada asianomai
silta viranomaisilta virka-apua ja niitä tietoja, 
joita lääninhallitus toiminnassaan tarvitsee ja vi
ranomaiset voivat lain mukaan antaa. 

7 § 
Lääninhallitus voi sakon uhalla, teettämisen

uhalla tai uhalla, että työnteko tai muu toiminta 
keskeytetään, velvoittaa asianomaisen noudatta
maan käskyä tai kieltoa, jonka lääninhallitus 
antaa tai jonka virka-apua pyytävä muu viran
omainen on toimivaltansa rajoissa antanut. 

3 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

8 § 
Lääninhallituksen yhteydessä voi toimia, siten 

kuin niistä on erikseen säädetty tai määrätty, 
neuvottelukuntia ja lautakuntia. 

9 § 
Ahvenanmaan maakunnan lääninhallituksesta 

ovat soveltuvin osin voimassa tämän lain sään
nökset sekä mitä siitä on erikseen säädetty. 
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10 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöön

panosta annetaan asetuksella. 

4 luku 

Voimaantulo 

11§ 
Tämä laki tulee votmaan päivänä 

kuuta 198 . 
Tällä lailla kumotaan uuden ulosottolain voi-

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1987 

maanpanemisesta ja siitä, mitä sen johdosta on 
vaarin otettava, 3 päivänä joulukuuta 1895 anne
tun asetuksen 11 §. 

12 § 
Mitä aikaisemmin on säädetty maaherrasta, 

koskee lääninhallitusta, jollei nimenomaan ole 
tarkoitettu maaherraa yksin. 

13 § 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 

t~ytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpitei
sun. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri }armo Rantanen 




