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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viranomaisten mää
räyksiä ja ohjeita koskevista toimenpiteistä 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on rajoittaa, sel
keyttää ja uudistaa ministeriöiden ja niiden 
alaisten valtion hallintoviranomaisten normin
antoa. Tavoitteena on vähentää erityisesti kun
nallishallintoon kohdistuvia määräyksiä, pa
rantaa määräysten ja ohjeiden valmistelua, 
ajantasaisuutta ja saatavuutta, selkeyttää nii
den sisältöä sekä tehostaa niitä koskevaa seu
rantaa. 

Kuntiin ja kuntainliittoihin kohdistuvia mää
räyksiä saisi antaa vain laissa olevan, yksilöi
dyn valtuutuksen nojalla. Ehdotuksista mää
räyksiksi ja ohjeiksi olisi tarvittavassa laajuu
dessa kuultava muita viranomaisia sekä yhtei
söjä, jotka edustavat normien kohderyhmiä. 
Tärkeimmistä kunnallishallintoa koskevista 
määräyksistä kuultaisiin valtioneuvoston pää
töksen nojalla kuntien keskusjärjestöjä ja neu
voteltaisiin tarvittaessa sisäasiainministeriön 
kanssa. 

3819461 

Määräykset olisi julkaistava suomeksi ja 
ruotsiksi, ja ne voisivat tulla voimaan aikaisin
taan niiden julkaisemispäivänä. Määräyksistä 
ja ohjeista olisi pidettävä rekisteriä. Määräyk
set ja ohjeet annettaisiin yleensä enintään vii
den vuoden määräajaksi. Määräysten ja ohjei
den antamisessa noudatettavia menettelytapoja 
ohjaisi tarkemmin valtioneuvosto. 

Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan vii
meistään puolen vuoden kuluttua lain antami
sesta. Ennen lain voimaantuloa annetut mää
räykset ja ohjeet olisi saatettava lain ja valtio
neuvoston sen nojalla antamien määräysten 
mukaisiksi vuoden 1990 loppuun mennessä. 
Viimeistään vuoden 1991 alusta lukien olisi 
kumottava ennen lain voimaantuloa annetut 
määräykset, joita ei ole julkaistu ja rekisteröi
ty, samoin kuin ohjeet, joita ei ole rekisteröity. 
Laki olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 
1996. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Esityksen yleistavoitteena on rajoittaa, sel
keyttää ja uudistaa ministeriöiden ja niiden 
alaisten valtion hallintoviranomaisten normin
antoa. Normeilla tarkoitetaan määräyksiä, 
joiksi luetaan hallintoviranomaisten antamat 
oikeussäännökset sekä niin sanotut hallinnolli
set yleismääräykset. Määräykset ovat velvoitta
via. Toiseksi normeilla tarkoitetaan hallintovi
ranomaisten antamia yleisohjeita, jotka eivät 
ole oikeudellisesti velvoittavia, mutta joista 
poikkeamiseen tulisi kuitenkin olla perusteltu 
syy. 

Määräysten ja ohjeiden antamisen tulee kus
sakin tapauksessa perustua viranomaiselle 
asianmukaisessa järjestyksessä annettuun toi
mivaltaan. Määräysten ja ohjeiden annon pe
rusteena olevat säännökset eivät aina ole yksi
selitteisiä, ja kysymys normien antoon tarvitta
vasta toimivallasta on käytännössä usein ongel
mallinen. Tällä esityksellä täsmennetään nor
mien antamisen perusteita kunnallishallintoon 
kohdistuvien määräysten osalta, joihin käytän
nössä on liittynyt eniten epäselvyyttä ja epä
kohtia. 

Valtionhallinnossa on vireillä ministeriöiden 
ja niiden alaisten hallintoviranomaisten anta
mien normien selvitys- ja uudistamistyö. Uu
distuksella pyritään: 

- vähentämään hallintoviranomaisten nor
minantoa ja antamaan kunnille ja muille palve
luja tuottaville yksiköille samoin kuin lainsää
dännön täytäntöönpanosta muuten huolehtivil
le paikallis- ja aluehallinnon viranomaisille ny
kyistä enemmän harkintavaltaa, 

- turvaamaan hallintoviranomaisten nor
minannon laillisuus, kansanvaltainen ohjaus ja 
valvottavuus, 

- selkeyttämään norminantojärjestelmää 
siten, että erotetaan selkeästi sitovat määräyk
set ja tavoitteelliset ohjeet sekä 

- ratianalisoimaan ja tehostamaan hallin
non toimintaa. 

Esitys edistää osaltaan mainittuja tavoitteita. 
Erityisesti tavoitteena on vähentää valtion hal
lintoviranomaisten norminantoa, varsinkin 
kuntiin ja kuntainliittoihin kohdistuvia mää
räyksiä, parantaa määräysten ja ohjeiden val
mistelua, ajantasaisuutta ja saatavuutta, sel
keyttää niiden sisältöä sekä tehostaa niitä kos
kevaa seurantaa. Siirtymäkauden jälkeen jäisi 
voimaan vain sellaisia määräyksiä ja ohjeita, 
jotka täyttävät uudistukselle asetetut vaati
mukset. Vanhentuneet normit kumottaisiin jär
jestelmällisesti. 

Kukin hallintoviranomainen joutuisi nykyis
tä selkeämmin vastaamaan siitä, että sen oh
jaustoiminnan keskeinen osa, määräysten ja 
ohjeiden anto, täyttää nykyaikaisen, asiakkai
taan palvelevan hallinnon vaatimukset. Uudis
tuksen jälkeen hallintoviranomaisten määräyk
set ja ohjeet olisivat entistä helpommin kaik
kien niitä tarvitsevien ja niistä kiinnostuneiden 
käytettävissä. Tämä hyödyttäisi muun muassa 
säädösvalmistelua, hallinnon valvontaa, hallin
toa koskevaa tutkimusta ja yleensä viranomais
ten toimintaa. Kansalaiset ja yksityiset yhteisöt 
voisivat halutessaan saada käyttöönsä lakien ja 
asetusten ohella myös hallintoviranomaisten 
määräykset ja ohjeet. Uudistuksen myötä pa
ranisi myös määräysten ja ohjeiden ymmärret
tävyys. 

Uudistuksen tavoitteiden mukaista olisi luo
pua oikeudelliselta luonteeltaan usein epäsel
vistä ohjeeilisista normeista ja muuttaa tarpeel
liset ohjeet yksiselitteisesti suosituksiksi. Kun 
hallintoviranomaiset ovat kuitenkin antaneet 
ohjeita varsin runsaasti ja lainsäädännössä on 
myös paljon säännöksiä, jotka vaituottavat 
viranomaisen ohjeiden antoon, ei ole käytän
nössä mahdollista tietystä päivämäärästä lu
kien kokonaan luopua ohjeista. Viranomaisten 
norminantoa vähennettäessä ja uudistettaessa 
olisi kuitenkin pyrittävä mikäli mahdollista 
kumoamaan ohjeet tai muuttamaan ne suosi
tuksiksi. 
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1.2. Keinot 

Esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen mu
kaan määräysten ja ohjeiden valtuutusperustan 
tulisi käydä ilmi määräyksistä ja ohjeista. Kun
tia ja kuntainliittoja koskevia määräyksiä saisi 
antaa vain laissa olevaan yksilöityyn valtuutuk
seen perustuen. Tästä vaatimuksesta poikkea
vien, muussa laissa tai lakia alemmanasteisessa 
säädöksessä olevien, määräysten valtuutuspe
rustaa koskevien säännösten tai määräysten 
nojalla ei voitaisi antaa kuntia eikä kuntainliit
toja koskevia määräyksiä. Jo nykyisestä lain
säädännöstä johtuu, ettei kansalaisia koskevia 
määräyksiä yleensä voida antaa kuin laissa 
olevan yksilöidyn valtuutuksen nojalla. 

Määräyksiä ja ohjeita valmisteltaessa olisi 
aina selvitettävä niiden toiminnalliset, hallin
nolliset, taloudelliset ja muut vaikutukset. Tar
vittavassa laajuudessa olisi kuultava valmiste
luvaiheessa muita viranomaisia sekä määräys
ten ja merkittävien ohjeiden kohteena olevien 
tahojen edustajia. Lain täytäntöönpanosta an
nettavassa valtioneuvoston päätöksessä on tar
koitus määrätä, että kuntien keskusjärjestöjä 
olisi aina kuultava ehdotuksista sellaisiksi kun
tia ja kuntainliittoja koskeviksi määräyksiksi, 
jotka ilmeisesti lisäävät kuntien tai kuntainliit
tojen kustannuksia tai ovat niiden toiminnan 
kannalta merkittäviä. Tällaisista määräyksistä 
olisi valtioneuvoston päätöksen nojalla myös 
neuvoteltava sisäasiainministeriön kanssa, jos 
tämä sitä esittää. 

Viranomaisten tulisi julkaista antamansa 
määräykset suomeksi ja ruotsiksi sekä rekiste
röidä antamansa määräykset ja ohjeet. Mää
räyksistä ja ohjeista tulisi esityksen mukaan 
ilmetä niiden voimaantuloajankohta. Jollei 
määräyksiä olisi julkaistu viimeistään niiden 
voimaantulopäivänä, ne tulisivat esityksen mu
kaan voimaan vasta julkaisemispäivänä. Jul
kaiseminen olisi siten niiden voimaantulon 
edellytyksenä. Kukin viranomainen vastaisi 
määräystensä julkaisemisesta joko omassa tai 
muiden viranomaisten kanssa yhteisessä mää
räyskokoelmassa. 

Määräysten ja ohjeiden voimassaoloaika ra
joitettaisiin yleensä enintään viiteen vuoteen. 
Silloinkin, kun määräykset tai ohjeet olisi pe
rustellusta syystä määrätty olemaan voimassa 
toistaiseksi, tulisi viranomaisen vähintään vii
den vuoden välein arvioida niiden tarpeellisuus 
ja tarkoituksenmukaisuus. 

Määräyksiä ja ohjeita annettaessa noudatet
tavia .nenettelytapoja on muutoinkin tarpeen 
selkeyttää. Valtioneuvosto antaisi tarkempia 
määräyksiä kuulemisesta määräyksiä ja ohjeita 
valmisteltaessa, määräysten julkaisemisesta 
sekä määräysten ja ohjeiden rekisteröinnistä. 
Valtioneuvosto voisi antaa lisäksi tarkempia 
määräyksiä määräyksiin ja ohjeisiin otettavista 
tiedoista, määräysten ja ohjeiden valmistelus
ta, määräysten ja ohjeiden saatavilla pitämises
tä ja niistä tiedottamisesta, määräyksiä ja oh
jeita koskevasta seurannasta sekä muista mää
räyksiä ja ohjeita koskevista menettelytavoista. 

Lakia ryhdyttäisiin soveltamaan sen voi
maantulosta lukien uusiin määräyksiin ja oh
jeisiin. Ennen lain voimaantuloa annettujen 
määräysten ja ohjeiden saattamiselle lain ja sen 
nojalla annettavien määräysten mukaisiksi va
rattaisiin siirtymäkausi. Myös julkaisemista, 
rekisteröintiä, saatavilla pitämistä ja tiedotta
mista koskevia säännöksiä ja määräyksiä ryh
dyttäisiin siirtymäkauden kuluessa sovelta
maan aiemmin annettuihin normeihin. Mää
räykset, joita ei olisi siirtymäkauden loppuun 
mennessä julkaistu ja rekisteröity, sekä ohjeet, 
joita ei olisi rekisteröity, tulisi kumota. 

Edellä kohdassa 1.1. tarkoitetussa käynnissä 
olevassa normihankkeessa on eri keinoin pyrit
ty edistämään nyt ehdotettavalle laille asetettu
ja tavoitteita. Normihankkeen myötä viran
omaisten antamat määräykset ja ohjeet ovat 
huomattavasti vähenemässä ja uudistumassa. 
Normihanketta ja siinä käytettyjä keinoja se
lostetaan lähemmin jäljempänä kohdassa 
2.3.1. Hankkeen nyt jatkuttua lähes viisi vuot
ta on kuitenkin osoittautunut, että sille asetet
tujen tavoitteiden saavuttamista on tarpeen 
tukea myös lakitasoisella sääntelyllä. Erityisesti 
lakia tarvitaan kunnallishallintoon kohdistu
van norminannon rajoittamiseksi. 

Normihankkeen yhteydessä tehdyn laajan 
valmistelun tulokset varmistettaisiin ehdotetta
valla lailla ja erityisesti sisällyttämällä siihen 
säännös, jonka mukaan valtion viranomaisten 
antamat määräykset ja ohjeet on määräajassa 
saatettava lain ja sen nojalla annettavan valtio
neuvoston päätöksen mukaisiksi tai kumotta
va. Samalla laki rajoittaisi vastaista norminan
toa ja erityisesti kunnallishallintoon kohdistu
vien määräysten antamista. Laki onkin oleelli
nen osa käynnissä olevaa julkisen hallinnon 
uudistamista, jonka keskeisiä periaatteita ovat 
muun muassa tehtävien ja toimivallan siirtämi
nen paikallis- ja aluehallinnolle sekä erityisesti 
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kuntien liikkumavaran ja harkintavallan lisää
minen niiden päätöksenteossa ja toiminnassa. 

Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että 
kunnallishallintoa koskevaa norminantoa voi
daan merkittävästi vähentää jatkamalla kun
tien valtionosuusperusteiden muuttamista las
kennallisiksi. 

Viranomaisten norminannon ohjaamista lail
la puoltaa myös se, ettei ole tarkoituksenmu
kaista järjestää alemmanasteisten normien en
nakkotarkastusta säädösten tapaan, koska tä
mä kangistaisi ja hidastaisi hallinnon toimintaa 
huomattavasti. Merkitystä on myös sillä, että 
suurimman osan viranomaisnormeista antavat 
keskusvirastot ja muut virkamiesjohtoiset vi
ranomaiset, jotka eivät ole välittömässä parla
mentaarisessa ohjauksessa. 

Nyt ehdotettava laki ja sen nojalla annettava 
valtioneuvoston päätös eivät ole yksinään riit
täviä keinoja hallintoviranomaisten norminan
non yleisohjauksen hoitamiseksi. Erityisen tar
peellista on, että kiireellisesti laaditaan ja saa
tetaan käytettäväksi valtion hallintoviranomai
sia normien valmistelussa opastava riittävän 
seikkaperäinen käsikirja. 

Laki olisi määräaikainen ja sen voimassaolo
aika olisi noin seitsemän vuotta. Tänä aikana 
arvioitaisiin lakiin perustuvat sekä muut nor
minantoa ja yleensä julkisen hallinnon uudista
mista koskevat toimenpiteet huomioon ottaen, 
onko lain voimassaolon jatkamiseen tarvetta. 
Edelleenkin tarpeelliset säännökset voitaisiin 
vastedes mahdollisesti sijoittaa muul:un lain
säädäntöön. 

Lakiehdotus on kirjoitettu niin, että sen 
useimmat säännökset koskevat välittömästi 
vain määräyksiä. Erillisessä pykälässä (10 §) 
säädettäisiin, miltä osin lakia sovelletaan myös 
ohjeisiin. Vaikka lakia onkin tarpeen soveltaa 
pääosin myös ohjeisiin, valitulla rakennerat
kaisulla korostetaan pyrkimystä asteittain luo
pua ohjeluonteisesta norminannosta. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

2.1.1. Lainsäädäntö 

Määräysten ja ohjeiden valmistelusta on 
säännöksiä eräiden viranomaisten hallintoa 
koskevissa asetuksissa tai määräysten ja ohjei-

den antoon valtuuttavien säännösten yhteydes
sä. Valtuutussäännösten yhteydessä on toisi
naan säännelty myös tiedoksiantoa. 

Ministeriöiden ja niiden alaisten hallintovi
ranomaisten määräysten ja ohjeiden julkaise
misesta on säännöksiä Suomen säädöskokoel
masta annetussa asetuksessa (696/80). Kokoel
massa julkaistaan varsinaisten säädösten lisäksi 
erinäiset päätökset, kuulutukset ja tiedonan
not, joista niin on erikseen säädetty tai määrät
ty. Säädöskokoelmassa on julkaistava lain ja 
asetuksen täytäntöönpanoa koskevat ministe
riöiden päätökset. Lisäksi ministeriön päätös 
samoin kuin muu viranomaisen päätös, kuulu
tus tai tiedonanto, jolla on yleinen merkitys, 
voidaan valtioneuvoston tai asianomaisen mi
nisteriön määräyksestä julkaista säädöskokoel
massa. Säädös on asetuksen mukaan mikäli 
mahdollista julkaistava siten, että se on yleisön 
saatavana hyvissä ajoin ennen voimaantuloa. 
Säädöskokoelmassa julkaistua voimassa olevaa 
säädöstä tulee olla saatavana Valtion painatus
keskuksesta. 

Valtioneuvosto teki 3 päivänä syyskuuta 
1987 päätöksen valtion hallintoviranomaisten 
määräysten ja ohjeiden rekisteröimisestä (732/ 
87). Päätöksen mukaan viranomaisen on pidet
tävä rekisteriä antamistaan määräyksistä ja 
ohjeista. Eri viranomaisten antamista mää
räyksistä ja ohjeista voidaan pitää yhteistä 
rekisteriä, jos asianomainen ministeriö niin 
päättää. Viranomainen voi antaa rekisterin 
pitämisen valtion toisen viranomaisen tehtä
väksi, jollei asianomainen ministeriö toisin 
määrää. 

Määräyksistä ja ohjeista sekä niiden muu
toksista on tehtävä merkinnät rekisteriin viipy
mättä niiden antamisen jälkeen. Kun määräyk
set ja ohjeet on kumottu tai kun niitä ei 
muuten enää sovelleta, niitä koskevat merkin
nät poistetaan rekisteristä. Rekisterissä mää
räykset ja ohjeet on eroteltava toisistaan ja 
niistä merkitään rekisteriin niiden tunnistami
sen ja soveltamisen kannalta keskeiset, valtio
neuvoston päätöksessä määrätyt tiedot. 

Muutamat viranomaiset ovat antaneet omia 
ohjeitaan muun muassa normien laadinnasta, 
ulkoasusta ja rekisteröinnistä. 

2.1.2. Käytäntö 

Yhteiskunnallista sääntelyä on viime vuosi
kymmeninä ulotettu uusille alueille ja aiempaa 
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lainsäädäntöä on jatkuvasti uudistettu. Samal
la hallinto on laajentunut ja sen voimavarat 
ovat lisääntyneet. Lainsäädännössä on tullut 
tavaksi antaa ministeriöille ja niiden alaisille 
hallintoviranomaisille toimivaltaa määrätä ja 
ohjata lainsäädännössä säänneltyjä toimintoja 
monella tavoin. Määräysten ja ohjeiden auto
vallan perusta ja rajat ovat toisinaan epäselvät 
ja tulkinnanvaraiset. 

Lainsäädäntöä valmisteltaessa ei ole aina 
riittävästi selvitetty, mistä asioista on tarpeen 
antaa määräyksiä tai ohjeita ja mikä viran
omainen niitä antaa. Ministeriöiden ja niiden 
alaisten hallintoviranomaisten määräysten ja 
ohjeiden varaan on lainsäädännössä jätetty 
esimerkiksi asioita, jotka vaativat erityisen yk
sityiskohtaista, teknisluonteista tai muutoin vi
ranomaisen erityisasiantuntemusta edellyttävää 
sääntelyä tai joita koskevia normeja on usein 
uudistettava. Hallintoviranomaisille on toisi
naan annettu norminantovaltaa sellaisissakin 
asioissa, joissa lain ja asetuksen lisäksi ei 
tarkempia määräyksiä ja ohjeita välttämättä 
tarvittaisi. 

Hallintoviranomaiset on saatettu valtuuttaa 
antamaan normeja periaatteellisesti merkittä
vistä, kansalaisten tai yksityisten taikka julkis
oikeudellisten yhteisöjen kannalta tärkeistä ky
symyksistä. Myös suunnittelujärjestelmien yh
teydessä on valtion hallintoviranomaisille an
nettu usein merkittävääkin ohjausvaltaa. Esi
merkiksi kuntien valtionosuusjärjestelmiin liit
tyvässä suunnittelussa määräysten ja ohjeiden 
anto kietoutuu valtionosuuden myöntämiseen 
siten, että ohjauksen kohteena olevan kunnal
lishallinnon saattaa olla vaikeata erottaa, mil
loin määräysten tai ohjeiden noudattaminen on 
samalla valtionosuuden saamisen edellytys. 

Ministeriöiden ja niiden alaisten hallintovi
ranomaisten määräysten ja ohjeiden antamisen 
taustalla voi toisinaan olla lainsäädännön toi
meenpanon puutteellinen suunnittelu. Säädös
valmistelussa ei aina selvitetä, riittävätkö toi
meenpanon ohjaukseksi tiedotus, koulutus ja 
neuvonta vai tarvitaanko myös ohjeita tai mää
räyksiä. Lainsäädännön aiheuttamia hallinnol
lisia ja taloudellisia vaikutuksia ei myöskään 
tarpeeksi selvitetä lainsäädäntöä valmisteltaes
sa. Täytäntöönpanovaiheessakin jää taloudel
listen ja toiminnallisten vaikutusten arviointi 
usein puutteelliseksi. Valtuutus täytäntöönpa
nomääräysten ja -ohjeiden antoon sisällytetään 
esimerkiksi asetuksiin usein varmuuden vuoksi 

valtuutuksen tarvetta ja ulottuvuutta tarkem
min selvittämättä. 

Lainsäädännön soveltamista ohjaavia kes
kushallinnon määräyksiä ja ohjeita, jotka käy
tännössä sisältyvät yleensä erilaisiin kirjeisiin 
ja päätöksiin, annetaan runsaasti, ja ne ovat 
usein yksityiskohtaisia. Usein on tavoitteena 
turvata lainsäädännön yhdenmukainen täytän
töönpano. Kuitenkin tällainen ohjaus on 
omiaan hämärtämään keskushallinnon sekä la
kia käytäntöön soveltavien alue- ja paikallis
hallinnon viranomaisten toimivalta- ja vastuu
suhteita. 

Valtakunnallinen, velvoittava tai käytännös
sä veivoittavaksi ymmärretty ohjaus rajoittaa 
alue- ja paikallishallinnon viranomaisten har
kintaa lain ja asetuksen säännösten rajoissa. 
Ohjaus voi vaikeuttaa yksilöllisten ja alueel
listen erityispiirteiden huomioon ottamista pää
töksenteossa ja asioiden käsittelyssä. Yksityis
kohtainen ohjaus voi myös päinvastaisesta ta
voitteesta huolimatta johtaa tehottomaan ja 
epätarkoituksenmukaiseen voimavarojen käyt
töön, koska ohjausta valmisteltaessa ei ole 
voitu ottaa huomioon kaikkia soveltamistilan
teita. Määräyksistä ja ohjeista aiheutuu usein 
esimerkiksi kunnille ja kuntainliitoille kustan
nuksia, jotka eivät ole olleet lainsäädännön 
valmisteluvaiheessa ja lakeja säädettäessä tie
dossa. 

Norminannossa noudatettu käytäntö vaihte
lee viranomaisittain. Toimivallan rajoista ei 
näytä aina olevan hallintokäytännössä selvää 
käsitystä. Usein laista jobdettavia määräysten 
ja ohjeiden antovallan rajoja tulkitaan väljästi. 
Usein myös lainsäädännön toimeenpanosta 
vastaavat tahot ovat vaatineet valtion keskus
hallinnosta tarkempia määräyksiä ja ohjeita, 
koska on totuttu keskushallinnosta tulevaan 
ohjaukseen. 

Eroja on myös esimerkiksi normien valmis
telun perusteellisuudessa, normeja antavan vi
ranomaisen sisäisen päätöksentekovallan jär
jestelyssä, normien ajan tasalla pidossa sekä 
tiedottamisessa. Normien vaikutuksia ei aina 
valmisteluvaiheessa riittävästi selvitetä. Merkit
tävistäkin normeista saattavat päättää viraston 
päällikön tai johtoelimen sijasta yksittäiset vir
kamiehet. Normeista puuttuu soveltajan kan
nalta keskeisiä tietoja niiden velvoittavuudesta, 
kohteesta, voimaantulosta ja voimassaoloajas
ta, niiden perustana olevasta toimivallasta, 
niillä kumottavista tai muutettavista normeista 
sekä yksiköistä, joista niitä on saatavilla. 
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Määräyksiä ja ohjeita ja jopa tiedotteita ei 
riittävästi erotella toisistaan, vaan käsitteitä 
käytetään vaihtelevissa merkityksissä ja sa
maan päätökseen saatetaan sisällyttää erittele
mättömästi sekä velvoittavaa että velvoittama
tonta ainesta. Ohjeet saatetaan muotoilla tul
kinnanvaraisesti ja toisinaan myös niin, että 
soveltaja käsittää ne velvoittaviksi. Jos mää
räykset ja ohjeet koskevat toimintaa, johon 
voidaan myöntää valtionapua, niistä ei aina 
ilmene, onko niiden noudattaminen valtiona
vun saamisen edellytys. 

Normeista ei aina riittävästi tiedoteta edes 
niiden soveltajille eikä niille, joihin ne välilli
sesti kohdistuvat. Normit lähetetään useimmi
ten tiedoksi niiden soveltajille, mutta niitä ei 
yleensä julkaista erikseen siten, että ne olisivat 
helposti yleisön saatavilla. Vanhentuneita nor
meja ei järjestelmällisesti kumota tai uudisteta. 
Normeista ei ole myöskään ollut kattavia rekis
terejä. 

Voimassa olevien normiluonteisten päätös
ten lukumäärästä ei ole täsmällistä tietoa. Val
tiovarainministeriön asettaman normityöryh
män (komiteanmietintö 1986:10) kokoaman 
vuoden 1984 tilannetta koskevan selvityksen 
mukaan ministeriöistä ja niiden alaisista kes
kushallintoviranomaisista 51 oli antanut mää
räyksiä ja ohjeita sisältäviä päätöksiä yhteensä 
lähes 5000. Ministeriöt olivat antaneet 1500 
normia ja niiden alaiset keskushallintoviran
omaiset lähes 3400 normia. Nämä tiedot eivät 
olleet kattavia. Lisäksi myös aluehallinnon vi
ranomaiset ovat harjoittaneet normiluonteista 
ohjausta. 

Valtioneuvoston 9 päivänä lokakuuta 1986 
tekemän päätöksen (J 525/01186) perusteella 
ministeriöiden asettamien työryhmien lähinnä 
vuonna 1987 tekemien selvitysten mukaan nor
mipäätöksiä oli yhteensä 8355. Näistä sellaise
naan jäisi työryhmien ehdotusten mukaan voi
maan toistaiseksi noin 4200. Loput on ehdotet
tu kumottaviksi tai uusittaviksi niin, että edellä 
selostetut epäkohdat korjataan. Lukuihin eivät 
sisälly valtionrautateiden ja posti- ja telelaitok
sen normit, jotka uusitaan liikelaitosuudistuk
sen yhteydessä. Molemmat laitokset ovat ku
monneet lähes kaikki sisäiset norminsa. Muu
tamat viranomaiset jatkavat toistaiseksi voi
maan jäävien normien selvittelyä ja uudista
mista esimerkiksi lainsäädäntöuudistusten yh
teydessä. 

2.2. Vertailu muihin pohjoismaihin 

Valtiovarainministeriön järjestelyosastolla 
on selvitetty, minkälaisia hankkeita muissa 
pohjoismaissa on ollut vireillä alemmanastei
sen norminannon määrän vähentämiseksi ja 
muuksi kehittämiseksi. 

Ruotsissa on ryhdytty 1970- ja 1980-luvuilla 
moniin toimiin hallintoviranomaisten normin
annon uudistamiseksi. Erityisiä toimia on to
teutettu pyrittäessä vähentämään norminantoa. 
Norjassa ja Tanskassa ovat olleet 1980-luvulla 
käynnissä norminannon yksinkertaistamiseen 
ja vähentämiseen tähtäävät kehittämishank
keet. 

Ruotsin hallitus on antanut kolme asetusta, 
joiden tarkoituksena on ollut rajoittaa normin
antoa. Ne ovat: 

- asetus viranomaisten määräysten, ohjei
den ja neuvojen antamisoikeuden rajoittami
sesta (kungörelsen om begränsning i myndig
hets rätt att meddela föreskrifter, anvisningar 
eller råd, 1970:641), 

- asetus valtion viranomaisten antamien 
määräysten, ohjeiden ja neuvojen seurannasta 
(förordningen om översyn av statliga myndig
heters föreskrifter, anvisningar och råd, 
1981:305) ja 

- rajoitusasetus (begränsningsförordning, 
1987:1347). 

Ensiksi mainitussa asetuksessa on asetettu 
normeja autaville valtion viranomaisille velvol
lisuus aina selvittää sääntelyn kustannusvaiku
tukset sekä velvoite alistaa asia hallitukselle 
sellaisissa tapauksissa, joissa normit voivat 
johtaa kustannusten lisäyksiin. Toisessa ase
tuksessa on velvoitettu valtion viranomaiset 
tarkistamaan sellaiset määräykset, ohjeet ja 
neuvot, jotka kohdistuvat erityisesti kuntiin ja 
maakuntiin. Asetuksen tarkoituksena on ollut 
vähentää valtion yksityiskohtaista valvontaa. 

Uuden rajoitusasetuksen antaminen katsot
tiin tarpeelliseksi sen jälkeen, kun kävi ilmi, 
että viranomaiset harvoin selvittävät valmisteil
la olevien normien taloudellisia seuraamuksia 
tai alistavat niitä hallituksen harkittavaksi. Uu
dessa rajoitusasetuksessa on annettu määräyk
siä muun muassa taloudellisten ja muiden vai
kutusten selvittämisestä, lausuntojen pyytämi
sestä, normiehdotusten alistamisesta tietyissä 
tapauksissa hallituksen harkittavaksi sekä nor
mien vaikutusten ja asetuksen säännösten nou
dattamisen seuraamisesta. 
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2.3. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

2.3.1. Valmisteluvaiheet 

Sisäasiainministeriön asettama normitoimi
kunta on toukokuussa 1982 jättämässään mie
tinnössä (komiteanmietintö 1982:21) selvittänyt 
joidenkin keskusvirastojen kunnallishallintoon 
kohdistamaa norminantoa. Toimikunta laati 
selvitystyönsä perusteella ehdotukset kunnallis
hallintoon kohdistuvan norminannon kehittä
miseksi. Tavoitteena oli kunnallisen itsehallin
non vahvistaminen sekä taloudellisia lisärasi
tuksia merkitsevien ja lakiin perustumattomien 
normien antamisen estäminen. Toimikunnan 
ehdotusten pohjalta sisäasiainministeriössä laa
dittiin lähinnä kunnallishallintoon kohdistuvan 
norminannon menettelytapoja koskeva laki
luonnos, joka ei kuitenkaan johtanut hallituk
sen esityksen antamiseen. 

Hallintoviranomaisten norminannon katsot
tiin vaativan kattavaa selvitystä. Tätä varten 
valtiovarainministeriö asetti vuonna 1984 työ
ryhmän, joka jätti mietintönsä keskushallin
non norminannosta (komiteanmietintö 
1986: 1 0) maaliskuussa 1986. Työryhmä kuvasi 
ja arvioi valtion keskushallintoviranomaisten 
määräysten ja ohjeiden antaa sekä teki ehdo
tukset tämän norminannon uudistamiseksi. 
Mietinnöstä saaduissa lausunnoissa pidettiin 
yleensä norminannossa esiintyviä puutteita 
huomattavina ja korjausta vaativina. 

Työryhmän ehdotusten ja niistä saatujen 
lausuntojen pohjalta valtioneuvosto teki 9 päi
vänä lokakuuta 1986 edellä mainitun päätök
sen valtion hallintoviranomaisten norminan
non uudistamisen valmistelusta. Päätös koskee 
uudistuksen tavoitteita, periaatteita ja valmis
telun järjestämistä. Päätöksen perusteella on 
valtionhallinnossa vireillä hallinnonaloittainen 
määräysten ja ohjeiden ja niiden perustana 
olevien valtuutusten uudistaminen. 

Valmistelussa tulee valtioneuvoston päätök
sen mukaan kiinnittää huomiota erityisesti 
määräysten ja ohjeiden sekä niiden perustana 
olevien valtuutussäännösten tarpeeseen ja riit
tävyyteen, määräysten ja ohjeiden vaikutusten 
selvittämiseen, määräyksiin ja ohjeisiin sisälly
tettäviin tietoihin sekä määräysten ja ohjeiden 
annan seurantaan ja määräaikaiseen uudelleen
arviointiin. 

Jokainen ministeriö asetti tarpeelliset työryh
mät laatimaan selvitykset ministeriön ja sen 

alaisten hallintoviranomaisten norminannosta. 
Työryhmät valmistelivat ehdotuksensa valtuu
tussäännösten ja normien muuttamisesta pää
sääntöisesti vuoden 1987 loppuun mennessä. 
Joillakin hallinnonaloilla on annettu ohjeita 
norminannosta ja uudistuksen toteutuksesta. 
Valtioneuvoston päätöksessä on asetettu ta
voitteeksi, että valtion hallintoviranomaisten 
norminanto on järjestetty päätöksessä esitetty
jen periaatteiden mukaisesti viimeistään vuon
na 1990. 

Hallintoviranomaisten normien rekisteröimi
sestä annetun valtioneuvoston päätöksen mu
kaan kaikkien hallintoviranomaisten oli rekis
teröitävä 1 päivästä tammikuuta 1988 alkaen 
antamansa määräykset ja ohjeet. Ennen pää
töksen voimaantuloa annetut määräykset ja 
ohjeet on rekisteröitävä 31 päivään joulukuuta 
1989 mennessä. Niistä on rekisteröintiin saak
ka pidettävä suppeaa luetteloa. 

Valtioneuvosto teki 22 päivänä syyskuuta 
1988 (J 628/01/88) päätöksen valtion hallinto
viranomaisten norminannon uudistamisesta. 
Päätöksen mukaan hallintoviranomaisten nor
minanto uudistetaan vuoden 1990 loppuun 
mennessä valtioneuvoston 9 päivänä lokakuuta 
1986 tekemän päätöksen mukaisesti ja pää
sääntöisesti uudistusta valmistelleiden työryh
mien ehdotusten mukaisesti ottaen huomioon 
uudistusta ohjaavan valtiovarainministeriön 
normityöryhmän palautteet. Voimassa oleviin 
määräyksiin ja ohjeisiin sekä valtuutussään
nöksiin kohdistuvan uudistuksen toimeenpa
non rinnalla päätöksellä pyritään varmista
maan, että uusi lainsäädäntö ja hallintoviran
omaisten antamat uudet määräykset ja ohjeet 
ovat normiuudistuksen periaatteiden mukaisia. 

Valtioneuvosto on antanut valtiovarainmi
nisteriön normityöryhmän tehtäväksi seurata 
ja ohjata ministeriöiden työryhmissä tehtävää 
selvitys- ja valmistelutyötä. Normityöryhmään 
asetettiin myös jaostot selvittämään kunnallis
hallintoon ja elinkeino- ja työelämään kohdis
tuvaa norminantoa. Normityöryhmä on toi
meksiautonsa mukaisesti valmistellut ehdotuk
sen hallituksen esitykseksi valtion hallintovi
ranomaisten määräyksistä ja ohjeista. Valtio
varainministeriön järjestelyosastolla on valmis
teilla valtion hallintoviranomaisten määräysten 
ja ohjeiden valmisteluopas. 

Hallinnon hajauttamiskomitea, joka jätti 
mietintönsä (komiteanmietintö 1986: 12) valtio
neuvostolle keväällä 1986, kiinnitti mietinnös
sään huomiota keskushallinnon ohjausjärjes-
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telmien olennaiseen merkitykseen hallinnon ha
jauttamisen kannalta. Ellei ohjausjärjestelmien 
kehittämisestä huolehdita, saattaa komitean 
mielestä olla vaarana, että muodollisesti alem
mille hallinnontasoille siirretty ratkaisuvalta 
säilyy edelleen keskushallinnossa. Keskushal
linnon ohjaukselle tulisi löytää hallinnonaloit
tain sellaiset muodot, että alue- ja paikallishal
linnon sekä muodollinen toimivalta että todel
linen harkintavalta lisääntyy. 

Komitea yhtyi normityöryhmän ehdotuksiin 
sekä ehdotti alemmanasteista norminantoa uu
distettavaksi erityisesti seuraavia periaatteita 
noudattaen. Sitovat normit annetaan lailla, 
asetuksella ja valtioneuvoston päätöksellä, jol
lei ole erityisen painavia syitä jättää ylemmän
asteisia säännöksiä täsmentävää, tiettyä asiaa 
koskevaa norminantoa ministeriölle tai sen 
alaiselle viranomaiselle. Toimivaltaa yhteiskun
tapolitiikan sisältöön vaikuUavaan norminan
toon ei tulisi osoittaa ministeriötä aiemmalle 
viranomaiselle. Erityisen pidättyvästi tulee suh
tautua kansalaisiin ja kuntiin kohdistuvaan 
alemmanasteiseen norminantoon. 

Kunnallistaloutta koskevissa niin sanotuissa 
järjestelyasiakirjaneuvotteluissa on sovittu 22 
päivänä kesäkuuta 1988 (kunnallistaloutta kos
kevien neuvottelujen ja suositusten antamisesta 
24 päivänä kesäkuuta 1986 tehdyn sopimuksen 
2 §:n 2 momentin mukaiset neuvottelut), että 
kuntien menettelytapoja palvelujen tuottami
sessa ohjaavaa sitovaa normitusta karsitaan ja 
että valtiovarainministeriö valmistelee kuntien 
normien antamista koskevan erillisen lakiesi
tyksen. Samoin on sovittu, ettei vuosien 1988 
ja 1989 aikana tehdä päätöksiä tai anneta 
hallinnollisia määräyksiä, joilla lisätään kun
tien kustannuksia tai vaikeutetaan pöytäkirjas
sa kunnallistalouden hoidolle asetettujen ta
voitteiden saavuttamista. 

Vuoden 1989 valtion tulo- ja menoarvioesi
tyksen yleisperustelujen mukaan hallitus tehos
taa toimenpiteitä hallintoviranomaisten anta
mien määräysten ja ohjeiden vähentämiseksi 
sekä norminantojärjestelmän selkeyttämiseksi. 
Lainsäädännöllä rajoitetaan ja täsmennetään 
viranomaisten mahdollisuuksia antaa kunnal
lishallintoa sitovia normeja. 

Eduskunta edellyttää yksimielisesti 7 päivänä 
joulukuuta 1988 hyväksymässään vastauksessa 
hallituksen esitykseen laiksi kuntien yleisestä 
valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuk
sista sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta 
(HE n:o 134/1988 vp.), että kuntia sitovia 

2 3819461 

toiminnan järjestämistä ja hallintoa koskevia 
säännöksiä vähennetään ja että tiedotusta ja 
neuvontaa tehostetaan. Samalla eduskunta 
edellyttää, että hallitus pikaisesti antaa edus
kunnalle valtion hallintoviranomaisten mää
räyksiä ja ohjeita koskevan esityksen, jolla 
rajoitetaan kuntiin kohdistuvaa hallintoviran
omaisten norminantoa. 

2.3.2. Lausunnonantajat 

Normityöryhmän mietinnöstä saaduissa lau
sunnoissa ministeriöiden ja niiden alaisten kes
kushallinnon viranomaisten norminannon uu
distamista pidettiin yleensä tarpeellisena ja työ
ryhmän ehdotuksia kannatettavina. Mietinnös
tä on hankittu lausunnot valtioneuvoston kans
Iialta, ministeriöiltä, lääninhallituksilta, kun
tien keskusjärjestöiltä ja keskeisiltä kunnallisil
ta ja elinkeinoelämän järjestöiltä sekä muuta
milta yksittäisiltä kunnilta. 

Myös hallinnon hajauttamiskomitean mie
tinnöstä saaduissa lausunnoissa on yleensä 
puollettu norminantoa koskevia ehdotuksia. 
Arvostelua ovat esittäneet lähinnä eräät yksit
täiset virastot. Monissa lausunnoissa on pidetty 
norminantoa sääntelevää yleislakia tarpeellise
na ja norminantomenettelyjä selkeyttävänä. 
Normihankkeen aikana eräät menettelyt ovat
kin jo uudistuneet. 

Hallituksen esitysluonnoksesta on pyydetty 
lausunnot valtioneuvoston kanslialta ja minis
teriöiltä sekä kuntien keskusjärjestöiltä ja nor
mityöryhmän elinkeino- ja työelämäjaostolta. 
Kaikki lausunnonantajat, osa tietyin varauk
sin, pitävät esityksen tavoitteita oikeaan osu
neina ja hyväksyttävinä. Esitykseen kirjatut 
hyvän norminantotavan periaatteet ja menette
lytavat ovat tulleet laajan valmisteluvaiheen 
aikana yleisesti hyväksytyiksi ja niistä vallitsee 
pitkälti yksimielisyys. 

Useissa lausunnoissa arvioidaan, että esite
tyn mukainen laki selkeyttäisi valtion hallinto
viranomaisten määräysten ja ohjeiden antoa. 
Toisaalta muutamat viranomaiset, esimerkiksi 
oikeusministeriö, eivät ole pitäneet esitetyn lain 
antamista tarpeellisena, koska lain tavoitteiden 
on katsottu jo monelta osalta toteutuneen tai 
koska lain asemesta katsotaan olevan käytettä
vissä muita, väljempiä ohjauskeinoja. Erityi
sesti oikeusministeriö ja kuntien keskusjärjes
töt ovat esittäneet lakiehdotukseen muutoksia. 
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Lausuntokierroksen jälkeen lakiehdotuksen 
valmistelua on jatkettu valtiovarainministeriös
sä. Tässä yhteydessä on kuultu muun muassa 
oikeusministeriötä ja kuntien keskusjärjestöjä. 
Lakiehdotusta viimeisteltäessä on otettu huo
mioon molempien tahojen esittämät huomau
tukset. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
henkilöstövaikutukset 

Esityksellä ei ole välittömiä vaikutuksia val
tionhallinnon organisaatioon. Esityksen mu
kainen uudistus tulee kuitenkin edistämään 
keskusvirastojen kehittämistä entistä enemmän 
toisaalta asianomaista ministeriötä ja toisaalta 
alansa alue- ja paikallishallintoa palveleviksi 
asiantuntijavirastoiksi, joiden varsinainen hal
linnollinen toimivalta supistuu. Tällaisen kehi
tyksen hallitus on asettanut tavoitteeksi koko 
keskusvirastojärjestelmälle, joskin toteutus 
vaihtelisi virastoittain. 

Esityksen mukaiset toimenpiteet vähentävät 
lähinnä keskushallinnossa, varsinkin keskusvi
rastoissa normien valmisteluun tarvittavaa työ
panosta. Väheneminen tapahtuu asteittain, ei
kä sen tarkkaa määrää voida vielä arvioida. 
Pääosin vapautuva työpanos suunnattaisiin uu
delleen, osittain asianomaisessa virastossa, 

osittain siirtämällä virkojen ja tehtävien vapau
tuessa voimavaroja lähinnä alue- ja paikallis
hallintoon. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksen mukaiset toimenpiteet tuottavat 
normien valmisteluun hallintoviranomaisissa 
tarvittavan työpanoksen vähentyessä jossakin 
määrin myös suoranaista säästöä, jonka tark
kaa määrää ei vielä voi arvioida. Vastaavasti 
määräysten ja ohjeiden vähentyminen ja sel
keytyminen tehostavat soveltavien ja toimeen
panevien viranomaisten ja yksiköiden työtä ja 
näin vähentävät kustannuksia. Näidenkin sääs
töjen arvioiminen on toistaiseksi mahdotonta. 

Määräysten julkaisemisesta aiheutuu vuosit
tain vähäisiä kustannuksia. Nykytilaan verrat
tuna julkaiseminen ei kuitenkaan tuo olennais
ta muutosta. Normien kääntäminen aiheuttaa 
jonkin verran kustannuksia. Normien rekiste
röintiin on ryhdytty normien muun valmistelun 
ohessa virkatyönä. Rekisteröinti voidaan tehdä 
viranomaisten käytettävissä muutoinkin olevil
la atk-laitteilla. Kaiken kaikkiaan on selvää, 
että esityksen mukaisten toimenpiteiden aiheut
tamat lisäkustannukset ovat huomattavasti 
syntyviä säästöjä pienemmät. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Tavoite. Pykälän 1 momentissa ehdote
taan säädettäväksi lain mukaisten toimenpitei
den yleistavoitteista. Ne olisivat valtion hallin
toviranomaisten norminannon rajoittaminen, 
selkeyttäminen ja uudistaminen. Erityisenä ta
voitteena olisi pykälän 2 momentin mukaan 
kuntiin ja kuntainliittoihin kohdistuvan viran
omaisten sitovan norminannon vähentäminen. 

2 §. Soveltamisa/a. Pykälän 1 momentin mu
kaan lakia sovellettaisiin valtioneuvoston kans
lian ja ministeriöiden sekä niiden alaisten val
tion hallintoviranomaisten antamiin määräyk
siin. Valtioneuvoston kanslian ja ministeriöi
den alaisia valtion viranomaisia, jotka lähinnä 
antavat lakiehdotuksessa tarkoitettuja mää-

räyksiä, ovat keskusvirastot ja muut valtion 
keskushallinnon viranomaiset sekä lääninhalli
tukset ja valtion piirihallinnon viranomaiset. 

Lain soveltamisalaan eivät kuuluisi valtio
neuvoston päätökset. Erikseen on tarkoitus 
selvittää, miten tulisi kehittää erityisesti sellai
sia valtioneuvoston normipäätöksiä, joita ei 
julkaista Suomen säädöskokoelmassa ja jotka 
eivät kuulu oikeusministeriön tarkastustoimin
nan piiriin, sekä niiden julkaisemis- ja rekiste
röintimenettelyä. 

Pykälän 2 momentin mukaan lakia sovellet
taisiin viranomaisten antamiin ohjeisiin sen 
mukaan kuin laissa jäljempänä säädettäisiin. 
Lain säännöksiä sovellettaisiin lakiehdotuksen 
10 §:n mukaan pääosin myös ohjeisiin. 
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Pykälän 3 momentin mukaan lakia sovellet
taisiin viranomaisten sisäisiin määräyksiin vain 
siltä osin kuin valtioneuvosto erikseen niin 
maarms1. Sisäiset määräykset kohdistuvat 
asianomaisen viranomaisen omiin virkamiehiin 
ja viraston sisäiseen toimintaan. Sen sijaan 
esimerkiksi keskusviraston tai liikelaitoksen 
alaiselleen piiri- tai paikallisorganisaatiolle an
tamat määräykset kuuluisivat lain soveltamis
alaan. Tarkoituksena ei ole toistaiseksi määrä
tä lakia sovellettavaksi viranomaisten sisäisiin 
määräyksiin. Hallitus pitää kuitenkin tarpeelli
sena, että lain ja sen nojalla annettavien mää
räysten mukaisia periaatteita noudatetaan mi
käli mahdollista myös viranomaisten sisäisessä 
norminannossa. 

3 §. Määritelmät. Pykälä sisältäisi määräys
ten (1 momentti) ja ohjeiden (2 momentti) 
määritelmät. Sekä määräyksillä että ohjeilla 
tarkoitetaan viranomaisen päättämiä yleisiä 
sääntöjä. Määräyksiä on velvoittavina nouda
tettava niissä tarkoitetuissa yksittäistapauksis
sa. Ohjeet eivät ole oikeudellisesti velvoittavia. 
Määräyksen ja ohjeen käsitteitä on käytetty 
lakiehdotuksessa samansisältöisesti kuin valtio
neuvoston päätöksessä valtion hallintoviran
omaisten määräysten ja ohjeiden rekisteröimi
sestä (732/87). 

Määräyksiin luetaan sekä oikeusnormeja et
tä niin sanottuja hallinnollisia yleismääräyksiä. 
Määräyksiä koskeva säännösehdotus vastaa 
noudatettua lainsäädäntö- ja hallintokäytän
töä. Sen sijaan ohjeilla on varsinkin hallinto
käytännössä voitu tarkoittaa myös veivoittavia 
sääntöjä. Määritelmillä ja määritelmien mukai
sella erottelulla selkeytettäisiin nykyistä käsit
teellisesti epäselvää tilannetta. Vastaisuudessa 
tulisikin määräysten ja ohjeiden antoon val
tuuttavat säännökset kirjoittaa nyt ehdotetta
van lain käsitteiden mukaisesti. Tavoitteena 
tulisi olla merkitykseltään usein epämääräisistä 
ohjeista luopuminen niin, että ohjeet kumottai
siin tai ne muutettaisiin suosituksiksi taikka 
korvattaisiin oppailla tai tiedotteilla. 

Ohjeet annetaan usein uuteen lainsäädän
töön liittyen yhdenmukaisen soveltamiskäytän
nön luomiseksi ja lainsäädännön tavoitteiden 
toteutumisen varmistamiseksi. Ohjeissa viran
omainen saattaa esittää kantansa siitä, kuinka 
lakia voidaan soveltaa tietyn säännöksen tar
koittamassa tapauksessa. Ohjeiden velvoitta
vuus vaihtelee nykykäytännössä. Lähes velvoit
taviksi on saatettu katsoa ohjeet, joissa anne
taan yleisiä menettelyohjeita, mutta joista 

poikkeaminen sallitaan tavanomaisesta poik
keavissa tapauksissa. Selostuksia ja tiedotteita 
lähellä ovat taas ohjeet, joissa viranomainen 
esimerkinomaisesti antaa yhden mallin uuden 
lainsäädännön mukaisesta menettelystä. 

4 §. Valtuutus määräysten antamiseen. Py
kälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, 
että määräyksistä tulee ilmetä määräyksen an
tamisen perusteena olevat säännökset. 

Hyvää säädöstämistapaa noudatettaessa eri
tyisesti kansalaisiin, kuntiin tai muualle val
tionhallinnon ulkopuolelle kohdistuvien mää
räysten ja aineellista merkitystä omaavien oh
jeiden on perustuttava mahdollisimman täs
mälliseen asianomaisessa säädöksessä annet
tuun valtuutukseen. Tätä on edellytetty valtio
neuvoston 22 päivänä syyskuuta 1988 tekemäs
sä päätöksessä valtion hallintoviranomaisten 
norminannon uudistamisesta. Ehdotettavan 
lain 4 §:n 2 momentin säännöksellä täsmennet
täisiin normien antamisen valtuutusperustaa 
kuitenkin vain kuntiin ja kuntainliittoihin koh
distuvien määräysten osalta. Käytännössä juuri 
kunnallishallintoa velvoittavat normit on koet
tu ongelmallisimmiksi. Kuntien taholla on pi
detty tärkeänä, että hallintoviranomaisten kun
tiin kohdistuva norminanto perustuisi lainta
soisiin säännöksiin, jolloin normiohjauksen 
tarve ja sen edellyttämät valtuutussäännökset 
tulisivat aina eduskunnan harkittaviksi. 

Kunnallislain (953/76) säännökset muodos
tavat perussäännöstön, jota on noudatettava 
kunnallislain 6 ja 134 §:n mukaan kuntien ja 
kuntainliittojen hallinnossa, jollei lailla tai sen 
nojalla asetuksella ole erikseen toisin säädetty. 
Kunnallislain 5 §:n 2 momentin mukaan kun
nille ei saa asettaa uusia tehtäviä tai taloudelli
sia tai muita velvoituksia eikä niiltä ottaa pois 
tehtäviä tai oikeuksia muutoin kuin säätämällä 
siitä lailla. Kunnallisen viranomaisen noudatet
tavaksi tarkoitetun asetuksen tai alemmanastei
sen määräyksen tulee siis perustua lakiin. Oi
keuskäytännössä on omaksuttu kanta, ettei 
laissa olevan yleisvaltuutuksen nojalla voida 
säätää asetuksella kunnallislaista poikkeavasti. 
On myös perusteltua, että muutkin kunnallis
hallintoa koskevat oikeusnormit ja sitovat hal
linnolliset määräykset annetaan laissa olevan 
yksilöidyn valtuutuksen nojalla. Asiasta sää
dettäisiin ehdotettavan lain 4 §:n 2 momentis
sa. 

5 §. Valmistelu. Pykälän 1 momentissa eh
dotetaan, että määräysten toiminnalliset, hal
linnolliset, taloudelliset ja muut vaikutukset 
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tulee selvittää. Ensisijaisesti on selvitettävä 
määräysten välittömät vaikutukset, mutta 
myös välillisiin vaikutuksiin on kiinnitettävä 
huomiota. Erityisen tärkeää vaikutusten tar
kempi selvittäminen on puhelainsäädäntöä täs
mennettäessä ja täytäntöönpantaessa. Halli
tuksen käsityksen mukaan määräysten ja ohjei
den valmistelussa olisi noudatettava soveltuvin 
osin samoja periaatteita kuin valmisteltaessa 
ylemmänasteisia säädöksiä. 

Pykälän 2 momentin mukaan määräysten 
valmisteluvaiheessa olisi kuultava esimerkiksi 
lausuntomenettelyin tai neuvotteluin muita vi
ranomaisia ja määräysten kohderyhmiä edusta
via yhteisöjä. Kohderyhmiä edustavia yhteisöjä 
ovat esimerkiksi kuntien keskusjärjestöt ja 
elinkeinoelämää edustavat järjestöt. Samoja 
tahoja tulisi kuulla myös muutettaessa tai ku
mottaessa määräyksiä. Ylemmänasteisten sää
dösten täytäntöönpanoa koskevien määräysten 
valmisteluun on tarvetta kytkeä aina myös 
täytäntöönpanosta vastaavat tahot. Erityisesti 
näin tulee menetellä, kun määräykset koskevat 
kuntien ja kuntainliittojen toimintaa. Valtio
neuvosto antaisi kuulemisesta tarkempia mää
räyksiä. 

6 §. Julkaiseminen. Pykälän 1 momentissa 
ehdotetaan asetettavaksi määräysten julkaise
misvelvoite. Tavoitteena on, että tieto uusista 
sekä voimassa olevista määräyksistä olisi hel
posti kaikkien tietoa tarvitsevien saatavilla. 
Nykyisin tiedon saamisessa on huomattavia 
vaikeuksia. 

Määräysten julkaisemisesta antaisi tarkem
mat määräykset valtioneuvosto. Määräysten 
julkaisemisesta saattaa olla myöhemmin tar
peen antaa valtioneuvoston päätös esimerkiksi 
määräysten päivittämiseksi ja julkaisemiseksi 
toimitetussa muodossa, määräyskokoelmien 
yhtenäistämiseksi tai tietotekniikan kehityksen 
myötä julkaisemiseksi konekielisessä muodos
sa. 

Määräykset olisi sen lisäksi, mitä kielilaissa 
(148/22) on säädetty, pykälän 2 momentin 
mukaan julkaistava suomen ja ruotsin kielellä. 
Hallitusohjelman mukaan viranomaisten laati
mien asiakirjojen, jotka koskevat myös ruot
sinkielisiä ja kaksikielisiä alueita, tulisi ilmes
tyä molemmilla kielillä samanaikaisesti. 

Laki ei muuttaisi Suomen säädöskokoel
masta annettua asetusta, joten pienehkö osa 
määräyksistä julkaistaisiin myös säädöskokoel
massa. Pykälän 3 momentissa olisi viittaus
säännös mainittuun asetukseen. Myöhemmin 

on tarkoitus ryhtyä erikseen selvittämään tar
vetta yhtenäistää normien julkaisemista ja sen 
sääntelyä. 

7 §. Määräysten voimaantulo. Pykälässä eh
dotetaan määräysten voimaantulo liitettäväksi 
niiden julkaisemiseen. Lakien ja asetusten voi
maantulo on nykyään vastaavasti sidottu nii
den julkaisemiseen. Määräykset ovat veivoitta
via kuten lain ja asetuksen säännökset. Mää
räyksiin sisältyy niiden kohderyhmien kannalta 
merkittäviä normeja. 

Pykälän 1 momentin mukaan määräyksissä 
olisi mainittava, milloin ne tulevat voimaan. 
Voimaantuloajankohta tulisi määrätä asian 
luonne huomioon ottaen siten, että määräystä 
voidaan noudattaa tuosta ajankohdasta lukien. 

Jollei määräyksiä olisi julkaistu 6 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetulla tavalla viimeistään niissä 
mainittuna voimaantuloajankohtana, ne tulisi
vat pykälän 2 momentin mukaan voimaan 
julkaisemispäivänä. Valtioneuvoston päätök
sellä määrättäisiin, että määräykset on julkais
tava viranomaisen määräyskokoelmassa viipy
mättä niiden antamisen jälkeen. 

8 §. Rekisteröiminen. Pykälässä ehdotetaan 
asetettavaksi määräysten rekisteröimisvelvoite. 
Määräysten ja ohjeiden rekisteröinti on jo 
toteutumassa valtioneuvoston asiaa koskevan 
päätöksen nojalla. Vastaavat määräykset on 
tarkoitus sisällyttää tämän lain nojalla annetta
vaan valtioneuvoston päätökseen. Samalla ku
mottaisiin edellä tarkoitettu valtioneuvoston 
päätös. 

9 §. Voimassaoloaika. Pykälän 1 momentis
sa ehdotetaan rajoitettavaksi määräysten voi
massaoloaika yleensä enintään viideksi vuo
deksi. Määräyksistä merkittävä osa uusitaan 
nykyään jo huomattavasti aikaisemmin. Toi
saalta voimassa on melkoisesti viittä vuotta 
vanhempiakin määräyksiä, joita on ehkä joil
takin osin muutettu. Myös sisällöltään vanhen
tuneita määräyksiä on voimassa. Ne lisäävät 
sovellettaviksi tulevien normien kokonaismää
rää ja vaikeuttavat normien hallittavuutta ja 
sovellettavuutta sekä selkeän kuvan muodosta
mista voimassa olevasta normistosta. 

Pykälän 1 momenttiin sisältyvän säännöseh
dotuksen mukaan perustellusta syystä voidaan 
määräykset jatkossakin määrätä olemaan voi
massa toistaiseksi. Määräysten voimassaolo
ajan rajoittaminen viiteen vuoteen on erityisen 
tarpeellista niillä aloilla, joilla lainsäädäntö 
uudistuu voimakkaasti. Ehdotettava säännös 
jättää viime kädessä viranomaisen omaan har-
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kintaan, annetaanko määräykset määräajaksi 
vai ei. Säännöksessä tarkoitettu perusteltu syy 
ei olisi se, ettei valtuutussäännös ole määräai
kainen. 

Pykälän 2 momentin säännös edellyttäisi 
toistaiseksi voimassa olevien määräysten otta
mista tarkistettavaksi vähintään viiden vuoden 
väliajoin. Määräykset antanut viranomainen 
selvittäisi normivalmistelun periaatteita nou
dattaen, voitaisiinko määräykset kumota tai 
tulisiko niitä muuttaa. Näin määräykset pysyi
sivät ajan tasalla. Määräykset olisi hallituksen 
käsityksen mukaan syytä julkaista kokonaisuu
tena uudestaan aina, kun niihin on tehty mer
kittäviä muutoksia tai lisäyksiä. 

JO§. Ohjeet. Pykälässä säädettäisiin, miltä 
osin lakia sovellettaisiin viranomaisen antamiin 
ohjeisiin. Pykälän 1 momentin mukaan lain 
2 §:n 3 momenttiin, 4 §:n 1 momenttiin, 5 §:n 
1 momenttiin ja 7 §:n 1 momenttiin sekä 8 ja 
9 §:ään sisältyviä, määräyksiä koskevia sään
nöksiä sovellettaisiin myös viranomaisen anta
miin ohjeisiin. Viranomaisen sisäisiin ohjeisiin 
lakia sovellettaisiin siltä osin kuin valtioneu
vosto niin määräisi. Ohjeista tulisi käydä ilmi 
säännökset, joihin viranomaisen toimivalta oh
jeiden antamiseen perustuu. Valmisteltaessa 
ohjeita olisi selvitettävä niiden toiminnalliset, 
hallinnolliset, taloudelliset ja muut vaikutuk
set. Ohjeissa olisi mainittava, milloin ne tule
vat voimaan, ja niistä olisi pidettävä rekisteriä 
sen mukaan kuin valtioneuvosto määräisi. Oh
jeiden voimassaoloaika rajoitettaisiin pääsään
töisesti viiteen vuoteen ja viranomaisella olisi 
velvollisuus tarkistaa ohjeet viiden vuoden vä
lein. 

Pykälän 2 momentin mukaan 5 §:n 2 mo
menttia sovellettaisiin valmisteltaessa merkittä
viä ohjeita. Ehdotuksista merkittäviksi ohjeiksi 
olisi tarvittavassa laajuudessa kuultava muita 
viranomaisia ja lisäksi yhteisöjä, jotka edusta
vat ohjeiden kohderyhmiä. Ohje olisi säännök
sen tarkoittamassa mielessä merkittävä sekä 
silloin, kun ohje on yleisesti ottaen merkittävä, 
että silloin, kun ohje on merkittävä sen kohtei
na olevien tahojen kannalta. 

Hallituksen käsityksen mukaan erityisesti 
kansalaisten ja yhteisöjen kannalta merkityk
selliset ohjeet olisi syytä määräysten tapaan 
jakaa sekä suomen- että ruotsinkielisinä. 

II §. Tarkemmat määräykset lain täytän
töönpanosta. Pykälässä ehdotetaan säädettä
väksi, että valtioneuvosto voisi antaa tarkem
pia määräyksiä määräyksiin ja ohjeisiin otetta-

vista tiedoista, määräysten ja ohjeiden valmis
telusta, niistä tiedottamisesta sekä määräyksiä 
ja ohjeita koskevasta seurannasta. Tämä on 
tarpeen hyvän norminautakäytännön vakiin
nuttamiseksi. Lisäksi valtioneuvosto voisi an
taa määräysten ja ohjeiden annan selkeyttämi
seksi muitakin menettelytapoja koskevia mää
räyksiä. 

12 §. Muiden säännösten soveltaminen. En
nen ehdotettavan lain voimaantuloa annettui
hin lakeihin sisältyy säännöksiä, jotka oikeut
tavat antamaan kuntia ja kuntainliitto ja koske
via määräyksiä, mutta jotka eivät sisällä 4 §:n 
2 momentin edellyttämää yksilöityä valtuutus
ta. Jotta ei syntyisi epäselvyyttä sovellettavasta 
säännöksestä ja jotta esityksen tavoitteet siirty
mäkauden jälkeen toteutuisivat myös näiltä 
osin, ehdotetaan 12 §:ssä säädettäväksi, että 
muussa laissa olevia määräysten valtuutuspe
rustaa koskevia säännöksiä, jotka poikkeavat 
4 §:n 2 momentista, ei sovelleta kuntia eikä 
kuntainliittoja koskevien määräysten osalta. 

Pykälä ei periaatteessa estäisi myöhemmin 
annettavana lailla valtuuttamasta hallintovira
nomaista antamaan kuntia tai kuntainliittoja 
koskevia määräyksiä, vaikkei valtuutus olisi
kään 4 §:n 2 momentin mukaisesti yksilöity. 
Pykälä ohjaisi kuitenkin lainvalmistelua niin, 
että käytännössä valtuutukset laadittaisiin yksi
löidyiksi. Tätä hallituksella onkin tarkoitukse
na kaikissa tapauksissa edellyttää eduskunnan 
käsiteltäväksi saatettavilta lakiehdotuksilta. 

Nykyisin sisältyy myös lakia alemmanastei
siin säädöksiin valtuutuksia antaa kuntia ja 
kuntainliittoja koskevia määräyksiä. Hallitus
muodon 92 §:n 2 momentin mukaan tuomari 
tai muu virkamies ei saa soveltaa säännöstä, 
joka on ristiriidassa perustuslain tai muun lain 
kanssa. Tätä hallitusmuodon säännöstä tulki
taan vakiintuneesti niin, ettei virkamies saa 
soveltaa mitään lakia alemmanasteista säädös
tä, joka on ristiriidassa perustuslain tai muun 
lain kanssa. Tämän nojalla ehdotettava pykälä 
merkitsisi ilman nimenomaista mainintaakio 
alemmanasteisista säädöksistä sitä, ettei niihin 
sisältyviä valtuutussäännöksiä saisi soveltaa 
sen jälkeen, kun nyt ehdotettava laki olisi 
tullut voimaan. Informatiivisista syistä ehdote
taan kuitenkin pykälässä mainittavaksi muun 
lain rinnalla myös lakia alemmanasteiset sää
dökset. 

13 §. Lain voimassaoloaika. Pykälän 1 mo
mentti sisältäisi määräaikaisen lain voimaan
tulo- ja voimassaolosäännökset. Kun lakiehdo-
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tus rakentuu samoille periaatteille kuin jo 9 
lokakuuta 1986 annettu normiuudistusta kos
keva ensimmäinen valtioneuvoston päätös, 
useimmat lain säännökset voitaisiin saattaa 
voimaan heti lain tultua annetuksi. Hallituksen 
tarkoituksena on kuitenkin varata vielä muuta
man kuukauden aika lain antamisesta sen täy
täntöönpanon valmistelulle ja saattaa laki voi
maan viimeistään puolen vuoden kuluttua sen 
antamisesta. Tällöin lain tehdessä määräysten 
julkaisemisen pakolliseksi viranomaisilla olisi 
riittävästi aikaa myös määräyskokoelmien ja 
tarvittaessa ohjekokoelmien suunnitteluun. 
Normien rekisteröintiä varten valtion hallinto
viranomaisten määräysten ja ohjeiden rekiste
röinnistä annetun, 1 päivänä tammikuuta 1988 
voimaan tulleen valtioneuvoston päätöksen no
jalla tehty työ helpottaa myös toimenpiteitä 
normien julkaisemiseksi. 

Hallitus katsoo, että lain tulisi olla voimassa 
noin seitsemän vuotta. Näin ollen laki olisi 
pykälän 1 momentin mukaan voimassa vuoden 
1996 loppuun. Siihen mennessä voidaan arvioi
da lain mukaisen norminautakäytännön jo va
kiintuneen. Ehdotettavan voimassaolaajan ku
luessa saataisiin käyttöön myös vapaakuntako
keilun tulokset ja niistä vedettävät johtopää
tökset. Noin seitsemän vuoden voimassaoloai
kaa puoltaa myös se, että näin voitaisiin la
kiehdotuksen 9 §:n 2 momentin mukainen tois
taiseksi voimassa olevien määräysten ja ohjei
den ensimmäinen tarkistuskierros toteuttaa ko
konaisuudessaan lain vielä voimassa ollessa. 

Pykälän 2 momentti sisältäisi tavanomaisen 
säännöksen asianomaisten viranomaisten oi
keudesta ryhtyä lain täytäntöönpanotoimiin jo 
ennen sen voimaantuloa. 

14 §. Uudistaminen ja kumoaminen. Pykälä 
koskisi siirtymäkauden järjestelyjä. Pykälän 1 
momentin mukaan varattaisiin ennen lain voi
maantuloa annettujen määräysten ja ohjeiden 
saattamiselle lain 4 §:ssä norminantovaltuutuk
sesta olevien säännösten ja valtioneuvoston 
lain nojalla antamien määräysten mukaisiksi 

siirtymäkausi, joka päättyisi 31 päivänä joulu
kuuta 1990. 

Pykälän 2 momentin mukaan ennen ehdotet
tavan lain voimaantuloa annetut määräykset, 
joita ei ole julkaistu ja rekisteröity siirtymä
kauden loppuun mennessä, olisi kuruottava 
vuoden 1991 alusta lukien. Samasta ajankoh
dasta lukien olisi kuruottava ohjeet, joita ei ole 
rekisteröity siirtymäkauden loppuun mennessä. 
Nämä säännökset varmistaisivat valtion hallin
toviranomaisten norminannon uudistumisen 
myös aikaisemmin annettujen määräysten ja 
ohjeiden osalta. 

Siirtymäkauden pituutta arvioitaessa on 
otettava huomioon, että valtioneuvoston vuon
na 1986 tekemästä uudistusta koskevasta en
simmäisestä päätöksestä alkaen tavoitteena on 
ollut toteuttaa uudistus jo annettujen valtuu
tussäännösten ja määräysten ja ohjeiden osalta 
vuoden 1990 loppuun mennessä. 

2. Tarkemmat määräykset 

Valtioneuvoston olisi annettava ehdotetta
van lain 5 §:n 2 momentin ja 10 §:n 2 momen
tin nojalla tarkempia määräyksiä viranomais
ten sekä normien kohderyhmiä edustavien yh
teisöjen kuulemisesta määräyksiä ja merkittä
viä ohjeita valmisteltaessa. Lain 6 §:n nojalla 
valtioneuvoston olisi annettava määräyksiä 
määräysten julkaisemisesta sekä lain 8 §:n ja 
10 §:n 1 momentin nojalla määräyksiä mää
räysten ja ohjeiden rekisteröimisestä. Lisäksi 
valtioneuvosto voisi lain 11 §:n nojalla antaa 
määräyksiä tuossa pykälässä mainituista asiois
ta. Myös näitä määräyksiä on tarkoitus antaa. 

Tämän esityksen liitteenä on luonnos valtio
neuvoston päätökseksi, joka sisältäisi edellä 
tarkoitetut lain nojalla annettavat määräykset. 
Niiden suunniteltuun sisältöön on jo viitattu 
monin kohdin edellä tässä esityksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista toimenpiteistä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Tavoite 

Valtion hallintoviranomaisten määräysten ja 
ohjeiden antamista rajoitetaan, selkeytetään ja 
uudistetaan tämän lain mukaisesti. 

Lain tavoitteena on vähentää erityisesti kun
tiin ja kuntainliittoihin kohdistuvia määräyk
siä. 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan valtioneuvoston kans
lian ja ministeriöiden sekä niiden alaisten val
tion hallintoviranomaisten antamiin määräyk
siin. 

Tätä lakia sovelletaan viranomaisten anta
miin ohjeisiin sen mukaan kuin jäljempänä 
säädetään. 

Viranomaisen sisäisiin määräyksiin tätä lakia 
sovelletaan siltä osin kuin valtioneuvosto niin 
määrää. 

3 § 

Määritelmät 

Määräyksillä tarkoitetaan viranomaisen 
päättämiä yleisiä sääntöjä, joita on velvoittavi
na noudatettava niissä tarkoitetuissa yksittäis
tapauksissa. 

Ohjeilla tarkoitetaan viranomaisen päättä
miä yleisiä sääntöjä, jotka eivät ole velvoitta
via. 

4 § 

Valtuutus määräysten antamiseen 

Määräyksistä tulee käydä ilmi säännökset, 
joihin viranomaisen toimivalta antaa määräyk
set perustuu. 

Kuntia ja kuntainliittoja koskevia määräyk
siä saa antaa vain laissa olevan, yksilöidyn 
valtuutuksen nojalla. 

5 § 

Valmistelu 

Määräyksiä valmisteltaessa on selvitettävä 
niiden toiminnalliset, hallinnolliset, taloudelli
set ja muut vaikutukset. 

Ehdotuksista määräyksiksi on tarvittavassa 
laajuudessa kuultava muita viranomaisia ja 
lisäksi yhteisöjä, jotka edustavat määräysten 
kohderyhmiä. Tarkempia määräyksiä kuulemi
sesta antaa valtioneuvosto. 

6 § 

Julkaiseminen 

Määräykset on julkaistava sen mukaan kuin 
valtioneuvosto määrää. 

Määräykset on julkaistava samanaikaisesti 
suomeksi ja ruotsiksi. 

Määräysten julkaisemisesta Suomen säädös
kokoelmassa on säädetty erikseen asetuksella. 

7 § 

Määräysten voimaantulo 

Määräyksissä on mainittava, milloin ne tule
vat voimaan. 

Jollei määräyksiä ole julkaistu 6 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetulla tavalla viimeistään niissä 
mainittuna voimaantuloajankohtana, ne tule
vat voimaan julkaisemispäivänä. 

8 § 

Rekisteröiminen 

Määräyksistä on pidettävä rekisteriä sen mu
kaan kuin valtioneuvosto määrää. 

9 § 

Voimassaoloaika 

Määräykset annetaan määräajaksi, joka on 
enintään viisi vuotta. Määräykset voidaan kui
tenkin määrätä olemaan voimassa toistaiseksi, 
jos siihen on perusteltua syytä. 
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Viranomaisen on vähintään viiden vuoden 
välein tarkistettava toistaiseksi voimassa ole
vien määräystensä tarpeellisuus ja tarkoituk
senmukaisuus sekä tarvittaessa muutettava nii
tä tai kumottava ne. 

10 § 

Ohjeet 

Mitä 2 §:n 3 momentissa, 4 §:n 1 momentis
sa, 5 §:n 1 momentissa ja 7 §:n 1 momentissa 
sekä 8 ja 9 §:ssä on säädetty määräyksistä, 
sovelletaan myös viranomaisen antamiin ohjei
siin. 

Lain 5 §:n 2 momenttia sovelletaan valmis
teltaessa merkittäviä ohjeita. 

11 § 

Tarkemmat määräykset lain täytäntöönpanos
ta 

Valtioneuvosto voi antaa määräyksiä: 
1) määräyksiin ja ohjeisiin otettavista tie

doista; 
2) määräysten ja ohjeiden valmistelusta; 
3) määräysten ja ohjeiden saatavilla pitämi

sestä ja niistä tiedottamisesta; 
4) määräyksiä ja ohjeita koskevasta seuran

nasta; sekä 
5) muista menettelytavoista määräyksiä ja 

ohjeita annettaessa. 

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1989 

12 § 

Muiden säännösten soveltaminen 

Muussa laissa tai lakia alemmanasteisessa 
säädöksessä olevia määräysten valtuutusperus
taa koskevia säännöksiä tai määräyksiä, jotka 
poikkeavat 4 §:n 2 momentista, ei sovelleta 
kuntia eikä kuntainliittoja koskevien määräys
ten osalta. 

13§ 

Lain voimassaoloaika 

Tämä laki tulee voimaan patvanä 
kuuta 19 ja on voimassa 31 päivään joulu
kuuta 1996. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin 
toimenpiteisiin. 

14 § 

Uudistaminen ja kumoaminen 

Ennen tämän lain voimaantuloa annetut 
määräykset ja ohjeet on saatettava 4 §:n sekä 
tämän lain nojalla annettujen määräysten mu
kaisiksi 31 päivään joulukuuta 1990 mennessä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa annetut 
määräykset on julkaistava ja rekisteröitävä 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1990 tai 
kumottava vuoden 1991 alusta lukien. Samasta 
ajankohdasta lukien on niin ikään kumottava 
ohjeet, joita ei ole rekisteröity viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 1990. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ilkka Kanerva 
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Liite 

Valtioneuvoston päätös 
viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista toimenpiteistä 

Valtioneuvosto on viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista toimenpiteistä annetun lain 
( /89) nojalla valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt: 

1 § 

Määräyksiin olettavat tiedot 

Määräyksistä tulee käydä ilmi: 
1) niiden sitovuus; 
2) määräykset antanut viranomainen; 
3) autopäivä ja julkaisusarjan numero tai 

muu määräykset yksilöivä tieto; 
4) asiasisällön ilmaiseva otsikko; 
5) määräysten kohderyhmät; 
6) voimassaoloaika; 
7) säännökset, joihin viranomaisen toimival

ta antaa määräykset perustuu; 
8) mitkä määräykset annettavilla määräyk

sillä kumotaan ja mitkä niillä muutetaan; sekä 
9) yksikkö, josta määräykset ovat saatavis

sa. 
Jos määräykset koskevat toimintaa, johon 

voidaan myöntää valtionapua, niistä tulee li
säksi käydä ilmi, onko niiden noudattaminen 
valtionavun myöntämisen edellytys. 

2 § 

Kuuleminen 

Ehdotuksista kuntia ja kuntainliittoja koske
viksi määräyksiksi, jotka ilmeisesti lisäävät 
kuntien tai kuntainliittojen kustannuksia tai 
ovat niiden toiminnan kannalta merkittäviä, 
on kuultava kuntien keskusjärjestöjä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut ehdotukset 
on toimitettava Sisäasiainministeriölie ja neu
voteltava tämän kanssa niistä, jos tämä sitä 
esittää. 

3 § 

Määräysten julkaiseminen 

Määräykset on julkaistava viranomaisen 
määräyskokoelmassa viipymättä niiden anta-

3 3819461 

misen jälkeen. Eri viranomaiset voivat kuiten
kin julkaista antamansa määräykset yhteisessä 
määräyskokoelmassa, jos asianomainen minis
teriö niin päättää. 

Viranomainen voi antaa määräyskokoelman 
julkaisemisen valtion toisen viranomaisen teh
täväksi, jollei asianomainen ministeriö toisin 
määrää. 

4§ 

Määräysten rekisteröiminen 

Viranomaisen on pidettävä rekisteriä anta
mistaan määräyksistä. Eri viranomaisten anta
mista määräyksistä voidaan pitää yhteistä re
kisteriä, jos asianomainen ministeriö niin päät
tää. 

5 § 

Rekisteröinnin ajankohta 

Määräyksistä ja niiden muutoksista on teh
tävä merkinnät rekisteriin viipymättä niiden 
antamisen jälkeen. Kun määräykset on kumot
tu tai ne muuten eivät enää ole voimassa, niitä 
koskevat merkinnät poistetaan rekisteristä. 

6 § 

Rekisteriin merkittävät tiedot 

Määräyksistä merkitään rekisteriin seuraavat 
tiedot: 

1) määräykset antanut viranomainen; 
2) autopäivä ja julkaisusarjan numero tai 

muu määräykset yksilöivä tieto; 
3) asiasisällön ilmaiseva otsikko; 
4) määräysten kohderyhmät; 
5) voimassaoloaika; 
6) säännökset, joihin viranomaisen toimival

ta antaa määräykset perustuu; sekä 
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7) yksikkö, josta määräykset ovat saatavis
sa, sekä sen osoite ja puhelinnumero. 

7 § 

Rekisterin ylläpito 

Rekisteriä pidetään automaattisen tietojen
käsittelyn avulla. Rekisteröinti toteutetaan 
käyttäen Valtion tietokonekeskuksen keskitet
tyä normirekisterisovellutusta, jollei asian
omainen ministeriö erityisestä syystä toisin 
määrää. 

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa an
nettujen määräysten rekisteröintiin saakka 
näistä määräyksistä on pidettävä luetteloa, jos
ta ilmenevät ainakin 6 §:n 2 momentin 1, 2 ja 3 
kohdan tiedot. 

8 § 

Määräyksistä tiedottaminen 

Viranomaisen on saatettava antamansa 
määräykset tiedoksi niitä soveltaville viran
omaisille. Viranomaisen tulee muutoinkin tar
vittavassa laajuudessa tiedottaa antamistaan 
määräyksistä sekä niiden muutoksista samoin 
kuin siitä, etteivät määräykset ole enää voimas
sa. 

Voimassa olevia määräyksiä tulee olla saata
villa normirekisterissä ilmoitetusta paikasta. 

9 § 

Määräyksiä koskeva seuranta 

Viranomaisen on seurattava antamiensa 
määräysten toiminnallisia, hallinnollisia, talou
dellisia ja muita vaikutuksia sekä määräajoin 
julkaistava niistä seurantatietoja. 

10§ 

Ohjeet 

Mitä 1 §:n 1 momentissa ja 4-9 §:ssä on 
määrätty, koskee myös viranomaisten antamia 
ohjeita. 

Ohjeista tulee selvästi käydä ilmi, että kysy
mys on ohjeesta. 

Rekisterissä ohjeet on erotettava määräyksis
tä. 

11 § 

Voimassaoloaika 

Tämä päätös tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 ja on voimassa 31 päivään 

joulukuuta 1996. 
Tällä päätöksellä kumotaan valtion hallinto

viranomaisten määräysten ja ohjeiden rekiste
röimisestä 3 päivänä syyskuuta 1987 annettu 
valtioneuvoston päätös (732/87). 

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voi
daan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvit
taviin toimenpiteisiin. 


