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Hallituksen esitys Eduskunnalle asioiden ratkaisemista valtio
neuvostossa koskevan lainsäädännön muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan uudistettaviksi sään
nökset, joiden mukaan valtioneuvoston yleisis
tunnon ja ministeriöiden välinen toimivallanja
ko määräytyy hallitus- ja hallintoasioissa. Sa
moin ehdotetaan uudistettaviksi säännökset 
ratkaisuvallan järjestämisestä ministeriöissä. 
Esitykseen sisältyvät ehdotukset laeiksi halli
tusmuodon muuttamisesta, valtioneuvoston 
ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimi
alasta annetun lain muuttamisesta sekä asioi
den ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen 
ministeriöissä annetun lain kumoamisesta. 

Hallitusmuodon säännökset valtioneuvoston 
ja ministeriöiden toimivallasta eivät koskaan 
ole olleet sellaisinaan sovellettavina. Hallitus
muodon voimaan tullessa vuonna 1919 jäivät 
aluksi aikaisemmat säännökset toistaiseksi voi
maan, ja vuonna 1922 hallitusmuodon sään
nökset tulivat osittain syrjäytetyiksi poikkeus
lakina säädetyllä lailla asioiden ratkaisemisesta 
valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä, joka on 
muutettuna edelleen voimassa. 

Esityksessä pyritään selkiyttämään nykyisiä 
säännöksiä luopumalla poikkeuslaista. Perus
tuslain tasolle kuuluvat säännökset ehdotetaan 
sisällytettäviksi hallitusmuotoon sekä muut 
säännökset tavallisessa järjestyksessä säädettä
vään lakiin ja asetuksena säädettävään valtio
neuvoston ohjesääntöön, minkä lisäksi jokai
sesta ministeriöstä olisi edelleen myös erillinen 
asetus. Laki asioiden ratkaisemisesta valtioneu
vostossa ja sen ministeriöissä ehdotetaan ku
mottavaksi, ja ne laintasoiset säännökset, jotka 
lain kumoamisen jälkeen ovat vielä tarpeen, 
ehdotetaan otettaviksi lakiin valtioneuvoston 
ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimi
alasta, jonka nimike samalla muutetaan laiksi 
valtioneuvostosta. 
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Hallitusmuotoon ehdotettujen säännösten 
mukaan valtioneuvoston toimivallalla tarkoi
tettaisiin vastedes kokonaisuutta, joka käsittäi
si sekä valtioneuvoston yleisistunnon että mi
nisteriöiden toimivallan. Ratkaisuvallan jaosta 
yleisistunnon ja ministeriöiden kesken säädet
täisiin valtioneuvostosta annetun lain mukaan 
viime kädessä valtioneuvoston ohjesäännössä. 
Ohjesäännössä lueteltaisiin ne valtioneuvoston 
toimivaltaan kuuluvat hallitus- ja hallintoasiat, 
jotka ratkaistaan yleisistunnossa, ja muut asiat 
ratkaistaisiin asianomaisessa ministeriössä. 

Vaikka yleisistunnon ja ministeriöiden väli
sestä toimivallasta säädettäisiin pääsäännön 
mukaan valtioneuvoston ohjesäännössä, edus
kunta voisi kuitenkin lailla yksittäisessä ta
pauksessa järjestää valtioneuvostolle kuuluvan 
toimivallan käyttämisen tahtomaliaan tavalla. 
Päätösvaltaa, joka on säädetty valtioneuvostol
le eduskunnan tarkastusta edellyttävän valtuus
lain taikka perusoikeuksien rajoittamista tai 
niistä tehtävää poikkeusta tarkoittavan lain 
nojalla, käyttäisi aina yleisistunto. 

Säädösten antamiseen valtioneuvoston tai 
ministeriön päätöksellä ei esityksessä ehdoteta 
asiallisia muutoksia. Näin ollen valtioneuvos
ton päätökset antaisi edelleen valtioneuvoston 
yleisistunto ja ministeriön päätökset ministeriö. 

Esityksen mukaan ministeriön ratkaisuval
taan kuuluva asia voidaan eräin edellytyksin 
yksittäistapauksessa siirtää yleisistunnossa rat
kaistavaksi, mistä ehdotetaan säädettäväksi 
laissa valtioneuvostosta. Ministeriöiden rat
kaistaviksi kuuluvien valitus- ja alistusasioiden 
siirtäminen yleisistunnolle ei kuitenkaan oike
usturva- ja yhdenvertaisuussyiden vuoksi olisi 
mahdollista. 

Hallitusmuodon 87 §:n 7 kohta, joka koskee 
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lähettiläiden ja lähetettyjen konsuleiden nimit
tämistä, ehdotetaan kumottavaksi vanhentu
neena. 

Lainmuutokset ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan noin vuoden kuluttua niiden hyväk-

symisestä ja vahvistamisesta. Hallitusmuodon 
87 §:n 7 kohdan kumoaminen on kuitenkin 
tarkoitettu tulemaan voimaan lain vahvistami
sesta seuraavan kuukauden alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Johdanto 

Valtioelinten toimivallasta ja toimivallanja
osta niiden kesken säädetään hallitusmuodossa 
ja muissa laeissa. Hallitusvalta kuuluu tasaval
lan presidentille ja valtioneuvostolle. Valtioneu
voston yleisistunnolla ja ministeriöillä on toi
mivaltaa hallitus- ja hallintoasioissa. Toimeen
panovaltaa koskevissa asioissa valtioneuvostoi
ta on yleinen toimivalta, jota rajoittaa toisaalta 
tasavallan presidentin valtiosäännössä säädetty 
toimivalta ja toisaalta alempien viranomaisten 
lakeihin ja asetuksiin perustuva toimivalta. 
Valtioneuvostolle ja sen ministeriöille kuuluu 
myös eduskunnan ja tasavallan presidentin 
päätettävien asioiden valmistelu. 

Hallitusmuodossa olevia säännöksiä ei ole 
koskaan sellaisenaan sovellettu, vaan niitä 
muutettiin vuonna 1922 asiain ratkaisemista 
valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä annetul
la lailla (79/22), jäljempänä valtioneuvoston 
ratkaisulaki, ja sitä ennen vuosina 1919-1922 
noudatettiin Suomen Hallitusmuodon täytän
töönpanemisesta annetun lain nojalla aikaisem
pia senaattia koskeneita säännöksiä. 

Vuonna 1921 hallitus esitti säädettäväksi lain 
valtioneuvostosta (HE 711921 vp). Koska eh
dotus sisälsi sekä hallitusmuodon muuttamista 
koskevia säännöksiä että hallitusmuodon 38 §:n 
2 momentissa edellytettyjä säännöksiä ministe
riöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta, 
lakiehdotus jaettiin eduskunnan perustuslaki
valiokunnassa kahtia. Valtioneuvoston ministe
riöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 
annetussa laissa (78/22), jäljempänä ministe
riölaki, säädettiin hallitusmuodon 38 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetuista asioista, joista ei tarvin
nut säätää perustuslainsäätämisjärjestyksessä. 
Valtioneuvoston ratkaisulakiin otettiin puoles
taan perustuslain säätämisjärjestystä vaativat, 
poikkeusta hallitusmuodosta merkitsevät sään
nökset sekä näihin säännöksiin liittyvät muut 
säännökset. 

Valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöi
den välisen toimivallanjaon perusteita ei ole 
lainsäädännössä selvästi määritelty. Esimerkik
si kysymys yleisistunnon ja ministeriöiden vä
lisestä toimivallanjaosta on edelleen epäselvä. 
Vaihtoehtoina ovat olleet joko yleisistunnossa 
ratkaistavien asioiden määrittely kootusti ase
tuksen tasoisessa valtioneuvoston ohjesäännös
sä (80/22 ja 995/43) tai sitten erikseen kutakin 

asiaa koskevassa laissa, asetuksessa tai valtio
neuvoston päätöksessä. Asia oli ennen vuotta 
1931 järjestetty ensimmäisen vaihtoehdon mu
kaan, joskaan sitä ei kaikin osin noudatettu. 
Vuonna 1931 valtioneuvoston ohjesäännössä 
siirryttiin jälkimmäiseen määrittelytapaan siltä 
osin kuin on kysymys vuonna 1931 tai myö
hemmin annetusta säädöksestä. 

Hallitusmuodon mukaan ministeriössä voi 
tehdä päätöksiä ainoastaan ministeri. Valtio
neuvoston ratkaisulailla mahdollistettiin kui
tenkin ratkaisuvallan uskominen ministeriöissä 
myös virkamiehille. Lisäksi valtioneuvoston 
ratkaisulakiin otettiin säännöksiä asioiden rat
kaisemisesta ministeriöissä. 

Kun valtion tehtävät ovat laajentuneet sekä 
valtioneuvoston yleisistunnossa ja ministeriöis
sä päätettävien asioiden määrät lisääntyneet, 
eivät hallitusmuodon ja sitä muuttaneen valtio
neuvoston ratkaisulain säännökset enää vastaa 
päätöksenteolle ja yhteiskunnan sekä hallinnon 
ohjaukselle asetettavia tarpeita. 

Esityksen tavoitteena on selkiinnyttää sään
nöksiä, joiden mukaan ratkaisuvallan jako 
valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden 
välillä määräytyy. Esityksessä ehdotetaan, että 
valtioneuvostolle kuuluviksi säädetään hallitus
muodossa ne hallitus- ja hallintoasiat, jotka on 
laissa tai asetuksessa säädetty valtioneuvoston 
tai sen ministeriöiden päätettäviksi. Siitä, mitkä 
näistä asioista ratkaistaan yleisistunnossa ja 
mitkä ministeriöissä, ehdotetaan säädettäväksi 
keskitetysti valtioneuvostoa koskevassa laissa 
ja valtioneuvoston ohjesäännössä. Pääsääntönä 
olisi tämän jälkeen, että yleisistunnossa ratkais
taan ohjesäännössä erikseen lueteltavat asiat ja 
muut asiat ratkaistaan ministeriöissä. Samassa 
yhteydessä ehdotetaan täsmennettäviksi sään
nöksiä, joilla ratkaisuvallan käyttö ministeri
öissä on järjestetty. 

Esityksen toisena päätavoitteena on selkiin
nyttää valtioneuvostoa koskevia säännöksiä 
niin, että perustuslakiin kuuluvat säännökset 
ovat hallitusmuodossa eivätkä poikkeuslaissa 
ja muut valtioneuvostoa koskevat säännökset 
valtioneuvostosta annetussa laissa ja valtioneu
voston opjesäännössä. Esityksessä ehdotetaan 
muutettaviksi hallitusmuodon 40 ja 41 §:ää. 
Poikkeuslakina säädetty valtioneuvoston rat
kaisulaki ehdotetaan kumottavaksi, ja kaikki 
valtioneuvostosta tarvittavat laintasoiset sään
nökset ehdotetaan sisällytettäviksi nykyiseen 
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ministeriölakiin, jonka uudeksi nimikkeeksi tu
lisi laki valtioneuvostosta. Lakien tultua hyväk
sytyiksi uudistetaan myös valtioneuvoston oh
jesäännön säännökset. Tätä koskeva asetus
luonnos on esityksen liitteenä. 

Esityksessä ei puututa tasavallan presidentin 
ratkaistavien asioiden valmisteluun eikä niiden 
esittelyyn tasavallan presidentille valtioneuvos
tossa. 

2. Nykytila 

2.1. V aitioneuvoston ja ministeriöiden toimivalta 
ja sitä koskevat keskeiset säännökset 

Säädöstenantava/ta 

Hallitusmuodon 28 §:n 1 momentin mukaan 
presidentillä on oikeus antaa asetuksia asioista, 
jotka ennestään ovat hallinnollisilla säännök
sillä järjestetyt, sekä asetuksella tarkempia 
määräyksiä lakien täytäntöönpanosta, valtion 
omaisuuden hoidosta ja hallintovirastojen ja 
yleisten laitosten järjestysmuodosta ja toimin
nasta. Asetuksenantovaltaa voidaan saman 
säännöksen mukaan uskoa valtioneuvostolle. 
Valtioneuvoston ratkaisulain 2 §:n 1 momentis
sa tästä valtioneuvostolle uskotusta säädös
tenantovallasta säädetään, että valtioneuvosto 
antaa säädöskokoelmassa julkaistavalla pää
töksellään säännöksiä asioista, joihin nähden 
sellainen oikeus on hallitusmuodossa, laissa tai 
asetuksessa valtioneuvostolle uskottu. 

Valtioneuvoston ratkaisulain 5 §:n mukaan 
sanotulla lailla muutetaan myös hallitusmuo
don 28 §:ää siltä osin kuin se on ristiriidassa 
valtioneuvoston ratkaisulain kanssa. Asiallises
ti valtioneuvoston ratkaisulaki ei kuitenkaan 
ole muuttanut hallitusmuodon 28 §:ää, mikä on 
todettu myös asiaa koskeneessa perustuslaki
valiokunnan mietinnössä (PeVM 7/HE 7/1921 
vp). Asetukset, jotka valtioneuvosto antaa val
tioneuvoston ratkaisulain 2 §:n 1 momentin 
perusteella, eroavat presidentin antamista ase
tuksista siten, että niiden nimikkeenä on "val
tioneuvoston päätös" eikä asetus. Pelkästään 
uusien nimitysten käyttöönottaminen hallitus
muodossa käytettyjen sijaan ei vaadi perustus
lainsäätämisjärjestystä, joten valtioneuvoston 
asetusten kutsumisesta valtioneuvoston päätök
siksi voidaan hallitusmuodon 28 §:n estämättä 
säätää myös tavallisella lailla. Nimikkeillä on 

tarkoituksena ainoastaan erottaa toisistaan 
presidentin ja valtioneuvoston antamat asetuk
set. 

Hallitusmuodon 28 §:stä ei nimenomaan il
mene, millä tavoin asetuksenantovaltaa voi
daan uskoa valtioneuvostolle. Valtioneuvoston 
ratkaisulain 2 §:n 1 momentissa sen sijaan 
säädetään, että asetuksenantovaltaa voidaan 
uskoa valtioneuvostolle hallitusmuodossa, 
muussa laissa tai asetuksessa. Tältäkään osin 
valtioneuvoston ratkaisulain 2 §:n 1 momentin 
ei voida katsoa olevan ristiriidassa hallitusmuo
don 28 §:n 1 momentin kanssa, jossa kysymys 
on jätetty avoimeksi. Valtioneuvoston ratkai
sulain myötä on kuitenkin vakiinnutettu selkeä 
tulkinta, jonka mukaan hallitusmuodon 
28 §:ssä tarkoitettu valtuus voidaan uskoa val
tioneuvostolle myös asetuksella. 

Hallitusmuodon 28 §:ssä ja valtioneuvoston 
ratkaisulain 2 §:n 1 momentissa ei ole erikseen 
mainittu ministeriöitä, mutta käytännössä lä
hinnä lakien täytäntöönpanoa koskevaa sää
döstenantovaltaa on laeissa annettu myös mi
nisteriöille. Tämä käytäntö on jo niin vakiin
tunut, että sitä voidaan pitää osana valtiosään
töä. Tämän valtuuden mukaisesti ministeriöt 
ovat antaneet säädöskokoelmassa julkaistavia 
ministeriön päätöksiä. 

Valtioneuvoston ratkaisulain 2 §:n 1 momen
tin mukaisesti valtioneuvoston yleisistunnossa 
päätetään ne säädöskokoelmassa julkaistavat 
säännökset, jotka valtioneuvosto antaa halli
tusmuodon, muun lain tai asetuksen nojalla. 
Asiasta on säädetty myös valtioneuvoston oh
jesäännön 12 §:n 1 momentin johdantokappa
leessa (929/87), jonka mukaan yleisistunnossa 
on käsiteltävä säädöskokoelmassa julkaistavat 
valtioneuvoston päätökset. 

Valtioneuvoston ja ministeriöiden valta an
taa säädöksiä voi perustua myös niin sanottui
hin valtuuslakeihin, joiden nojalla valtioneu
vosto tai ministeriö on saanut oikeuden antaa 
päätöksiä asioista, joista säätäminen valtio
sälnnön mukaan edellyttäisi eduskunnan myö
tävaikutusta. 

Toimivallanjako hallitus- ja hallintoasioissa 

Yleiset säännökset ja periaatteet toimivallan
jaosta yleisistunnon ja ministeriöiden välillä 
ovat hallitusmuodossa, valtioneuvoston ratkai
sulaissa ja vuodelta 1943 olevassa valtioneuvos
ton ohjesäännössä. 
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Hallitusmuodon 41 §:n 1 momentissa on 
yleissäännös siitä, mitä asioita valtioneuvoston 
ratkaistavaksi kuuluu. Sen mukaan "valtioneu
voston tulee saattaa täytäntöön presidentin 
päätökset ja ratkaista sekä ne asiat, jotka laissa 
on säädetty valtioneuvoston päätettäviksi, että 
myöskin muut hallitus- ja hallintoasiat, joita ei 
ole tässä hallitusmuodossa taikka muussa laissa 
tai asetuksessa pidätetty presidentille eikä 
myöskään ole uskottu ministeriön päällikkönä 
olevalle ministerille taikka aiemmalle viran
omaiselle". Tästä säännöksestä käy ilmi, että 
yleinen toimivalta hallitus- ja hallintoasioissa 
kuuluu valtioneuvostolle ja että presidentillä on 
niissä toimivaltaa ainoastaan erityisten sään
nösten nojalla. 

Valtioneuvoston ratkaisulain 3 §:n 1 momen
tissa säädetään ministeriöiden ratkaistavista 
asioista, että "ministeriössä lopullisesti ratkais
tavia ovat hallitus- ja hallintoasiat, jotka lailla 
tai asetuksella uskotaan sen ratkaistavaksi". 

Hallitusmuodon 40 ja 41 §:iä on valtioneu
voston ratkaisulain mukaan muutettu siltä osin 
kuin ne ovat ristiriidassa valtioneuvoston rat
kaisulain kanssa. Hallitusmuodon 40 §:n 1 mo
mentissa säädetään asioiden käsittelystä valtio
neuvostossa. Lähtökohtana on, että valtioneu
vostolle kuuluvat asiat käsitellään yleisistun
nossa, jollei niitä ole asetuksella siirretty minis
terin päätettäväksi. 

Hallitusmuodon 40 §:n ja myös valtioneuvos
ton ratkaisulain säätämisen jälkeen oli epäsel
vää, voitiinko myös perustuslaissa tai muussa 
laissa valtioneuvoston ratkaistavaksi säädettyjä 
asioita siirtää asetuksella ministeriön ratkaista
vaksi. Tämän vuoksi valtioneuvoston ratkaisu
lain 2 §:n 3 momentin alkuun lisättiin vuonna 
1931 annetulla lailla (49/31) virke, jonka mu
kaan "valtioneuvostolle kuuluvia hallitus- ja 
hallintoasioita voidaan asetuksella uskoa mi
nisteriön ratkaistaviksi". Säännös koskee yksi
selitteisesti myös perustuslaissa tai muussa lais
sa säädettyjä asioita. Valtioneuvoston ratkaisu
lain 2 §:n 3 momentti sisältää kuitenkin luette
lon niistä asioista, joita ei voida asetuksella 
siirtää ministeriön ratkaistavaksi. 

Valtioneuvoston ratkaisulain säätämisen jäl
keen annetussa vuoden 1922 valtioneuvoston 
ohjesäännössä noudatettiin senaatin ohjesään
nössä jo vuonna 1917 omaksuttua periaatetta, 
jonka mukaan yleisistunnossa ratkaistavat asiat 
luetellaan erikseen ja muut valtioneuvostolle 
kuuluvat asiat ratkaistaan ministeriöissä. 
Vuonna 1931 annetulla asetuksella (50/31), 

joka annettiin samalla kun valtioneuvoston 
ratkaisulakiin lisättiin edellä mainittu säännös 
valtioneuvostolle kuuluvien asioiden uskomi
sesta ministeriöiden ratkaistaviksi, valtioneu
voston ohjesäännön luetteloon yleisistunnossa 
ratkaistavista asioista lisättiin uusi kohta, jon
ka mukaisesti yleisistunnossa ratkaistiin myös 
"uuden lain tai asetuksen mukaan valtioneu
vostolle kuuluvat asiat, mikäli niitä ei uskota 
ministeriön ratkaistaviksi". Tällöin tuli "uusi
en" asioiden osalta jälleen pääsäännöksi asioi
den ratkaiseminen yleisistunnossa.Yleisistun
non toimivallasta on nykyisin yli 1 500 sään
nöstä noin 600:ssa eri laissa, asetuksessa ja 
valtioneuvoston päätöksessä. Eräitä vuonna 
1931 tai sen jälkeen laissa valtioneuvoston 
ratkaistavaksi säädettyjä asioita on siirretty 
ministeriön ratkaistavaksi. 

Voimassa olevassa vuoden 1943 valtioneu
voston ohjesäännössä noudatetaan osin aikai
sempaa käytäntöä niin, että yleisistunnossa 
ratkaistavat asiat on tyhjentävästi lueteltu oh
jesäännössä, mutta ohjesäännön 12 §:n 1 mo
mentin mukaan yleisistunnossa on momentissa 
erikseen lueteltujen asioiden lisäksi ratkaistava 
"vuonna 1931 tai myöhemmin annetun lain tai 
asetuksen mukaan valtioneuvostolle kuuluvat 
asiat, mikäli niitä ei ole uskottu ministeriön 
ratkaistaviksi". Ohjesäännön 13 §:n 1 momen
tin mukaan ne valtioneuvostolle kuuluvat asiat, 
joita 12 §:n mukaan ei ole käsiteltävä yleisis
tunnossa, ratkaistaan asianomaisessa ministeri
össä. 

Valtioneuvoston ohjesäännön 12 §:n 1 mo
mentin 18 kohdassa on säädetty, että yleisis
tunnossa on ratkaistava myös asiat, jotka 
valtioneuvosto on määrännyt yleisistunnossa 
käsiteltäviksi. Tämän mukaisesti on esimerkiksi 
valtioneuvostolle kuuluvia täytäntöönpano- ja 
valmistelutehtäviä säänneltäessä valtioneuvos
ton päätöksillä määrätty yleisesti myös yleisis
tunnon ja ministeriön välisestä toimivallanjaos
ta. 

Valtioneuvoston ratkaisulain poikkeusluettelon 
merkitys 

Valtioneuvoston ratkaisulain 2 §:n 3 momen
tissa olevassa luettelossa mainittuja asioita ei 
voida asetuksella siirtää ministeriön ratkaista
viksi. Momentissa tarkoitetaan lähinnä sellaisia 
asioita, jotka on perustuslaissa tai muussa 
laissa säädetty valtioneuvostolle kuuluviksi. 
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Luettelossa mainittu hallinnollisen jaotuksen 
muuttaminen koskee hallitusmuodon 50 §:ssä 
määriteltyä yleistä hallinnollista jaotusta lää
neihin, kihlakuntiin ja kuntiin. Valtion piiri- ja 
paikallishallinnon jaotuksen muuttamisesta on 
säädetty eritasoisilla säännöksillä, ja ainoas
taan muutamassa tapauksessa aluejaot on lailla 
säädetty valtioneuvoston ratkaistaviksi. Oikeu
dellisesta jaotuksesta päätetään nykyisin 
- säännöksistä riippuen - asetuksella tai 
valtioneuvoston päätöksellä. Kirkollista jaotus
ta koskevista päätöksistä ainoastaan evankelis
luterilaisen kirkon seurakuntajakoa koskevia 
päätöksiä alistetaan valtioneuvoston vahvistet
taviksi. 

Valtioneuvoston yleisistunnon virkanimitys
toimivallasta on - hallitusmuodon 88 §:n 3 
momentin yleissäännöksen puitteissa - käy
tännössä kokonaan säädetty valtioneuvoston 
ohjesäännössä sekä hallintoasetuksissa. Lää
ninhallitusten ja keskusvirastojen virkanimitys
päätöksistä ei ole voinut hallintoasetusten mu
kaan valittaa. Nykyisin virkanimityksistä valit
taminen on valtion virkamieslain (755/86) 
92 §:n 1 momentin mukaan kielletty, jollei 
laissa toisin säädetä. Nykyään voidaankin teh
dä valtioneuvostolle valitus vain tuomiokapitu
lien virkanimityksistä. Siten valtioneuvoston 
ratkaisulain poikkeusluettelon säännöksellä, jo
ka koskee virkanimityksiä ja valituksia keskus
virastojen ja lääninhallitusten virkanimityksis
tä, ei enää ole merkitystä. 

Virkaehdotuksista voi valittaa valtioneuvos
tolle korkeakoulujen ja tuomiokapitulien vir
kanimitysasioissa. Käytännössä lähes kaikki 
valtioneuvostolle tulevat valitukset ehdollepa
noista ovat koskeneet korkeakoulujen profes
sorien virkoja. Vuoden 1992 alun jälkeen täy
tettäviksi tulevien professorin virkojen osalta ei 
ehdollepanosta enää voida valittaa, koska sitä 
koskee korkeakoulun professorin ja apulais
professorin viran täyttämisestä annetun lain 
(856/91) 13 §:ssä säädetty valituskielto. 

Hallitusmuodon 85 §:n mukaan valtioneu
vosto voi antaa erivapauden asetuksella sääde
tyistä kelpoisuusehdoista muuhun kuin oikeus
virkaan. Jos kelpoisuusvaatimuksissa edellyte
tään korkeakoulututkintoa, ei erivapauden 
myöntämistä valtioneuvoston ratkaisulain 2 §:n 
3 momentin mukaan voida asetuksella uskoa 
ministeriölle. Valtioneuvoston ohjesäännön 
12 §:n 1 momentin 15 kohdan ja 13 §:n 1 
momentin mukaan muut kuin korkeakoulutut
kintoa koskevat erivapaudet kuuluvat sen si-

jaan jo nykyisin ministeriöiden ratkaistaviksi. 
Erivapausasiaa ei voida siirtää ministeriön rat
kaistavaksi edes lailla, jos on kyseessä korkea
koulututkintoa edellyttävä valtion virka. 

Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistaan 
vuosittain noin 60-100 erivapaushakemusta. 
Ne on ratkaistu käytännöllisesti katsoen poik
keuksetta esityksen mukaisesti. 

Ministeriön päätösvaltaan kuuluvan asian siirtä
minen yleisistunnossa ratkaistavaksi 

Suomen hallintojärjestelmälle on ominaista 
viranomaisten hierarkkinen itsenäisyys. Tähän 
näkemykseen on liittynyt, ettei yleisistunnossa 
ole ilman valtuuttavaa säännöstä katsottu voi
tavan ratkaista asioita, jotka on säädetty mi
nisteriön ratkaistaviksi. 

Valtioneuvoston ohjesäännön 13 §:n 2 mo
mentissa säädetään, että jos ministeri katsoo 
ministeriön päätösvaltaan kuuluvan asian ole
van niin laajakantoisen tai periaatteellisesti 
tärkeän, ettei ministeriön tulisi sitä ratkaista, 
hänen tulee alistaa valtioneuvoston päätettä
väksi, onko asia yleisistunnossa ratkaistava. 
Vuonna 1985 valtioneuvoston ohjesäännön 
13 §:ään lisättiin 3 momentti, jonka nojalla 
valtioneuvosto voi pääministerin esityksestä 
määrätä, että ministeriön päätösvaltaan muu
ten kuin lain nojalla kuuluva asia on saatettava 
yleisistunnon käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. 

Valtioneuvoston ohjesäännön 13 §:n 3 mo
menttia valmisteltaessa katsottiin, ettei asetuk
sella ole mahdollista säätää valtioneuvostolle 
pidätysoikeutta lailla ministeriön päätösvaltaan 
säädetyssä asiassa. Toimivallan siirtoon val
tuuttavalta säännökseltä katsottiin vaadittavan 
vähintään samaa säätämistasoa kuin toimival
taa määrittävältä säännökseltä. Tällaista rajoi
tusta ei kuitenkaan ole 2 momentin alistamista 
koskevassa säännöksessä, eikä ministerin alis
taessa asian yleisistunnossa ratkaistavaksi 
myöskään käytännössä ole tehty eroa siinä 
suhteessa, minkä tasoisen säädöksen perusteel
la asia on ministeriön päätettäväksi säädetty. 

Edellä selostettu tulkinta on johtanut siihen, 
että valtioneuvoston ratkaistaviksi säädetyt asi
at ovat eri asemassa kuin ministeriön ratkais
taviksi säädetyt asiat. Valtioneuvoston ratkai
sulain 2 §:n 3 momentin mukaan jopa perus
tuslaissa valtioneuvostolle säädetty asia voi
daan asetuksella uskoa ministeriön ratkaista
vaksi, mutta sen sijaan asetuksella ei voida 
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siirtää yleisistunnon ratkaistavaksi edes tavalli
sella lailla ministeriölle säädettyä asiaa. 

Ratkaisuvallan järjestäminen ministeriöissä 

Hallitusmuodon 40 §:n mukaan päätösvaltaa 
ministeriössä käyttää ministeriön päällikkönä 
oleva ministeri. Muun ministerin ja virkamies
ten ratkaisuvalta on säädetty mahdolliseksi 
valtioneuvoston ratkaisulain 3 §:ssä, jolla näin 
ollen on katsottava muutetun hallitusmuodon 
40 §:ää. Valtioneuvoston ratkaisulain 3 §:n 2 
momentin mukaan asiat, jotka päätetään mi
nisteriössä, ratkaisee ministeriön päällikkö tai 
muu valtioneuvoston jäsen, jonka toimialaan 
asia kuuluu. Asetuksella voidaan kuitenkin 
säätää, että asian ratkaisee ministeriön kanslia
tai osastopäällikkö tai muu esittelijä. 

Virkamiesten ratkaistavista asioista on yleen
sä säädetty eri ministeriöistä annetuissa asetuk
sissa virkamiesten tehtäviä koskevissa yksityis
kohtaisissa luetteloissa. Valtioneuvoston rat
kaisulain säännöstä on tulkittu myös niin, ettei 
asetuksessa ole tarpeen yksityiskohtaisesti sää
tää asian ratkaisemisvaltaa tiettyyn virka-ase
maan kuuluvaksi, vaan asetuksessa on lueteltu 
asiat, jotka kuuluvat tietyn nimikkeisten virka
miesten (esimerkiksi apulaisosastopäällikköjen) 
ratkaistaviksi tai jotka yleensä ovat virkamies
ten ratkaistavia. Siitä, mikä virkamies asian 
ratkaisee, määrätään yleensä ministerin vahvis
tamassa ministeriön työjärjestyksessä. 

Koko valtioneuvostoa koskevassa valtioneu
voston ohjesäännössä on säännöksiä kanslia
päälliköiden ratkaistavista asioista, joskin nä
mä asiat on pääosin siirretty eri ministeriöistä 
annetuilla asetuksilla osasto- ja toimistopäälli
köiden ratkaistaviksi. 

Valtioneuvoston ratkaisulain 3 §:n 3 momen
tissa on säädetty virkamiehille annettavista 
henkilökohtaisista määräyksistä käyttää ratkai
suvaltaa ministeriössä. Säännöksen mukaan 
asetuksella voidaan säätää, mitkä ministeriössä 
päätettävät asiat voidaan tasavallan presidentin 
erillisellä määräyksellä antaa kanslia- tai osas
topäällikön tai muun esittelijän ratkaistavaksi. 
Tällaisia henkilökohtaisia määräyksiä ei ole 
viime vuosina annettu. 

Valtioneuvoston ratkaisulain 3 §:n 2 momen
tin mukaan lailla voidaan säätää, että määrä
tynlaiset asiat on ratkaistava ministeriön istun
nossa, jossa on vähintään kolme jäsentä. Ainoa 
tällainen laki on eräiden asioiden ratkaisemi-

sesta oikeusministeriön istunnossa annettu laki 
(324/70), jolla eräitä oikeusministeriön vankein
hoito-osaston asioita on säädetty ratkaistaviksi 
oikeusministeriön istunnossa. Laissa on säädet
ty myös virkamiehet, jotka ottavat osaa istun
toon. 

Valtioneuvoston ratkaisulain 3 §:n 4 momen
tissa on rajoitus, jonka mukaan valtioneuvos
tolle hallitusmuodon tai muun lain mukaan 
kuuluvaa asiaa, joka asetuksella on siirretty 
ministeriössä ratkaistavaksi, sekä ministeriön 
istunnossa päätettäväksi säädettyä asiaa ei saa 
antaa ministeriön virkamiehen ratkaistavaksi. 

Pidätysoikeus virkamiesten ratkaistavissa asiois
sa 

Valtioneuvoston ratkaisulain 3 §:n 5 momen
tin mukaan ministeri voi pidättää itselleen 
päätösvallan asiassa, jonka virkamies muutoin 
saisi ratkaista. Sama valta voidaan asetuksella 
tai tasavallan presidentin henkilökohtaisella 
määräyksellä antaa kanslia- tai osastopäälliköl
le. Valtioneuvoston ohjesäännön 36 §:n mu
kaan kansliapäällikkö ja osastopäällikkö voi 
yksittäistapauksessa pidättää itselleen päätös
vallan asiassa, jonka ratkaiseminen on asetuk
sella annettu hänen alaiselleen virkamiehelle. 

Virkamies on myös itse velvollinen harkitse
maan, onko hänen ratkaistavakseen annettu 
asia siirrettävä ministerin päätettäväksi. Valtio
neuvoston ohjesäännön 32 §:n 3 momentin mu
kaan asia on alistettava ministerin ratkaista
vaksi, jos se on periaatteellisesti tärkeä tai 
laajakantoinen taikka jos siitä on hankittava 
valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lau
sunto. 

2.2. Epäkohdat ja uudistamistarve 

Toimivallanjako yleisistunnon ja ministeriöiden 
kesken 

Säännösten vanhentuneisuuden, ristiriitai
suuksien sekä valtioneuvoston ohjesäännössä 
vuonna 1931 omaksutun yleisistunnossa rat
kaistavien asioiden määrittelytavan vuoksi on 
toimivallanjako yleisistunnon ja ministeriöiden 
välillä muodostunut hajanaiseksi. Säännösten 
moninaisuus ja hajanaisuus on osaltaan myös 
vaikeuttanut sen yleisesti hyväksytyn pyrki
myksen toteuttamista, että yleisistunto voisi 
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keskittyä käsittelemään vain tärkeitä ja keskei
siä kysymyksiä. 

Nykyisten säännösten mukaan asetuksella 
voidaan siirtää laissa valtioneuvoston ratkais
taviksi säädettyjä asioita ministeriön ratkaista
viksi, mitä on jossakin määrin tehtykin. Tällai
nen käytäntö johtaa kuitenkin entistä sekavam
paan tilanteeseen. Asetuksella ei voida siirtää 
valtioneuvoston ratkaisulain 2 §:n 3 momentis
sa mainittuja asioita, vaikka esimerkiksi yleisis
tunnossa ratkaistavia erivapausasioita olisi tar
koituksenmukaista siirtää ministeriöille. Toi
saalta taas taloudellisissa valtuuslaeissa ja so
dan tai muun kriisin varalta valtioneuvostolle 
annettujen valtuuksien siirtämistä asetuksella 
ministeriölle ei ole nykyisin rajoitettu, vaikka 
ne saattavat oikeuttaa jopa merkittävästi ra
joittamaan ihmisten perusoikeuksia. 

Julkisen hallinnon laajentuessa ja valtioneu
vostossa käsiteltävien asioiden määrän lisään
tyessä toimivaltasäännösten hajanaisuus on 
osaltaan vaikeuttanut valtioneuvoston toimin
nan yhteensovittamista. Eri aikoina ja eri hal
linnonaloilla on saatettu päätyä erilaisiin sään
nöksiin yleisistunnon ja ministeriöiden ratkai
suvallasta. Yleisistunnossa ratkaistavien asioi
den määritteleminen kootusti yhdessä säädök
sessä antaisi paremmat edellytykset tarkastella 
yleisistunnossa ratkaistavia asioita koko valtio
neuvoston toiminnan kannalta ja pitäen lähtö
kohtana niiden yhteiskunnallista merkitystä ja 
periaatteellista tärkeyttä. 

Yleisistunnon kehittäminen lähinnä periaate
ratkaisuja tekeväksi valtioneuvoston osaksi 
edellyttää, että yksittäiset hallintoasiat voidaan 
siirtää ministeriöiden ratkaistaviksi ja että toi
saalta ministeriöiden ratkaisuvaltaan kuuluvat 
hallitusohjelman toteuttamisen ja hallituksen 
politiikan suuntaamisen kannalta tärkeät asiat 
ovat helpommin siirrettävissä yleisistunnossa 
käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi. 

Ratkaisuvallan järjestäminen ministeriöissä 

Yleistymässä on käytäntö, jonka mukaan 
yksittäisen virkamiehen ratkaistavista asioista 
määrää ministeri ministeriön työjärjestyksessä. 
Menettelyä ei voitane pitää valtioneuvoston 
ratkaisulain vastaisena, vaikkei se suoranaisesti 
perustukaan valtioneuvoston ratkaisulain sään
nöksiin, joita säädettäessä ei näytä edes pohdi
tun tällaista menettelyä. Epäilyksiä tämän tul
kinnan oikeellisuudesta on kuitenkin esitetty. 

2 320514K 

Noudatettu ja yleistymässä oleva menettely on 
johtunut siitä käytännön vaatimuksesta, että 
on tahdottu entistä joustavammin määrätä eri 
virkamiesten ratkaistavista asioista. Joustavuus 
puolestaan on tarpeen hallinnon ja ministeriöi
den organisaatioiden kehittämishankkeiden to
teuttamiseksi. 

Valtioneuvoston ratkaisulain säännös virka
miesten päätösvallan pidättämisoikeudesta on 
liian suppea. Sen nojalla ei ole voitu antaa 
ministeriöiden alivaltiosihteereille eikä apulais
osastopäälliköille oikeutta siirtää asia ratkais
tavakseen, vaikka se olisi ilmeisen tarpeellista. 
Asiasta voitaisiin säätää joustavammin asetuk
sella, jotta virkanimikkeiden ja organisaation 
muutokset eivät vaatisi lain muuttamista. 

3. Esityksen tavoitteet ja tärkeim
mät muutosehdotukset 

3.1. Tavoitteet 

Esityksen keskeisenä tavoitteena on järjestää 
valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden 
välinen ratkaisuvallan jako selkeästi ja jousta
vasti. Keskeiset säännökset koottaisiin hallitus
muotoon, poikkeuslakina annettu valtioneu
voston ratkaisulaki kumottaisiin ja lain tasoa 
edellyttävät säännökset koottaisiin ministe
riölakiin, jonka nimike samalla muutettaisiin 
laiksi valtioneuvostosta. Samoin tavoitteena on 
joustavoittaa ministeriön sisäistä päätöksente
koa. 

Hallitusmuotoon otettaisiin nykyiseen ta
paan säännökset valtioneuvoston toimivallasta 
ja siitä, miten toimivallasta tarkemmin sääde
tään. Ehdotuksen mukaan lopulliset päätökset 
tehtäisiin edelleen joko valtioneuvoston yleisis
tunnossa tai ministeriössä. Ratkaisuvallan ja
osta yleisistunnon ja ministeriön kesken ei 
ehdotuksen mukaan säädettäisi perustuslain 
tasolla, vaan hallitusmuodossa olisi viittaus 
lakiii, valtioneuvostosta ja valtioneuvoston oh
jesääntöön. Näin hallitusmuodon säännökset 
antaisivat mahdollisuuden nykyistä joustavam
min kehittää valtioneuvoston päätöksentekoa. 

3.2. Toimivallanjako yleisistunnon ja ministeri
öiden kesken 

Yleisistunnon ja ministeriöiden välinen rat
kaisuvallan jako tulisi määritellä selkeästi ja 
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joustavasti. Parhaiten tähän päästäisiin siten, 
että valtioneuvoston toimivallan katsotaan kä
sittävän sekä valtioneuvoston yleisistunnon että 
ministeriöiden toimivallan. Hallitusmuodossa 
säädettäisiin, että valtioneuvostolle kuuluvat 
laeissa ja asetuksissa valtioneuvoston ja minis
teriöiden päätettäviksi säädetyt asiat, ja toimi
vallanjaosta yleisistunnon ja ministeriöiden vä
lillä säädettäisiin kootusti laissa valtioneuvos
tosta ja valtioneuvoston ohjesäännössä. Valtio
neuvoston ohjesäännössä lueteltaisiin ne asiat, 
jotka ratkaistaan valtioneuvoston yleisistun
nossa, ja muut asiat ratkaistaisiin ministeriöis
sä. Ehdotuksen mukaan siis myös laeissa, 
asetuksissa ja valtioneuvoston päätöksissä mi
nisteriöille kuuluviksi säädetyt hallitus- ja hal
lintoasiat ratkaistaan valtioneuvoston yleisis
tunnossa, jos näin säädetään valtioneuvoston 
ohjesäännössä. Esityksessä kuitenkin turvattai
siin mahdollisuus erityisestä syystä säätää laissa 
jokin asia kuuluvaksi nimenomaisesti yleisis
tunnolle tai ministeriölle. 

Ministeriössä ratkaistava asia voitaisiin yk
sittäistapauksessa siirtää ratkaistavaksi valtio
neuvoston yleisistunnossa. Tämä on välttämä
töntä, koska joskus asian ratkaisuun saattaa 
liittyä huomattavan laajoja vaikutuksia, joiden 
vuoksi yleisistunnon on syytä ottaa asiaan 
kantaa. 

3.3. Ratkaisuvallan järjestäminen ministeriöissä 

Hallitusmuodon mukaan jokaisen ministe
riön päällikkönä on ministeri. Ministerit ovat 
parlamentarismin periaatteen mukaisesti poliit
tisessa vastuussa eduskunnalle. Näistä syistä 
ministerillä on yleinen toimivalta hänen jobta
massaan ministeriössä ratkaistavissa asioissa. 
Ministerin yleistoimivalta toteutuu siten, että 
ministeri päättää asiat, joita ei ole annettu 
virkamiesten ratkaistavaksi, ja että hän voi 
tarvittaessa pidättää minkä tahansa asian itsel
leen. Ministeriölain 1 §:n 5 momentin mukaan 
ministeriön päällikköinä toimivien ministerien 
lisäksi valtioneuvostossa voi olla ministeriön 
toimialaan kuuluvia asioita käsitteleviä minis
tereitä ja salkuttomia ministereitä. Näistä edel
liset on heille määrättyjen asioiden osalta käy
tännössä rinnastettu ministeriöiden päälliköi
hin. 

Ratkaisuvallan käyttämistä ministeriöissä 
koskevien säännösten tulisi olla tarpeeksi jous
tavia, jotta ne eivät myöhemmin muodostu 
esteeksi hallinnon kehittämiselle esimerkiksi tu
losjohtamiseen siirryttäessä. Tasavallan presi
dentillä ja yleisistunnolla tulee kuitenkin olla 
mahdollisuus vaikuttaa ministeriöiden ratkai
suvallan käytön järjestämisen yleisiin perustei
siin, mikä tapahtuisi parhaiten koko valtioneu
vostoa koskevan valtioneuvoston ohjesäännön 
kautta. Tämä takaisi myös sellaisen yhtenäisyy
den, joka ratkaisuvallan määrittelyssä olisi 
tarkoituksenmukaista säilyttää. Ministerin vas
tuu ministeriönsä toiminnasta ja asioiden rat
kaisusta puoltaa taas sitä, että ministerille 
annetaan harkintavaltaa järjestettäessä yksi
tyiskohtaisesti ratkaisuvallan käyttö ministe
riössä. 

Esityksessä on lähtökohtana, että pääsään
nöt asioiden ratkaisemisesta otetaan lakiin val
tioneuvostosta ja yleiset säännökset ratkaisu
vallan järjestämisen perusteista valtioneuvoston 
ohjesääntöön. Esittelijöinä toimivien virkamies
ten ratkaistavia asioita ei kuitenkaan lueteltaisi 
yksityiskohtaisesti valtioneuvoston ohjesään
nössä eikä välttämättä edes ministeriöasetuk
sissa, vaan yksityiskohtaisesta virkamiesten rat
kaisuvallasta voisi ministeri määrätä esimerkik
si työjärjestyksessä. 

Ministerillä on pidätysoikeus kaikkiin minis
teriössä päätettäviin asioihin jo valtiosäännön 
yleisten periaatteiden nojalla. Asia todettaisiin 
kuitenkin myös laissa. Virkamiehen pidätysoi
keus sen sijaan rajattaisiin laissa niihin asioihin, 
jotka hänen alaisensa saa ratkaista. Ministeriön 
niistä virkamiehistä, jotka voivat pidättää rat
kaistavakseen asian, säädettäisiin asetuksel
la. 

Ministeriöiden istuntoa koskevasta säännök
sestä, joka nykyisin on valtioneuvoston ratkai
sulain 3 §:n 2 momentissa, ehdotetaan luovut
tavaksi. Päätöksenteko virkamiesten muodos
tamassa kollegiossa poikkeaa normaaleista mi
nisteriöiden organisointi- ja päätöksentekoperi
aatteista, eikä oikeusministeriön vankeinhoito
osastoa lukuun ottamatta tällaiseen pää
töksentekomenettelyyn ole turvauduttu. Laki 
eräiden asioiden ratkaisemisesta oikeusministe
riön istunnossa jäisi tässä yhteydessä edelleen 
voimaan, ja sitä sovellettaessa noudatettaisiin 
edelleen myös kumottavan valtioneuvoston rat
kaisulain 3 §:n säännöksiä. 
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4. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

4.1. Asian aikaisempi valmistelu 

Esityksessä käsiteltäviä kysymyksiä on selvi
tetty lukuisissa komiteoissa ja virkatyönä 1940-
luvulta lähtien. Muutoksia valtioneuvoston rat
kaisulakiin ei tänä aikana kuitenkaan ole tehty 
lukuun ottamatta vuonna 1965 uudistettua 
3 §:ää. Muutoksella siirryttiin ministeriön vir
kamiesten ratkaisuvallan määrittämiseen ase
tuksella, kun se aiemmin oli pääasiassa järjes
tetty tasavallan presidentin henkilökohtaisilla 
määräyksillä. Samalla ratkaisuvallan pidättä
misoikeus annettiin ministerin lisäksi kanslia
päällikölle ja osastopäälliköille. Valtioneuvos
ton ohjesääntöä muutettiin vuonna 1985 niin, 
että valtioneuvosto voi pääministerin esitykses
tä määrätä ministeriön päätösvaltaan kuuluvan 
asian yleisistunnossa ratkaistavaksi. Sitä ei 
kuitenkaan katsottu mahdolliseksi ulottaa kos
kemaan laissa ministeriön ratkaistaviksi säädet
tyjä asioita. 

4.2. Esityksen valmistelu ja lausunnonantajat 

Vuodesta 1987 on hallinnon kehittämisen 
ministerivaliokunnan johdolla toiminut valtio
neuvoston kehittämishanke. Hankkeen tarkoi
tuksena on ollut selvittää erityislainsäädäntöön 
perustuva valtioneuvoston toimivalta sekä sel
vittää mahdollisuuksia yleisistunnon ja minis
teriöiden toimivallan tarkoituksenmukaisem
paan määrittelemiseen. Tässä yhteydessä on 
käyty läpi koko lainsäädäntö. Samalla valmis
teltiin virkamiestyönä ehdotus hallituksen esi
tykseksi valtioneuvoston ratkaisulain muutta
misesta. Ehdotuksesta pyydettiin lausunnot mi
nisteriöiltä ja oikeuskanslerinvirastolta. Anne
tuissa lausunnoissa suhtauduttiin ehdotukseen 
yleensä myönteisesti ja pidettiin uudistuksia 
tarpeellisina. Periaatteellisesti parempana vaih
toehtona pidettiin kuitenkin uudistuksen to
teuttamista hallitusmuotoa muuttamalla. 

Oikeusministeriö asetti 4 päivänä joulukuuta 
1990 valtioneuvoston päätöksentekoa koskevi
en perussäännösten uudistamiseksi työryhmän, 
jonka tehtävänä oli aiemman valmistelutyön 
pohjalta arvioida, millä tavoin valtioneuvoston 
päätöksentekoa koskevien perussäännösten uu
distaminen olisi toteutettava, sekä laatia ehdo
tus valtioneuvoston päätöksentekoa koskevan 

uudistuksen toteuttamisesta. Tämä työryhmä 
luovutti mietintönsä oikeusministerille 23 päi
vänä huhtikuuta 1991. 

Työryhmän laatimasta ehdotuksesta pyydet
tiin lausunto valtioneuvoston kanslialta, kaikil
ta ministeriöiltä sekä valtioneuvoston oikeus
kanslerilta. Kaikissa lausunnoissa kannatettiin 
uudistuksen toteuttamista. Eräissä yksityiskoh
dissa ehdotettiin joitakin muutoksia. Ulkoasi
ainministeriö teki aloitteen hallitusmuodon 
87 §:n 7 kohdan kumoamisesta vanhentuneena. 
Lausunnoissa esitetyt näkökohdat on otettu 
oikeusministeriössä virkatyönä tapahtuneessa 
jatkovalmistelussa huomioon. 

5. Esityksen vaikutukset 

5.1. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole välittömiä taloudellisia vai
kutuksia. Välillisesti ehdotettu muutos tehostaa 
valtioneuvoston ja sen ministeriöiden toimintaa 
sekä asioiden valmistelua, mikä tuonee ajan 
mittaan säästöjä. Edelleen lukuisat säädösmuu
tokset ratkaisuvaltaa delegoitaessa tulevat tar
peettomiksi, mikä säästää ministeriöiden työ
voimaa muihin tehtäviin sekä vähentää tarpee
tonta päätöksentekoa. 

5.2. Organisatoriset vaikutukset 

Esityksellä ei ole suoranaisia organisatorisia 
vaikutuksia. Valtioneuvoston toimivallan mää
rittely siten, että se käsittää sekä yleisistunnon 
että ministeriöt, antaa mahdollisuuden kehittää 
valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksente
koa. Se antaa myös hyvän lähtökohdan valtio
neuvoston toiminnan yhteensovittamisen kehit
tämiselle varsinkin asioiden valmisteluvaihees
sa. 

5.3. Vaikutukset eduskunnan ja hallituksen toi
mivaltasuhteisön 

Esityksessä ehdotetut muutokset koskevat 
toisaalta valtioneuvoston ratkaisuvallan mää
rittelyä ja toisaalta menettelyä, jonka mukaan 
valtioneuvostolle kuuluvat asiat jaetaan yleisis
tunnon ja ministeriöiden ratkaistaviin. Hallitus
ja hallintoasioissa ratkaisuvallan jaosta ei enää 
säädettäisi hajallaan eri laeissa ja asetuksissa, 
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vaan kootusti laissa valtioneuvostosta ja val
tioneuvoston ohjesäännössä. Ratkaisuvallan 
käyttämisestä voitaisiin kuitenkin säätää myös 
ministeriöasetuksissa ja niiden nojalla määrätä 
työjärjesty ksissä. 

Esityksen mukaan lain tai asetuksen säännös 
jonkin asian kuulumisesta valtioneuvostolle tai 
ministeriölle ei enää määräisi tosiasiallista rat
kaisutasoa. Lailla voitaisiin kuitenkin erityises
tä syystä säätää jokin asia nimenomaisesti 
ratkaistavaksi yleisistunnossa sekä kieltää jon
kin ministeriön ratkaistavaksi säädettävän asi
an siirtäminen yleisistunnolle. Nykyisen lain-

säädännön mukaan - lukuun ottamatta valtio
neuvoston ratkaisulain poikkeusluetteloon 
kuuluvia asioita - mikä tahansa valtioneuvos
tolle kuuluva asia voidaan asetuksella siirtää 
ministeriön ratkaistavaksi. Siltä osin kuin ky
symys on mahdollisuudesta säätää jokin lailla 
ministeriölle säädetty asia valtioneuvoston oh
jesäännössä yleisistunnolle, uudistus merkitsisi 
yleisesti ottaen säädöstason alenemista. Pää
säännön mukaan hallitus voisi, ottaen huo
mioon kaikki valtioneuvoston toimivaltaan 
kuuluvat asiat kokonaisuutena, joustavasti itse 
päättää yleisistunnossa ratkaistavista asioista. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Hallitusmuoto 

Yleistä. Koska tässä esityksessä on kysymys 
vain valtioneuvoston toimivallan ja sen jaon 
järjestämisestä, hallitusmuotoon ehdotetaan 
tehtäväksi vain ne muutokset, jotka ovat vält
tämättömiä asetettujen tavoitteiden saavutta
miseksi. Tästä syystä esityksessä vältetään pel
kästään lakiteknisiä muutoksia, koska niiden 
myötä saattaisi tulla esiin myös sellaisia kysy
myksiä, joihin tässä yhteydessä ei ole syytä 
puuttua. 

40 §. Ehdotetussa 1 momentissa, joka vastaa 
nykyistä 41 §:n 1 momenttia, säädettäisiin val
tioneuvostolle kuuluvista asioista. Pääasiallise
na muutoksena on se, että valtioneuvoston 
toimivalta ymmärrettäisiin kokonaisuutena, jo
ka käsittää sekä yleisistunnossa että ministeri
öissä ratkaistavat asiat. Muutos on tarpeen, 
jottei tämän säännöksen ja ehdotetun hallitus
muodon 40 §:n 2 momentin ja sen nojalla 
annettujen säännösten välille synny ristiriitaa. 
Valtioneuvoston toimivalta ilmenisi pääsään
töisesti laeista ja asetuksista. Muilta osin sään
nös ehdotetaan säilytettäväksi ennallaan, joten 
siitä ilmenee valtioneuvoston yleistoimivalta 
sekä valtioneuvoston tehtävä presidentin pää
tösten täytäntöönpanijana. Yleistoimivalta 
määriteltäisiin kuitenkin koko valtioneuvostol
le kuuluvaksi, jolloin se käsittäisi sekä yleisis
tunnon että ministeriöt. 

Ehdotetussa 2 momentissa, joka vastaa ny-

kyistä 1 momenttia, säädettäisiin valtioneuvos
ton päätöksentekotasoista, joita olisivat valtio
neuvoston yleisistunto ja ministeriö. Ratkaisu
vallan järjestämisestä valtioneuvostossa säädet
täisiin yleisesti ja yksityiskohtaisemmin halli
tusmuodon 38 §:n 2 momentissa tarkoitetussa 
laissa ja asetuksessa. Hallitusmuodossa ei lue
teltaisi tarkasti lailla säädettäviä asioita, vaan 
se jätettäisiin asian monitahoisuuden vuoksi 
eduskunnan harkintaan. Ministeriöissä ratkais
tavien asioiden ratkaisuvallan perusteista sää
dettäisiin myös edellä mainituissa laeissa ja 
asetuksissa. 

Hallitusmuodon 38 §:n 2 momentissa edelly
tetään ministeriöiden lukumäärä ja yleinen 
toimiala vahvistettavaksi lailla sekä tarkempia 
säännöksiä asiain jaosta ministeriöiden kesken 
samoin kuin valtioneuvoston muusta järjestys
muodosta annettavaksi asetuksella. Säännök
sessä tarkoitettuna lakina on nykyinen laki 
valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja 
yleisestä toimialasta sekä keskeisenä asetuksena 
valtioneuvoston ohjesääntö, joihin ratkaisuval
lan järjestämistä koskevat keskeisimmät sään
nökset ehdotetaan edelleenkin sisällytettäviksi. 
Lain nimike ehdotetaan samalla muutettavaksi 
laiksi valtioneuvostosta. Tällöin valtioneuvos
toa ja sen ministeriöitä koskevat perussäännök
set olisivat kootusti samassa laissa ja asetuk
sessa. 

Ehdotetussa säännöksessä puhutaan ministe
riöstä eikä ministeristä, joten säännös mahdol
listaa päätösvallan uskomisen myös ministeriön 
virkamiehelle, mistä nykyisin säädetään poik-
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keuslakina säädetyssä valtioneuvoston ratkai
sulaissa. 

Pykälän nykyisessä 2 momentin säännökses
sä valtioneuvoston päätösvaltaisuudesta on tä
hänkin asti ollut kysymys yleisistunnon päätös
valtaisuudesta. Ehdotuksessa nykyistä 2 mo
menttia vastaa 3 momentti. Koska valtioneu
vosto tulisi merkitsemään yleisistunnon ja mi
nisteriöiden kokonaisuutta, on selkeyden vuok
si perusteltua muuttaa momentin säännöksen 
sanamuotokin koskemaan nimenomaan yleisis
tuntoa. Vakiintuneesti on katsottu, että tasa
vallan presidentin tehdessä päätöksensä valtio
neuvostossa on tuolloinkin vähintään viiden 
ministerin oltava läsnä. Ehdotettu sanamuodon 
muutos ei merkitse tämän tulkinnan muutta
mista. 

41 §. Koska pykälän 1 momenttia vastaava 
säännös on otettu ehdotuksen 40 §:n 1 momen
tiksi, ehdotetaan 1 momentti kumottavaksi. 

87 §. Ulkoasiainministeriön ja ulkomaan
edustustojen virat yhdistettiin 1 päivänä maa
liskuuta 1978 voimaan tulleella lailla ulkoasi
ainhallinnosta (1129/77) ulkoasiainhallinnon vi
roiksi. Virkaan nimittäminen ja tehtävään mää
rääminen erotettiin toisistaan siten, että vir
kaan nimitetty voi tässä virassaan työskennellä 
joko ministeriössä tai ulkomaanedustuksessa. 

Esimerkiksi edustuston päällikön tehtävään 
määrää virkamiehen tasavallan presidentti. Ny
kyisin voimassa olevien säännösten mukaan 
päälliköksi voidaan määrätä presidentin, val
tioneuvoston tai ministerin nimittämä virka
mies. 

Pykälän 7 kohdan mukaan tasavallan presi
dentti nimittää valtioneuvoston esityksestä lä
hettiläät ja lähetetyt konsulit. Näitä ulko
maanedustustojen virkoja ei edellä selostetun 
lain voimaantulon jälkeen siis ole ollut. Koska 
säännöksessä on puhe nimittämisestä, ei edus
tuston päällikön tehtävään määräämisen ole 
myös hallitusmuodon 33 § huomioon ottaen 
katsottu edellyttävän valtioneuvoston esitystä. 

Selkeyden vuoksi on pykälän 7 kohta perus
teltua kumota sekä asiallisesti että muodollises
ti vanhentuneena. 

1.2. Laki valtioneuvoston ministeriöiden luku
määrästä ja yleisestä toimialasta 

Lain nimike ja väliotsikot. Kun hallitusmuo
don muutosehdotuksen mukaan ratkaisuvallan 
järjestämistä valtioneuvostossa koskevat tar-

kemmat säännökset otettalSlm tähän lakiin, 
tulee lain nimike muuttaa sen sisältöä vastaa
vaksi. Nimikkeeksi ehdotetaan "Laki valtio
neuvostosta", jota ehdotettiin jo vuonna 1921 
ministeriölain ja valtioneuvoston ratkaisulain 
säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä. 

Lain selkeyttä ehdotetaan lisättäväksi sijoit
tamalla lakiin väliotsikot. Koska lain 1 ja 
2 §:ssä ovat säännökset ministeriöiden luku
määrästä ja nimistä sekä ministereistä ja heidän 
sijaisuutensa järjestämisestä, ehdotetaan lain 
1 §:n edelle lisättäväksi väliotsikko "Ministeri
öiden lukumäärä ja ministerit". Lain 3 ja 
4 §:ssä ovat säännökset valtioneuvoston kansli
an ja ministeriöiden yleisestä toimialasta sekä 
toimialajaon vahvistamisesta sellaisessa ta
pauksessa, jossa siitä on epäselvyyttä. Tämän 
vuoksi lain 3 §:n edelle ehdotetaan lisättäväksi 
väliotsikko "Valtioneuvoston kanslian ja mi
nisteriöiden toimialat". Vastaavasti ehdotetaan 
lisättäväksi väliotsikko 5 §:n samoin kuin lakiin 
lisättävän 9, 11 ja 12 §:n edelle. 

Lisäksi ehdotetaan lakiin otettavaksi uusi 
2 a §, jonka mukaan valtioneuvostossa on oi
keuskanslerin johtama oikeuskanslerinvirasto. 
Se ei olisi valtioneuvoston osa samassa mielessä 
kuin yleisistunto, ministeriöt ja valtioneuvoston 
kanslia. Koska oikeuskanslerinviraston toimin
ta kuitenkin liittyy läheisesti valtioneuvoston 
työhön, on asianmukaista ottaa annettavaan 
yleislakiin säännös myös oikeuskanslerinviras
tosta. Tarkemmat säännökset oikeuskanslerin
virastosta on annettu valtioneuvoston oikeus
kanslerin ohjesäännössä (416/57). Myös ehdo
tetun uuden 2 a §:n edelle ehdotetaan otetta
vaksi väliotsikko. 

Asioiden ratkaiseminen valtioneuvostossa 

5 §. Ehdotuksen mukaan pykälään sisällytet
täisiin nykyisin valtioneuvoston ratkaisulain 
2 §:n 1 momentissa olevat säännökset. Sään
nökset pysyvät asiallisesti ennallaan, mutta 
niitä tarkennetaan siten, että lainkohdassa mai
nitaan nimenomaisesti valtioneuvoston yleisis
tunto. Pykälän ottamisella lakiin tahdotaan 
säilyttää ennallaan nykyinen valtioneuvoston 
asetuksenantovalta. 

6 §. Säännösehdotuksen mukaan yleisistun
non tulisi aina ratkaista perusoikeuksien rajoit
tamista tai niistä tehtävää poikkeusta merkit
sevässä laissa tai sellaisen lain nojalla valtio
neuvostolle säädetyt tai määrätyt asiat. Sama 
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koskisi myös niin sanottujen valtuuslakien no
jalla saatua toimivaltaa, mikäli laissa säädetyn 
toimivaltuuden käyttämistä koskee eduskun
nan joko etu- tai jälkikäteinen tarkastusmenet
tely. Tällaisina valtuuslakeina voidaan mainita 
mm. valmiuslaki (1080/91), puolustustilalaki 
(1083/91), väestönsuojelulaki (438/58), valuut
talaki (954/85), vientimaksulaki (52174), vienti
talletuslaki ( 578/79), laki hintasulusta (717 /88) 
sekä laki kansainvälisestä energiaohjelmasta 
tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväk
symisestä ja sopimuksen soveltamisesta 
(1682/91; SopS 114). Säännös ei merkitsisi 
muutosta tässä tarkoitetuissa laeissa ministeri
ölle säädettyyn toimivaltaan. 

7 §. Pykälässä ehdotetaan pääsäännöksi, että 
valtioneuvostolle hallitusmuodon 40 §:n 1 mo
mentin mukaan kuuluvat hallitus- ja hallinto
asiat ratkaistaan asianomaisessa ministeriössä, 
jollei niitä ole asetuksena annettavassa valtio
neuvoston ohjesäännössä säädetty ratkaista
vaksi valtioneuvoston yleisistunnossa. Valtio
neuvoston ja sen ministeriöiden toimivaltaan 
kuuluvista lukuisista asioista on helpompi lue
tella ne, jotka ratkaistaan yleisistunnossa. Sa
malla yleisistunnossa ratkaistavat asiat tulevat 
säädetyiksi yhtenäisesti samassa säädöksessä. 
Pykälässä ehdotetaan kuitenkin nimenomaises
ti säädettäväksi, että lailla voidaan säätää jokin 
asia ratkaistavaksi yleisistunnossa. Tätä mah
dollisuutta tulisi käyttää harkitusti ja vain, kun 
sitä on pidettävä erityisen tarpeen vaatimana. 

8 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, että 
muutoin ministeriön päätösvaltaan kuuluva 
asia voidaan yksittäistapauksessa siirtää yleisis
tunnossa ratkaistavaksi, jos asianomainen mi
nisteri, pääministeri tai muu valtioneuvoston 
jäsen pitää kysymystä niin laajakantoisena tai 
periaatteellisesti tärkeänä, että se olisi ratkais
tava yleisistunnossa. 

Säännös vastaa olennaisesti nykyisin voimas
sa olevaa valtioneuvoston ohjesäännön 13 §:ssä 
olevaa sääntelyä, mutta siinä laajennettaisiin 
pääministerin aloitemahdollisuus koskemaan 
muitakin kuin asetuksella ministeriölle säädet
tyjä asioita. Samalla tälle siirtämiselle ehdote
taan säädettäväksi eräitä rajoituksia. Siirrettä
vän asian tulee olla laajakantoinen tai periaat
teellisesti tärkeä. Myöskään ministeriön rat
kaistavaksi kuuluvaa valitus- ja alistusasiaa ei 
yhdenvertaisuus- ja oikeusturvasyistä voitaisi 
yksittäistapauksessa siirtää yleisistunnossa rat
kaistavaksi. Siirtämispäätöksen tekisi aina val
tioneuvoston yleisistunto. 

Asiaa ei yksittäistapauksessakaan voitaisi 
siirtää, mikäli asian siirtäminen on kielletty 
laissa. Säännös merkitsee samalla, että edus
kunta voi erikseen rajata myös niiden asioiden 
joukkoa, jotka voidaan ehdotetun 7 §:n nojalla 
valtioneuvoston ohjesäännöllä säätää yleisis
tunnon ratkaistavaksi. 

Tarkoituksena on, että siirrettävyyden pää
säännöstä poikettaisiin vain harvoin. Koska 
siirtämisoikeutta koskevat valtioneuvoston oh
jesäännön säännökset siirrettäisiin lakiin, val
tioneuvoston ohjesäännön 13 §:n 2 ja 3 mo
mentti voidaan kumota. 

Asioiden ratkaiseminen ministeriöissä 

9 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi asi
oiden ratkaisijoista ministeriöissä. Ministeriöis
sä asian voisi ratkaista päällikkönä oleva mi
nisteri sekä ministeri, joka käsittelee ministerei
den työnjaon mukaisesti ministeriön toimialaan 
kuuluvia asioita, sekä ministeriön virkamies. 
Tarkoituksena on, että ehdotetun hallitusmuo
don 40 §:n 2 momentin mukaisesti ratkaisuval
lan tarkemmista perusteista säädettäisiin yhte
näisyyden turvaamiseksi valtioneuvoston ohje
säännössä. Yksityiskohtaisesti ratkaisuvallasta 
ministeriöissä säädettäisiin tai määrättäisiin mi
nisteriöistä annetuissa asetuksissa ja ministeri
öiden työjärjestyksissä. 

Valtioneuvoston ohjesäännössä säädettäisiin, 
ettei ministeriön päällikkönä toimiva ministeri 
voisi ministeriön työjärjestyksessä siirtää toisen 
ministeriössä asioita käsittelevän valtioneuvos
ton jäsenen toimialaan kuuluvia asioita vastoin 
tämän tahtoa virkamiesten ratkaistavaksi. Mi
nisteriön työjärjestys voi olla yhtenäinen taikka 
koostua eri osastojen tai yksiköiden työjärjes
tyksistä. 

10 §. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan sää
dettäväksi ministerin oikeudesta pidättää asia 
ratkaistavakseen. Ministerin oikeus on yleinen 
ja koskee kaikkia ministeriössä tehtäviä pää
töksiä. Jos saman ministeriön toimialaan kuu
luvia asioita käsittelemään on määrätty useam
pia ministereitä, kunkin ministerin pidätysoike
us luonnollisesti koskee vain työnjaossa hänen 
ratkaistavakseen vahvistettuja kysymyksiä. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi virkamiehen oikeudesta pidättää asioita 
ratkaistavakseen. Laissa ei enää lueteltaisi niitä 
johtavia virkamiehiä, joille pidätysoikeus voi
daan antaa, vaan siitä säädettäisiin asetuksessa, 
ensisijassa valtioneuvoston ohjesäännössä. Vir-
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kamies saisi pidättää ainoastaan sellaisen asian, 
joka on annettu hänen alaisensa ratkaistavaksi. 

Tasavallan presidentin estyneisyys 

11 §. Tasavallan presidentin valtioneuvoston 
pöytäkirjaan 20 päivänä joulukuuta 1991 sane
leman uuden estyneisyyttä koskevan tulkinnan 
mukaan ulkomaanmatka muodostaa esteen 
vain, mikäli sen aikana tarvitaan presidentin 
päätöksiä, jotka olisi tehtävä hallitusmuodon 
34 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
eikä presidentti katso voivansa palata maahan 
asioita käsittelemään. Estyneisyys koskee aino
astaan kysymyksessä olevaa päätöksentekoti
lannetta. 

Ehdotettu uusi 11 § korvaa kumottavaksi 
ehdotetun valtioneuvoston ratkaisulain 4 §:ssä 
nykyisin olevan presidentin estyneisyyden il
moittamista koskevan säännöksen. Uusi sään
nös ehdotetaan jaettavaksi selkeyden vuoksi 
kolmeen momenttiin. Muutos olisi pelkästään 
lakitekninen säännöksen sisällön säilyessä en
nallaan. Näin ollen edellä selostettu tulkinta 
koskisi uuttakin säännöstä. 

Estyneisyysilmoitus esiteitäisiin 1 momentin 
nojalla pääsääntöisesti edelleenkin tasavallan 
presidentin ilmoitettua estyneisyydestään. Oike
usministeriöllä kuitenkin yhä olisi oikeus esitel
lä estyneisyys todettavaksi myös silloin, kun 
tasavallan presidentti ei syystä tai toisesta ole 
itse voinut estyneisyydestään ilmoittaa. 

Ehdotetun 2 momentin nojalla olisi edelleen
kin ilmoitettava virallisessa lehdessä, kuka on 
ryhtynyt hoitamaan presidentin tehtäviä. Sa
moin eduskunnan puhemiehelle olisi lähetettä
vä ilmoitus, mikäli presidentin tehtäviä hoitava 
ministeri on eduskunnan jäsen. 

Pykälän 3 momentissa säädetään esteen lak
kaamisesta. Sitä koskeva menettely säilyisi en
nallaan. 

Tarkemmat säännökset 

12 §. Pykälän 1 momentissa todettaisiin ylei
sesti, että tarkempia säännöksiä valtioneuvos
tosta annetaan asetuksena annettavassa valtio
neuvoston ohjesäännössä. Pykälän 2 moment
tiin ehdotetaan otettavaksi nykyistä ministe
riölain 5 §:ää vastaava säännös, jonka mukaan 
tarkempia säännöksiä ministeriöiden sisäisestä 
järjestysmuodosta annetaan asetuksella. Nykyi-

sin jokaisesta ministeriöstä on annettu oma 
hallintoasetuksensa. Asiasta on määrätty myös 
ministeriöiden työjärjestyksissä, mikä ehdote
taan sekin todettavaksi laissa. Työjärjestykset 
vahvistaa ministeri. 

1.3. Laki asiain ratkaisemisesta valtioneuvostos
sa ja sen ministeriöissä 

Valtioneuvoston ratkaisulaki ehdotetaan ku
mottavaksi. Lakiin sisältyvät säännökset ovat 
osittain vanhentuneita ja tarpeettomia, ja osit
tain laissa säädetyistä asioista ehdotetaan sää
dettäväksi hallitusmuodossa sekä ministe
riölaissa eli tulevassa laissa valtioneuvostosta. 
Lain 3 §:n säännökset ministeriön istunnosta 
jäisivät kuitenkin edelleen noudatettaviksi eräi
den asioiden ratkaisemisesta oikeusministeriön 
istunnossa annettua lakia sovellettaessa, niin 
kauan kuin laki olisi voimassa. 

Valtioneuvoston ratkaisulain 1 §:n 1 kohdas
sa on säädetty tasavallan presidentin lopullises
ti käsiteltäviksi eduskunnalle menevät ja edus
kunnalta tulevat kirjelmät. Eduskunnalle anne
taan erilaisia asiakirjoja sekä tasavallan presi
dentin istunnosta että valtioneuvoston yleisis
tunnosta. Kansanedustajille ja valiokunnille 
antavat myös valtioneuvoston kanslia ja minis
teriöt asiakirjoja ja tietoja ilman edeltävää 
käsittelyä virallisissa istunnoissa. Yleisistunnon 
käsittelyn jälkeen annetaan eduskunnalle val
tioneuvoston selonteot, tiedonannot ja ilmoi
tukset. Samoin lähetetään eduskunnan vahvis
tettavaksi alistettavat valtioneuvoston päätök
set eduskunnalle ilman, että presidentti osallis
tuu asian käsittelyyn. Varsinaisesti kirjelminä 
eduskunnalle on lähetetty hallituksen esityksen 
peruuttamista, lain vahvistamatta jättämistä ja 
ehdollisen määrärahan vahvistamatta jättämis
tä koskevat ilmoitukset, jotka kuuluvat muu
toinkin tasavallan presidentin toimivaltaan ja 
esitei:ään presidentin ratkaistaviksi. 

Valtioneuvoston ratkaisulain 1 §:n 2 kohdas
sa presidentille kuuluvaksi on säädetty kaupun
kien perustaminen ja niiden erioikeudet. Kau
pungit perustetaan kunnallislain (953/76) 3 §:n 
2 momentin mukaan asetuksella, joten kaupun
kien perustaminen kuuluu presidentin päätet
täviin asioihin jo tuon lain nojalla. Kaupunkien 
erioikeuksista olisi säädettävä lailla, mikäli 
niitä haluttaisiin vastaisuudessa perustaa. Täl
löin lailla tulisi erikseen säädettäväksi myös 
asiaa koskevasta presidentin tai valtioneuvos
ton toimivallasta. 
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Valtioneuvoston ratkaisulain 1 §:n 3 kohdas
sa presidentille kuuluvaksi on säädetty valtion 
viranomaisten virkatoimista ja toimituskirjoista 
sekä valtion yleisten laitosten käyttämisestä 
suoritettavien maksujen määrääminen. Halli
tusmuodon 62 §:ssä on säädetty näiden maksu
jen perusteista säädettäväksi lailla. Hallitus
muodossa ei kuitenkaan ole säädetty maksujen 
lopullista määräämistä tasavallan presidentin 
toimivaltaan kuuluvaksi, eikä tällä valtioneu
voston ratkaisulain säännöksellä ole muutettu 
hallitusmuotoa, joten hallitusmuodon 62 §:ssä 
tarkoitetulla lailla maksujen määrääminen voi
daan säätää myös jonkin muun viranomaisen 
tehtäväksi. Osana hallitusmuodon VI luvun 1 
päivänä maaliskuuta 1992 voimaan tullutta 
kokonaisuudistusta (1 077/91) muutettiin myös 
hallitusmuodon 62 §:ää. Maksun määräämistä 
koskevan toimivallan järjestämiseen muutos ei 
vaikuta. 

Valtioneuvoston ratkaisulain 2-4 §:ään si
sältyvistä asioista ehdotetaan säädettäväksi 
hallitusmuodossa sekä laissa valtioneuvostosta. 

Valtioneuvoston ratkaisulain luettelo asiois
ta, joita ei asetuksella saa siirtää ministeriölle, 
jos ne on laissa säädetty valtioneuvostossa 
ratkaistaviksi, ehdotetaan muiden ratkaisulain 
säännösten mukana kumottavaksi. Luettelossa 
olevia asioita ei ole tarkoitus sellaisinaan siirtää 
ministeriöissä ratkaistaviksi, vaan tarkoitus on 
valtioneuvoston ohjesäännössä vastaisuudessa
kin säätää esimerkiksi tärkeimmät aluejaotuk
set sekä tasavallan presidentin ja valtioneuvos
ton nimitettävien virkamiesten erivapaudet kä
siteltäviksi yleisistunnossa. 

Valtioneuvoston ratkaisulain 5 §:n mukaan 
lailla on muutettu eräitä hallitusmuodon sään
nöksiä siltä osin, kuin ne ovat ristiriidassa 
valtioneuvoston ratkaisulain kanssa. Ehdotuk
sen mukaan poikkeuslaista luovutaan ja muu
tetaan hallitusmuotoa, jolloin näistä asioista 
säädettäisiin tavallisessa järjestyksessä annetul
la lailla. Ratkaisulain kumoaminen ei vaikuta 
siihen, että lailla on sen 5 §:n mukaan osittain 
kumottu Suomen Hallitusmuodon täytäntöön
panemisesta annetun lain 5 §. 

2. Tarkemmat säännökset ja määrä
ykset 

Esityksen liitteenä on luonnos asetukseksi 
valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta. 
Valtioneuvoston ohjesäännöstä tulisi keskeinen 
valtioneuvoston ja ministeriöiden ratkaisuval-

lan järjestämistä koskeva säädös. Valtioneuvos
ton ohjesäännössä säädettäisiin pääsääntöisesti 
valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavista 
asioista. 

Valtioneuvoston ohjesäännössä säädettäisiin 
myös tarkemmat perusteet asioiden ratkaisu
vallan järjestämisestä ministeriöissä sekä minis
teriön johtavien virkamiesten oikeudesta pidät
tää asia ratkaistavakseen. 

3. Voimaantulo 

Ehdotetut lainmuutokset edellyttävät, että 
valtioneuvoston ohjesäännön muutokset tule
vat voimaan samanaikaisesti kuin nämä lain
muutokset. Samalla olisi tarkoitus uudistaa 
valtioneuvoston ohjesääntöä muiltakin osin. 
Myös ministeriöasetuksia ja ministeriöiden työ
järjestyksiä tulisi uudistaa. Tämän vuoksi eh
dotetaan, että lait tulisivat voimaan noin vuo
den kuluttua niiden hyväksymisestä ja vahvis
tamisesta. Kuitenkin hallitusmuodon 87 §:n 7 
kohdan kumoaminen ehdotetaan tulevaksi voi
maan lain vahvistamista seuraavan kuukauden 
alusta. 

4. Säätäruisjärjestys 

Ehdotettu laki hallitusmuodon muuttamises
ta tulee perustuslain muutoksena käsitellä val
tiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla. 
Esityksen mukaan kaikki valtioneuvostoa kos
kevat perustuslainsäätämisjärjestystä vaativat 
säännökset sisällytetään hallitusmuotoon, jol
loin muut valtioneuvostoa koskevat säännökset 
voidaan antaa tavallisella lailla tai asetuksella. 
Näin ollen ehdotettu laki valtioneuvoston mi
nisteriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimival
lasta annetun lain muuttamisesta voidaan kä
sitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 
Aiemmin yleisperusteluissa esitetyistä syistä 
valtioneuvoston ratkaisulain ei myöskään kat
sota muuttaneen hallitusmuodon 28 §:ää sillä 
tavoin, että asiasta tulisi säätää perustuslain
säätämisjärjestyksessä, vaikka valtioneuvoston 
ratkaisulain 2 §:n 1 momenttia vastaava sään
nös otetaankin lakiin valtioneuvostosta. Valtio
neuvoston ratkaisulaki voidaan poikkeuslakina 
kumota tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä 
tavalla, 

kumotaan Suomen Hallitusmuodon 41 §:n 1 momentti ja 87 §:n 7 kohta sekä 
muutetaan 40 § seuraavasti: 

40§ 
Valtioneuvoston tulee saattaa täytäntöön 

presidentin päätökset. Valtioneuvostolle kuulu
vat ne hallitus- ja hallinto-asiat, jotka laissa tai 
asetuksessa on säädetty valtioneuvoston tai sen 
ministeriöiden päätettäviksi, samoin kuin muut 
hallitus- ja hallintoasiat, joita ei ole tässä 
hallitusmuodossa tai muussa laissa taikka ase
tuksessa pidätetty presidentille tai uskottu 
aiemmalle viranomaiselle. 

Valtioneuvostolle kuuluvat asiat ratkaistaan 
valtioneuvoston yleisistunnossa tai asianomai-

2. 

sessa ministeriössä. Ratkaisuvallan järjestämi
sen perusteista säädetään yleisesti 38 §:n 2 
momentissa tarkoitetussa laissa ja tarkemmin 
samassa momentissa tarkoitetussa asetuksessa. 

Valtioneuvoston yleisistunto on päätösvaltai
nen viisijäsenisenä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . Suomen Hallitusmuo

don 87 §:n 7 kohta kumotaan kuitenkin 
päivästä kuuta 199 . 

Laki 
valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä 

maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) nimike ja 5 §, 
näistä 5 § sellaisena kuin se on 9 päivänä tammikuuta 1970 annetussa laissa (16170), ja 
lisätään 1 §:n edelle uusi väliotsikko, lakiin uusi 2 a § sekä sen ja 3 ja 5 §:n edelle uusi väliotsikko 

sekä lakiin uusi 6---12 § sekä 9, 11 ja 12 §:n edelle uusi väliotsikko seuraavasti: 

Laki 
valtioneuvostosta 

Ministeriöiden lukumäärä ja ministerit 

1 § 

Oikeuskanslerinvirasto 

2a§ 
Valtioneuvostossa on oikeuskanslerin johta

ma oikeuskanslerinvirasto, josta säädetään 
erikseen. 

3 320514K 

Valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden 
toimialat 

3 § 

Asioiden ratkaiseminen valtioneuvostossa 

5 § 
Valtioneuvosto antaa yleisistunnossa säädös

kokoelmassa julkaistavalla valtioneuvoston 
päätöksellä määräyksiä asioista, joihin nähden 
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sille on annettu sellainen valtuus hallitusmuo
dossa, muussa laissa tai asetuksessa. 

6§ 
Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistaan 

asiat, jotka säädetään tai määrätään valtioneu
voston ratkaistaviksi perusoikeuksien rajoitta
mista tai niistä tehtävää poikkeusta merkitse
vässä, hallitusmuodossa olevan erityisen sään
nöksen perusteella säädettävässä laissa tai sel
laisen lain nojalla. Yleisistunnossa ratkaistaan 
myös valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetys
sä järjestyksessä annetussa laissa tai sen nojalla 
valtioneuvoston ratkaistavaksi säädetyt tai 
määrätyt asiat, jos tällaisessa laissa säädetyn 
toimivallan antaminen tai käyttö edellyttää 
eduskunnan tarkastusta. 

7 § 
Valtioneuvostolle hallitusmuodon 40 §:n 1 

momentin mukaan kuuluvat hallitus- ja hallin
toasiat ratkaistaan asianomaisessa ministeriös
sä, jollei niitä valtioneuvoston ohjesäännössä 
säädetä ratkaistaviksi yleisistunnossa. Asia on 
kuitenkin ratkaistava yleisistunnossa, jos laissa 
niin nimenomaisesti säädetään. 

8 § 
Yleisistunnossa ratkaistavaksi voidaan yksit

täistapauksessa siirtää muutoin ministeriön 
päätettäväksi kuuluva asia, jos asianomainen 
ministeri, pääministeri tai muu valtioneuvoston 
jäsen katsoo asian olevan niin laajakantoinen 
tai periaatteellisesti tärkeä, että se olisi ratkais
tava yleisistunnossa. Päätöksen asiasta tekee 
yleisistunto asianomaisen ministerin tai päämi
nisterin esityksestä. 

Yleisistunnolle ei kuitenkaan saa siirtää va
litus- tai alistusasiaa eikä myöskään muuta 
asiaa, jonka siirtäminen on laissa kielletty. 

Asioiden ratkaiseminen ministeriOssä 

9§ 
Ministeriössä päätettävät asiat ratkaisee mi-

nisteriön päällikkönä oleva ministeri tai muu 
valtioneuvoston jäsen, joka käsittelee ministe
riön toimialaan kuuluvia asioita, taikka minis
teriön virkamies. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset ratkaisuvallan käytön järjestämi
sestä ministeriöissä annetaan valtioneuvoston 
ohjesäännössä tai ministeriöistä annettavissa 
asetuksissa ja ministeriön työjärjestyksissä. 

10 § 
Ministeri voi pidättää itselleen päätösvallan 

asiassa, joka on annettu virkamiehen ratkais
tavaksi. 

Ministeriön virkamiehen oikeudesta pidättää 
päätettäväkseen asia, jonka hänen alaisensa 
muutoin saisi ratkaista, säädetään asetuksella. 

Tasavallan presidentin estyneisyys 

II § 
Tasavallan presidentin estyneisyyttä koskeva 

asia on oikeusministeriöstä esiteltävä yleisistun
nossa. 

Virallisessa lehdessä on ilmoitettava, kuka 
on hallitusmuodon 25 §:n mukaan ryhtynyt 
hoitamaan presidentin tehtäviä. Jos presidentin 
tehtäviä hoitava ministeri on eduskunnan jä
sen, lähetetään ilmoitus myös eduskunnan pu
hemiehelle. 

Esteen lakkaaminen on 1 ja 2 momentissa 
säädetyllä tavalla esiteltävä ja ilmoitettava. 

Tarkemmat säännökset 

12 § 
Tarkemmat säännökset valtioneuvostosta 

annetaan asetuksena annettavassa valtioneu
voston ohjesäännössä. 

Ministeriöiden toiminnan sisäisestä järjestä
misestä säädetään lisäksi erillisillä asetuksilla 
tai määrätään asetuksen nojalla ministeriön 
työjärjestyksissä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

päivänä 
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3. 
Laki 

asiain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä annetun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tällä lailla kumotaan asiain ratkaisemisesta 

valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä 30 päi
vänä maaliskuuta 1922 annettu laki (79/22) 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

2§ 
Kumottavan lain 3 §:n säännökset ministe-

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1992 

riön istunnosta jäävät edelleen noudatettaviksi 
siltä osin kuin on kysymys eräiden asioiden 
ratkaisemisesta oikeusministeriön istunnossa 
annetun lain (324/70) soveltamisesta. 

3 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 199 . 
päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Hannele Pokka 
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Liite 1 

1. 
Laki 

Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä 
tavalla, 

kumotaan Suomen Hallitusmuodon 41 §:n 1 momentti ja 87 §:n 7 kohta sekä 
muutetaan 40 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

40§ 
(Ks. voimassa oleva 41 §:n 1 mom.) 

Valtioneuvostolle kuuluvat asiat käsitellään 
yleisessä istunnossa, mikäli ei jonkinlaatuisia 
asioita ole asetuksella uskottu ministeriön pääl
likkönä olevan ministerin päätettäviksi. 

Valtioneuvosto on päätösvaltainen viisijäse
nisenä. 

41 § 
Valtioneuvoston tulee saattaa täytäntöön 

presidentin päätökset ja ratkaista sekä ne asiat, 
jotka laissa on säädetty valtioneuvoston pää
tettäviksi, että myöskin muut hallitus- ja hal
lintoasiat, joita ei ole tässä hallitusmuodossa 
taikka muussa laissa tai asetuksessa pidätetty 
presidentille eikii myöskiiiin ole uskottu minis
teriön piiiillikkönii olevalle ministerille taikka 
aiemmalle viranomaiselle. 

Ehdotus 

40§ 
Valtioneuvoston tulee saattaa täytäntöön 

presidentin päätökset. Valtioneuvostolle kuulu
vat ne hallitus- ja hallinto-asiat, jotka laissa tai 
asetuksessa on säädetty valtioneuvoston tai sen 
ministeriöiden päätettäviksi, samoin kuin muut 
hallitus- ja hallintoasiat, joita ei ole tässä 
hallitusmuodossa tai muussa laissa taikka ase
tuksessa pidätetty presidentille tai uskottu 
aiemmalle viranomaiselle. 

Valtioneuvostolle kuuluvat asiat ratkaistaan 
valtioneuvoston yleisistunnossa tai asianomaises
sa ministeriössii. Ratkaisuvallan jiirjestiimisen 
perusteista siiiidetiiiin yleisesti 38 §:n 2 momen
tissa tarkoitetussa laissa ja tarkemmin samassa 
momentissa tarkoitetussa asetuksessa. 

Valtioneuvoston yleisistunto on päätösvaltai
nen viisijäsenisenä. 

41 § 
(1 momentti kumotaan; ks. ehdotuksen 

40 §:n 1 mom.) 



Voimassa oleva laki 

1992 vp - HE 184 

Ehdotus 

87 § 

Presidentti nimittää: 

21 

7) lähettiläät ja lähetetyt konsulit, valtioneu- (7 kohta kumotaan) 
voston esityksestä. 

2. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . Suomen Hallitusmuo

don 87 §:n 7 kohta kumotaan kuitenkin 
päivästä kuuta 199 . 

Laki 
valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä 

maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) nimike ja 5 §, 
näistä 5 § sellaisena kuin se on 9 päivänä tammikuuta 1970 annetussa laissa (16/70), ja 
lisätään 1 §:n edelle uusi väliotsikko, lakiin uusi 2 a § sekä sen ja 3 ja 5 §:n edelle uusi väliotsikko 

sekä lakiin uusi 6-12 § sekä 9, 11 ja 12 §:n edelle uusi väliotsikko seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

(Ks. valtioneuvoston ratkaisulain 2 §:n 
mom.) 

1 § 

3§ 

5§ 

Ehdotus 

Laki 
valtioneuvostosta 

Ministeriöiden lukumäärä ja ministerit 

Oikeuskanslerin virasto 

2 a§ 
Valtioneuvostossa on oikeuskanslerin johtama 

oikeuskanslerinvirasto, josta säädetään erikseen. 

Valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden 
toimialat 

Asioiden ratkaiseminen valtioneuvostossa 

Valtioneuvosto antaa yleisistunnossa säädös
kokoelmassa julkaistavalla valtioneuvoston pää-
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Voimassa oleva laki 

(Ks. nltioneuvoston ohjesäännön 13 §:n 2 ja 
3 mom.) 

(Ks. valtioneuvoston ratkaisulain 3 §:n 2 
mom.) 

Ehdotus 

töksellä määräyksiä asioista, joihin nähden sille 
on annettu sellainen valtuus hallitusmuodossa, 
muussa laissa tai asetuksessa. 

6§ 
Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistaan 

asiat, jotka säädetään tai määrätään valtioneu
voston ratkaistaviksi perusoikeuksien rajoitta
mista tai niistä tehtävää poikkeusta merkitseväs
sä, hallitusmuodossa olevan erityisen säänn(Jksen 
perusteella säädettävässä laissa tai sellaisen lain 
nojalla. Yleisistunnossa ratkaistaan myös valtio
päiväjärjestyksen 67 §:ssä stiädetyssä järjestyk
sessä annetussa laissa tai sen nojalla valtioneu
voston ratkaistavaksi säädetyt tai määrätyt asi
at, jos tällaisessa laissa säädetyn toimivallan 
antaminen tai käyttö edellyttää eduskunnan tar
kastusta. 

7§ 
Valtioneuvostolle hallitusmuodon 40 §:n 1 mo

mentin mukaan kuuluvat hallitus- ja hallintoasiat 
ratkaistaan asianomaisessa ministeriössä, jollei 
niitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetä rat
kaistaviksi yleisistunnossa. Asia on kuitenkin 
ratkaistava yleisistunnossa, jos laissa niin nimen
omaisesti säädetään. 

8§ 
Yleisistunnossa ratkaistavaksi voidaan yksit

täistapauksessa siirtää muutoin ministeriön pää
tettäväksi kuuluva asia, jos asianomainen minis
teri, pääministeri tai muu valtioneuvoston jäsen 
katsoo asian olevan niin laajakantoinen tai 
periaatteellisesti tärkeä, että se olisi ratkaistava 
yleisistunnossa. Päätöksen asiasta tekee yleisis
tunto asianomaisen ministerin tai pääministerin 
esityksestä. 

Yleisistunnolle ei kuitenkaan saa siirtää vali
tus- tai alistusasiaa eikä my6skään muuta asiaa, 
jonka siirtäminen on laissa kielletty. 

Asioiden ratkaiseminen ministeriössä 

9§ 
Ministeriössä päätettävät asiat ratkaisee mi

nisteriön päällikk6nä oleva ministeri tai muu 
valtioneuvoston jäsen, joka käsittelee ministe
rWn toimialaan kuuluvia asioita, taikka ministe
ri(Jn virkamies. Tarkemmat säänn(Jkset ja mää
räykset ratkaisuvallan käyt(Jn järjestämisestä 
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Voimassa oleva laki 

(Ks. valtioneuvoston ratkaisulain 3 §:n 
5 mom.) 

(Ks. valtioneuvoston ratkaisulain 4 §) 

5 § 
Tarkempia säännöksiä ministeriöiden sisäi

sestä järjestysmuodosta annetaan asetuksella. 

Ehdotus 

ministeriöissä annetaan valtioneuvoston ohje
säännössä tai ministeriöistä annettavissa asetuk
sissa ja ministeriön työjärjestyksissä. 

10§ 
Ministeri voi pidättää itselleen päätösvallan 

asiassa, joka on annettu virkamiehen ratkaista
vaksi. 

Ministeriön virkamiehen oikeudesta pidättää 
päätettäväkseen asia, jonka hänen alaisensa 
muutoin saisi ratkaista, säädetään asetuksella. 

Tasavallan presidentin estyneisyys 

11§ 
Tasavallan presidentin estyneisyyttä koskeva 

asia on oikeusministeriöstä esitettävä yleisistun
nossa. 

Virallisessa lehdessä on ilmoitettava, kuka on 
hallitusmuodon 25 §:n mukaan ryhtynyt hoita
maan presidentin tehtäviä. Jos presidentin teh
täviä hoitava ministeri on eduskunnan jäsen, 
lähetetään ilmoitus myös eduskunnan puhemie
helle. 

Esteen lakkaaminen on 1 ja 2 momentissa 
säädetyllä tavalla esiteltävä ja ilmoitettava. 

Tarkemmat säännökset 

12 § 
Tarkemmat säännökset valtioneuvostosta an

netaan asetuksena annettavassa valtioneuvoston 
ohjesäännössä. 

Ministeriöiden toiminnan sisäisestä järjestämi
sestä säädetään lisäksi erillisillä asetuksilla tai 
määrätään asetuksen nojalla ministeriön työjär
jestyksissä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 
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Luonnos Liite 2 

Asetus 
valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta 

Pääministerin esittelystä 
kumotaan 17 päivänä joulukuuta 1943 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (995/43) 13 §:n 2 

ja 3 momentti, 32 §, 33 §:n 1 momentin 9 kohta ja 47 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 13 §:n 3 momentti 16 päivänä toukokuuta 1985 annetussa asetuksessa 

(410/85), 32 § ja 33 §:n 1 momentin 9 kohta 17 päivänä kesäkuuta 1966 annetussa asetuksessa 
(360/66) ja 47 §:n 2 momentti 5 päivänä toukokuuta 1989 annetussa asetuksessa (396/89), 

muutetaan 2 luvun otsikko, 11 ja 12 §, 13 §:n 1 momentti, 35 ja 36 § sekä 50 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 12 § osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1959, 13 päivänä 

huhtikuuta 1962, 21 päivänä lokakuuta 1977, 4 päivänä joulukuuta 1987 ja 26 päivänä 
tammikuuta 1990 annetuilla asetuksilla (564/59, 295/62, 742/77, 929/87 ja 87/90), 35 §muutettuna 
mainituilla 4 päivänä joulukuuta 1987 ja 17 päivänä kesäkuuta 1966 annetuilla asetuksilla sekä 
36 § ja 50 §:n 2 momentti viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä 

lisätään asetukseen uusi 11 a § ja siitä mainitulla 4 päivänä joulukuuta 1987 annetulla 
asetuksella komotun 37 §:n tilalle uusi 37 § seuraavasti: 

2 luku 

Asioiden käsittely ja ratkaiseminen 
valtioneuvostossa 

11§ 
Valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellään 

ja ratkaistaan seuraavat asiat: 
1) valtioneuvostosta annetun lain 5 ja 6 §:ssä 

tarkoitetut asiat; 
2) eduskunnalle annettavat valtioneuvoston 

tiedonannot, ilmoitukset ja selonteot; 
3) ministereiden välinen työnjako ja muut 

valtioneuvostolle kuuluvat hallituksen järjes
täytymistä ja työskentelyä koskevat asiat sa
moin kuin valtioneuvoston ylimääräiseksi esit
telijäksi määrääminen; 

4) valtioneuvoston ja ministeriöiden tehtävi-

en ja toiminnan ohjaamista ja järjestämistä 
koskevat periaate- ja suunnittelupäätökset; 

5) asioiden valmistelusta valtioneuvostossa 
annettavat yleiset määräykset; 

6) kannanotot hallinnonalojen toiminta- ja 
taloussuunnitelmiin, lakisääteiset valtakunnalli
set suunnitelmat ja valtion työllistämissuunni
telma, ei kuitenkaan vähäisiä muutoksia työl
listämissuunnitelmaan; 

7) läänien alueet, alioikeuksien tuomiopiirit 
ja valtion piirihallinnon jaotusta koskevat 
asiat, jollei jaotus noudata läänijakoa, sekä 
kuntajaon muuttaminen, jos ne kunnat, joita 
muutos koskee, eivät ole muutoksesta yhtä 
mieltä; 

8) valitukset virkaehdotuksista tasavallan 
presidentille kuuluvissa nimitysasioissa; 



1992 vp - HE 184 25 

9) tasavallan presidentin tai valtioneuvoston 
täytettävän viran toistaiseksi täyttämättä jättä
minen, milloin asianomainen ministeriö on 
tehnyt siitä esityksen, sekä sellaisen viran hal
tijan oikeuttaminen jatkamaan virassa 
eroamisiän jälkeen; 

10) erivapaus virkaan, johon tasavallan pre
sidentti tai valtioneuvosto nimittää; 

11) virkavapauden myöntäminen yli yhdeksi 
vuodeksi niille virkamiehille, jotka tasavallan 
presidentti nimittää, jollei kysymys ole virka
vapaudesta, johon virkamiehellä on oikeus lain 
tai virkaehtosopimuksen nojalla, sekä virkaa
toimittavan virkamiehen ottaminen yli yhdeksi 
vuodeksi virkaan, jonka haltijan tasavallan 
presidentti nimittää; 

12) valtioneuvoston nimittämien ulkoasiain
hallinnon virkamiesten virantoimituspaikan 
määräämin en; 

13) yleiset määräykset sopimuspaikkaisten 
virkamiesten kanssa tehtävien sopimusten eh
doista sekä perusteet valtion virkamiesten ero
rahan suuruudelle; 

14) poikkeaminen sopimuspalkkaluokasta tai 
muusta säädetystä palkkausperusteesta taikka 
13 kohdassa mainituista valtioneuvoston anta
mista yleisistä määräyksistä; 

15) valtion virkaehtosopimukset, jotka voi
maan tullakseen lain mukaan edellyttävät val
tioneuvoston hyväksymistä, palvelussuhteen 
ehtojen määrääminen toisin kuin valtion virka
ehtosopimuksessa on sovittu, virkaehtosopi
musten rikkomisesta tuomittavien hyvityssak
kojen enimmäismäärien tarkistukset sekä edus
kunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttä
viksi toimitettavat muut virka- ja toimiehtoso
pimukset; 

16) maataloustulosopimukset; 
I7) valtion edustajan määrääminen yhteisö

jen ja säätiöiden hallintoelimiin sekä valtio
enemmistöisten yhtiöiden yhtiökokouksiin, kun 
valtiota edustaa valtioneuvoston jäsen; 

I8) valtion talousarvion soveltamisesta an
nettavat yleiset määräykset ja ohjeet; 

I9) valtion takauksiin, korkotukilainoihin ja 
valtion varoista myönnettäviin lainoihin liitty
vät yleiset määräykset; 

20) eduskunnan suostumukseen perustuvien 
valtiontakausten myöntäminen sekä takaus
maksusta vapauttaminen; 

21) valtiontukea koskevat yleiset määräykset 
sekä luokitus- ja jakoperusteet, jos määräysten 
tai perusteiden antamiseen liittyy laajaa harkin
tavaltaa, yhteiskuntapoliittisesti merkittävien 
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määrärahojen jako samoin kuin määrärahojen 
jako alueellisesti, jolleivät jakoperusteet ole 
säädöksissä tai määräyksissä taikka valtion 
talousarvion perusteluissa; 

22) kuntien yleisen valtionosuuden keski
määräisen markkamäärän vahvistaminen, kan
tokykyluokitus ja harkinnanvarainen avustus 
sekä kunnallishallinnon ohjaamiseksi tarkoite
tut määräykset, lailla kunnille määrätyn tehtä
vän hoitamisen perusteet ja määräykset kuntien 
yhteistoiminnasta silloin, kun kunnat eivät 
pääse sopimukseen keskenään; 

23) asetuksessa säädettyjen markkamäärien 
rajoissa valtion omaisuuden luovutus ja vuok
raus sekä määrääminen valtion perintönä saa
man omaisuuden käytöstä; 

24) tilinpäätösten hyväksyminen, jos hyväk
symiseen liittyy päätös merkittävän voiton tai 
tuoton käytöstä, sekä raha-automaattiyhdis
tyksen tuoton jakaminen; 

25) yhteiskuntapoliittisesti tai taloudellisesti 
merkittävät toimiluvat; 

26) puolustustarvikkeiden maastavienti tai 
kauttakuljetus, jollei se ole arvoltaan vähäistä 
eikä tilapäistä maasta poisviemistä; 

27) poikkeuksellisista kansalaisansioista 
myönnettävät eläkkeet ja valtiolliset hautajai
set; 

28) asian tai asiakirjan määrääminen yksit
täistapauksessa salaiseksi sekä määräys asiakir
jan salassapitoajan jatkamisesta; sekä 

29) yhteiskuntapoliittisesti tai taloudellisesti 
merkittävät hallitus- ja hallintoasiat, joita ei ole 
säädetty kuuluviksi minkään muun viranomai
sen toimivaltaan. 

II a § 
Sen lisäksi mitä 1I §:ssä säädetään, seuraavat 

lain tai asetuksen mukaan valtioneuvoston 
ratkaistaviksi säädetyt asiat ratkaistaan yleisis
tunnossa: 

1) virkanimitykset ja virkaan siirtäminen; 
2) keskushallinnon virastojen johtokuntien 

jäsenten määrääminen; 
3) jäsenten ja asiantuntijoiden määrääminen 

lautakuntiin, neuvostoihin ja muihin niihin 
verrattaviin toimielimiin, joilla on myös muita 
kuin valmistelutehtäviä; 

4) valtion liike- ja teollisuuslaitoksia sekä 
valtion talousarvion ulkopuolisia rahastoja 
koskevat asiat; 

5) valtiollisia vaaleja koskevat asiat; 
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6) rahan ulkoista arvoa koskevat asiat; 
7) maksujen ja maksuperusteiden vahvista

minen; sekä 
8) pakkolunastusta koskevat luvat. 

12§ 
Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistaan 

seuraavat eri viranomaisten yhteistoimintaa ja 
erimielisyyksiä koskevat asiat: 

1) epäselvyydet siitä, minkä ministeriön kä
siteltäviin jokin asia kuuluu, sekä tarvittaessa 
asian määrääminen valmisteltavaksi yhteisesti 
kahdessa tai useammassa ministeriössä; 

2) asiat, joissa valtioneuvoston raha-asiain
valiokunta ei puolla ministeriön aikomaa rat
kaisua, eikä ministeri luovu siitä; 

3) ministeriöiden tai ministeriön ja jonkin 
muun viranomaisen välillä säädettyihin neuvot
teluihin tai sitovaan lausuntoon sidotut ratkai
sut, joissa ministeriö aikoo poiketa toisen 
osapuolen näkemyksestä; sekä 

4) muut usean ministeriön toimialaan kuulu
vat asiat, joista ministeriöt eivät pääse sopi
mukseen keskenään. 

13§ 
Valtioneuvostolle ja ministeriöille kuuluvat 

asiat, joita 11, 11 a ja 12 §:n mukaan ei ole 
käsiteltävä yleisistunnossa, ratkaistaan asian
omaisessa ministeriössä. 

35 § 
Ministeriön päällikkönä toimiva ministeri tai 

muu valtioneuvoston jäsen, joka käsittelee mi
nisteriön toimialaan kuuluvia asioita, ratkaisee 
ministeriössä päätettävät asiat. Muut kuin pe
riaatteellisesti tärkeät tai laajakantoiset asiat 
voidaan kuitenkin antaa ministeriön esittelijöi
nä toimivien virkamiesten ratkaistaviksi. 

Jollei ministeriön esittelijöinä toimivien vir
kamiesten ratkaistavia asioita säädetä ministe
riöstä annetussa asetuksessa, määrää niistä 
ministeriön päällikkönä toimiva ministeri tai, 

milloin ministeriön toimialaan kuuluvia asioita 
vahvistetun työjaon mukaisesti käsittelee kaksi 
tai useampi valtioneuvoston jäsen, kukin mi
nisteri omalta osaltaan. 

Virkamiesten ratkaistavia asioita koskevien 
määräysten tulee ilmetä ministeriön työjärjes
tyksistä tai niiden liitteistä. Ministeriön työjär
jestysten liitteineen tulee olla saatavissa minis
teriöstä. 

36§ 
Ministeri voi pidättää itselleen päätösvallan 

asiassa, joka on annettu virkamiehen ratkais
tavaksi, ei kuitenkaan ministeriön istunnossa 
päätettävää asiaa, jollei laissa toisin säädetä. 

Jos virkamies katsoo, että 35 §:n mukaisesti 
hänen päätettäväkseen kuuluva asia on yksit
täistapauksessa periaatteellisesti tärkeä tai laa
jakantoinen, on asia ennen sen ratkaisemista 
saatettava ministerin tietoon. 

37 § 
Ministeriön kansliapäällikkö tai valtiosihtee

ri, alivaltiosihteeri, osastopäällikkö ja apulais
osastopäällikkö, sekä milloin ministeriöstä an
netussa asetuksessa niin säädetään, toimiston 
tai muun yksikön päällikkö, voi pidättää itsel
leen päätösvallan asiassa, jonka hänen alaisen
sa muutoin saisi ratkaista. 

50§ 

Myös virkamies tekee ratkaisunsa toisen 
virkamiehen esittelystä, jollei asetuksessa toisin 
säädetä tai jollei asia koske ainoastaan rekis
teröinti- tai kirjaamistoimenpidettä. Esittelyä ei 
tarvita asiassa, joka koskee ministeriön sisäistä 
henkilöstö- ja taloushallintoa, ellei erikseen 
toisin säädetä tai määrätä. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 


