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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtioneuvostos-
ta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki
valtioneuvostosta, joka sisältäisi keskeiset
säännökset valtioneuvoston organisaatiosta,
asioiden ratkaisemisesta sekä päätöksenteko-
järjestyksestä valtioneuvoston yleisistunnos-
sa ja ministeriöissä. Laki korvaisi vuodelta
1922 olevan valtioneuvostosta annetun lain.

Ehdotettuun lakiin koottaisiin keskeinen
valtioneuvostoa koskeva, nykyisin monelta
osin asetuksentasoinen sääntely. Esitys edel-
lyttäisikin myös nykyisen valtioneuvoston
asetuksena voimassa olevan valtioneuvoston
ohjesäännön kokonaisuudistusta samoin kuin
ministeriöistä annettujen valtioneuvoston
asetusten ja ministeriön asetuksena annettu-
jen ministeriöiden työjärjestysten uudistamis-
ta.

Valtioneuvostosta annettavassa laissa vah-
vistettaisiin pääministerin asemaa. Lakiin
kirjattaisiin pääministerin tehtävä valvoa hal-
litusohjelman toimeenpanoa, toimia lakisää-
teisten ministerivaliokuntien puheenjohtajana
sekä huolehtia Euroopan unionissa päätettä-
vien asioiden valmistelun ja käsittelyn yh-
teensovittamisesta valtioneuvostossa. Lisäksi
pääministerin muodollista asemaa vahvistet-
taisiin eräin menettelysäännöksin. Toimivalta
määrätä ministerien sijaisuuksista siirrettäi-
siin tasavallan presidentiltä valtioneuvostolle.
Salkuttomien ministerien nimittämismahdol-
lisuudesta ehdotetaan luovuttavaksi.

Esityksessä ehdotetaan ministeriöiden joh-
tamisjärjestelmän vahvistamista siten, että
ministerien tueksi voitaisiin tarvittaessa ni-
mittää valtiosihteerejä. Valtiosihteerien tarve
arvioitaisiin kunkin hallituksen muodostami-
sen yhteydessä. Ministerin henkilökohtaisen
luottamuksen varassa toimiva valtiosihteeri
nimitettäisiin ministerin toimikaudeksi. Val-
tiosihteeri toimisi ministerin lähimpänä apu-
na poliittiseen ohjaukseen ja asioiden valmis-
teluun liittyvissä tehtävissä. Hän avustaisi
ministeriä poliittisten linjausten muodostami-
sessa, ministeriöiden välisessä koordinoin-
nissa ja kantojen yhteensovittamisessa, halli-
tusohjelman toimeenpanossa ministerin toi-
mialalla sekä EU-asioiden ja kansainvälisten
tehtävien hoitamisessa. Valtiosihteeri toimisi
ministeriön johdossa kansliapäällikön rinnal-
la.

Ministerivaliokuntien asema eräiden kes-
keisten valtioneuvostossa ratkaistavien asia-
ryhmien valmistelussa vahvistetaan laissa.

Esityksessä ehdotetaan myös muutoksia
valtion virkamiehistä annettuun lakiin ja ul-
koasiainhallintolakiin.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan
vuoden 2003 eduskuntavaalien jälkeen nimi-
tetyn uuden hallituksen aloittaessa toimintan-
sa. Lakien voimaantulosta ehdotetaan säädet-
täväksi valtioneuvoston asetuksella.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Valtioneuvostoa koskeva yleislaki, laki
valtioneuvostosta (78/1922), jäljempänä val-
tioneuvostolaki, on peräisin vuodelta 1922.
Lakiin on sen voimassaoloaikana tehty lukui-
sia yksittäisiä muutoksia, eikä siinä ole ai-
noatakaan alkuperäistä pykälää. Myös lain
nimike on muutettu vuoden 1994 alusta laiksi
valtioneuvostosta. Lain muutokset ovat olleet
lähinnä vain välttämättömiä teknisluonteisia
tarkistuksia, eikä lakia muutettaessa ole arvi-
oitu valtioneuvostoa koskevan sääntelyn tar-
peita kokonaisuutena.

Uuden perustuslain voimaantuloon liitty-
vällä lailla (145/2000) valtioneuvostosta an-
nettua lakia muutettiin vastaamaan uuden pe-
rustuslain asettamia vähimmäisvaatimuksia.
Perustuslain eduskuntakäsittelyn aikana
eduskunnan perustuslakivaliokunta kiinnitti
kuitenkin huomiota myös valtioneuvostoa
koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuk-
sen tarpeeseen. Valiokunta viittasi lain van-
hentuneisuuden ohella valtioneuvoston ase-
massa tapahtuneeseen muutokseen, johon
valtioneuvoston tehtävien lisääntyminen ja
monipuolistuminen on johtanut. Perustusla-
kivaliokunnan mukaan hallituksen tulee
käynnistää valtioneuvostoa koskevan lain-
säädännön kokonaisuudistuksen valmistelu
(PeVM 10/1998 vp, s. 19—20). Valiokunnan
mukaan sääntelyä uudistettaessa tulisi myös
harkita pääministerin aseman yleistä vahvis-
tamista. Perustuslakivaliokunta toisti vielä
kantansa kokonaisuudistuksen tarpeesta uu-
den perustuslain voimaantuloon liittyneestä
valtioneuvostolain muutosesityksestä anta-
massaan mietinnössä (PeVM 12/1999 vp,
s. 3).

Perustuslakiuudistuksen yhteydessä edus-
kunta hyväksyi myös ministeriöiden johta-
misjärjestelmää koskevan lausuman, joka
liittyy sisällöllisesti valtioneuvostolain uudis-
tamiseen: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus
kiireellisesti selvittää ministeriöiden johta-
misjärjestelmän vahvistamista (esimerkiksi
apulaisministeri- tai valtiosihteerijärjestelmä)

ja antaa tarvittaessa järjestelmän uudistami-
sesta esityksen eduskunnalle” (EV
262/1998 vp).

Samassa yhteydessä eduskunta hyväksyi
toisenkin lausuman, joka koskee ministeriöi-
den toimivaltaisuuden sääntelyä: ”Eduskunta
edellyttää, että hallitus omaksuu sellaisen
lainvalmistelukäytännön, jossa lakiesityksis-
sä osoitetaan ministeriön toimivaltaisuus
mainitsemalla ministeriö nimeltä eikä epä-
selvällä käsitteellä ’asianomainen ministe-
riö’. Lakien nykyiset tämän käsitteen varaan
rakennetut kohdat on tarkennettava sopivissa
yhteyksissä” (EV 262/1998 vp).

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on kat-
sonut, että sellaiset ministeriöiden väliset
toimialamuutokset, jotka koskevat tietylle
ministeriölle laissa säädettyä tehtävää, tulee
saattaa voimaan asianomaisia lakeja muutta-
malla sekä huolehtien hallinnon selkeästä jär-
jestämisestä ja muutosten tiedottamisesta
kansalaisille (PeVM 2/1995 vp, PeVM
10/1998 vp, s. 22). Uuden perustuslain voi-
maantulon jälkeen eduskunta onkin johdon-
mukaisesti noudattanut linjaa, jossa ministe-
riöt yksilöidään nimeltä mainiten niitä kos-
kevissa laintasoisissa toimivaltasäännöksissä.

Uudesta perustuslaista antamassaan mie-
tinnössä perustuslakivaliokunta kiinnitti
huomiota myös tarpeeseen arvioida koko-
naisvaltaisesti, miten perustuslain johdosta
on syytä uudistaa nykyisiä säännöksiä ulko-
politiikan hoitamisen menettelytavoista
(PeVM 10/1998 vp, s. 26/I).

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi ny-
kyinen valtioneuvostosta annettu laki koko-
naisuudessaan. Valtioneuvostolain uudista-
misen yhteydessä on arvioitava myös valtio-
neuvostoa koskevaa alemmanasteista säänte-
lyä. Valtioneuvoston ja ministeriöiden orga-
nisaatiota, päätöksentekomenettelyä ja tehtä-
viä säännellään nykyisin usealla eri säädösta-
solla. Keskeisimmät säännökset sisältyvät
perustuslakiin, valtioneuvostosta annettuun
lakiin, valtioneuvoston asetuksena voimassa
olevaan valtioneuvoston ohjesääntöön, val-
tioneuvoston asetuksina annettuihin ministe-
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riöitä koskeviin asetuksiin sekä ministeriön
asetuksina annettuihin ministeriöiden työjär-
jestyksiin. Valtioneuvostolain kokonaisuu-
distus edellyttää alemmanasteisen lainsää-
dännön uudistamista.

2. Nykyt i la

2.1. Lainsäädäntö

Perustuslaki

Valtioneuvostoa koskevan lainsäädännön
perusta muodostuu valtioneuvostoa koskevis-
ta perustuslain säännöksistä. Perussäännös
valtioneuvostosta sisältyy perustuslain 3 §:n
2 momenttiin, jonka mukaan hallitusvaltaa
käyttävät tasavallan presidentti sekä ”valtio-
neuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia edus-
kunnan luottamusta”.

Tarkemmat säännökset valtioneuvostosta
sisältyvät pääasiassa perustuslain 5 lukuun
”Tasavallan presidentti ja valtioneuvosto”.
Perustuslaki määrittää valtioneuvostoa kos-
kevan laintasoisen sääntelyn vähimmäissisäl-
töä. Presidentin päätöksentekoa koskevassa
perustuslain 58 §:ssä säädetään valtioneuvos-
tosta presidentin päätöksentekofoorumina,
päätöksenteon sitomisesta pääsääntöisesti
valtioneuvoston ratkaisuehdotukseen sekä
asioiden esittelystä presidentille valtioneu-
vostossa. Perustuslain 58 §:n 3 momentissa
mainittujen asioiden lisäksi presidentti päät-
tää ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta
myös sellaisista laissa erikseen säädetyistä
asioista, jotka koskevat yksityistä henkilöä
tai jotka sisältönsä vuoksi eivät edellytä val-
tioneuvoston yleisistunnon käsittelyä. Perus-
tuslaki edellyttää siten tällaisten asiatyyppien
yksilöintiä lain tasolla.

Perustuslain 60 §:ssä säädetään valtioneu-
voston kokoonpanosta, ministerien kelpoi-
suusvaatimuksista ja ministerien vastuunalai-
suudesta. Perustuslaissa säädetään myös val-
tioneuvoston muodostamisesta (61 §), halli-
tusohjelmaa koskevasta tiedonannosta (62 §)
ja ministerin sidonnaisuuksista (63 §) sekä
valtioneuvoston ja ministerin erosta (64 §).
Valtioneuvoston tehtäviä koskevassa perus-
tuslain 65 §:ssä säädetään valtioneuvoston
yleistoimivallasta ja presidentin päätösten
täytäntöönpanotehtävästä. Perustuslain 66

§:ssä säädetään pääministerin tehtävistä ja
pääministerin sijaisuudesta.

Valtioneuvoston päätöksentekoa koskevas-
sa perustuslain 67 §:ssä säädetään yleisistun-
non ja ministeriöiden välisen toimivallanjaon
perusteista, asioiden valmistelusta ministeri-
össä ja ministerivaliokunnissa sekä yleisis-
tunnon päätösvaltaisuudesta. Perustuslain 67
§ myös edellyttää, että valtioneuvoston rat-
kaisuvallan perusteista säädetään tarkemmin
lailla. Toisin sanoen lailla tulee täsmentää
yleisistunnon ja ministeriöiden välisen toimi-
vallan jaon perusteet. Yksityiskohtainen ra-
janveto voi edelleenkin määräytyä valtioneu-
voston asetuksen tasolla (HE 1/1998 vp, s.
118/I).

Ministeriöitä koskevassa perustuslain 68
§:ssä säädetään ministeriöiden yleistehtäväs-
tä, ministeriön päällikkyydestä sekä ministe-
riöiden enimmäismäärää ja muodostamisen
yleisiä perusteita koskevasta lakivarauksesta
samoin kuin ministeriöiden toimialoja ja val-
tioneuvoston muuta järjestysmuotoa koske-
vasta sääntelyvaltuutuksesta. Säännökset ei-
vät edellytä ministeriöiden lukumäärän kiin-
teää vahvistamista laissa. Perustuslaki sallii
myös ministeriöiden toimialajaon ja valtio-
neuvoston muun järjestysmuodon sääntelyn
joko lain tai valtioneuvoston asetuksen tasol-
la.

Valtioneuvoston oikeuskanslerista sääde-
tään perustuslain 69 §:ssä. Oikeuskanslerin
tehtävistä ja oikeudellisesta vastuusta sääde-
tään laillisuusvalvontaa koskevassa perustus-
lain 10 luvussa.

Edellä lueteltujen säännösten ohella valtio-
neuvoston tehtävistä on säädetty myös muis-
sa perustuslain luvuissa (esim. lainsäädän-
töön ja asetuksenantoon liittyvät tehtävät 6
luvussa sekä ulkopolitiikkaan ja EU-asioihin
liittyvät tehtävät 8 luvussa). Valtioneuvoston
jäsenten oikeudellisesta vastuusta ja valtio-
neuvoston toiminnan laillisuuden valvonnas-
ta säädetään laillisuusvalvontaa koskevassa
perustuslain 10 luvussa.

Valtioneuvosto-käsitettä käytetään perus-
tuslaissa kahdessa eri merkityksessä. Sillä
voidaan viitata pääministerin ja muiden mi-
nisterien muodostamaan ministeristöön
(esim. perustuslain 60—64 §). Termillä voi-
daan viitata myös valtioneuvoston yleisistun-
non ja ministeriöiden muodostamaan hallin-
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nolliseen kokonaisuuteen (esim. perustuslain
65—68 §). Asiayhteys osoittaa, missä merki-
tyksessä termiä kulloinkin käytetään.

Laki valtioneuvostosta

Laki valtioneuvostosta on peräisin vuodelta
1922. Lain alkuperäinen nimike oli laki val-
tioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja
yleisestä toimialasta. Nimike muutettiin vuo-
den 1994 alusta voimaan tulleella lailla
(1120/1993), jolloin myös kumottiin laki asi-
ain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen
ministeriöissä (79/1922). Tuolloin uudistet-
tiin valtioneuvoston yleisistunnon ja ministe-
riöiden välistä toimivallan jakoa koskevat
säännökset samoin kuin säännökset ratkaisu-
vallan järjestämisestä ministeriöissä (HE
184/1992 vp). Uudistuksen seurauksena suuri
osa aikaisemmin yleisistunnossa ratkaistuja
asioita siirtyi ministeriöissä ratkaistaviksi.

Seuraavat merkittävät muutokset valtio-
neuvostolakiin tehtiin vuonna 1995 annetulla
lailla (977/1995), jolloin pyrittiin joustavoit-
tamaan valtioneuvoston organisaatiota ja pa-
rantamaan sen toimintaedellytyksiä siten, että
ministeriöiden nimistä ja toimialoista voitai-
siin säätää asetuksella (HE 306/1994 vp). Sit-
temmin valtioneuvostolakia on vuonna 2000
muutettu paitsi perustuslain voimaantuloon
liittyvällä lailla myös lailla (540/2000), joka
koski valtioneuvoston EU-sihteeristön siirtoa
ulkoasiainministeriöstä valtioneuvoston
kansliaan sekä lailla (962/2000) jolla kumot-
tiin ylimpien hallintovirkamiesten virkasyyt-
teen oikeuspaikkaa koskevat erityissäännök-
set.

Valtioneuvostolaissa säädetään nykyisin
ministeriöiden enimmäismäärästä ja niiden
muodostamisen yleisistä perusteista. Valtio-
neuvostolain 1 §:n 1 momentin mukaan val-
tioneuvostossa on valtioneuvoston kanslia ja
enintään seitsemäntoista muuta ministeriötä.
Kunkin ministeriön toimialan tulee olla yh-
teiskunnallisesti merkittävä sekä hallinnolli-
sesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukainen.
Ministeriöjako on ollut Suomessa pysyvä.
Osa nykyisistä ministeriöistä muotoutui jo
suuriruhtinaskunnan aikana. Ministeriöiden
nykyinen määrä on 13. Valtioneuvostolain 1
§:n 2 momentin mukaan valtioneuvoston ja-
kautumisesta ministeriöihin ja ministeriöiden

toimialasta säädetään asetuksella. Toimialo-
jen määräytymiseen vaikuttavat kuitenkin
myös erityislainsäädäntöön sisältyvät tehtä-
väsäännökset.

Valtioneuvostolaissa säädetään ministerien
enimmäismäärästä ja tehtävistä (1 a §), pää-
tösvaltaisuudesta presidentin esittelyssä (1 b
§) sekä ministerin sijaisuuden määräytymi-
sestä (2 §). Laissa säädetty ministerien
enimmäismäärä on nykyisin 18. Käytännössä
ministerimäärä eri hallituskokoonpanoissa on
vakiintunut 17—18 jo 1970-luvulla. Nykyi-
sessä ja sitä edeltäneessä hallituksessa minis-
tereitä on 18. Ministerien työnjaon ei tarvitse
noudattaa ministeriöjakoa, sillä valtioneuvos-
tolain 1 a §:n mukaan ministeri voi toimia
ministeriön päällikkönä, käsitellä ministeriön
toimialaan kuuluvia asioita tai toimia salkut-
tomana ministerinä. Vallitsevan käytännön
mukaan joihinkin ministeriöihin nimitetään
kaksi ministeriä, jotka jakavat keskenään mi-
nisteriön tehtävät. Osa ministereistä määrä-
tään hoitamaan joitakin, yleensä pienehköjä
osia toisen ministeriön toimialasta. Salkut-
tomia ministereitä ei ole kuulunut hallitusko-
koonpanoihin enää 1940-luvun jälkeen.

Laissa on myös säännökset valtioneuvoston
esittelijöinä toimivista virkamiehistä (3 §)
sekä toimialajaosta kansainvälisissä asioissa
(3 a §) ja EU-asioissa (3 b §) samoin kuin
toimialariitojen ratkaisemisesta (4 §). Lain
mukaan ministeriöt käsittelevät omaan toimi-
alaansa liittyvät kansainväliset velvoitteet ja
Euroopan unionissa päätettävät asiat.

Valtioneuvostolaissa on eräitä säännöksiä
asioiden käsittelystä valtioneuvostossa sekä
yleisistunnon ja ministeriöiden välisestä rat-
kaisuvallan jaosta (5—8 §). Ratkaisuvallan
jaon pääsääntönä on, että valtioneuvostolle
kuuluvat asiat käsitellään ministeriössä, jollei
niitä ole nimenomaisesti säädetty ratkaista-
viksi yleisistunnossa. Ministeriön ratkaisu-
valtaan kuuluva asia voidaan siirtää yleisis-
tunnon ratkaistavaksi, jos asian laajakantoi-
suus tai periaatteellinen tärkeys sitä edellyt-
tää.

Valtioneuvostolaissa ei säädetä yleisistun-
non päätöksentekomenettelystä, vaan tältä
osin sääntely perustuu valtioneuvoston ohje-
sääntöön ja valtioneuvoston antamiin hallin-
nollisiin määräyksiin. Yleisistunnon toimin-
nan lähtökohtana on esittely ja kollegiaalinen
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päätöksenteko. Asioista äänestettäessä nou-
datetaan samaa menettelyä kuin monijäseni-
sessä tuomioistuimessa. Valtioneuvoston jä-
senen oikeus saada päätöksenteko lykätyksi
asiaan perehtymistä varten perustuu valtio-
neuvoston päätökseen (VNK
406/150/82/7.4.1982).

Asioiden ratkaisemisesta ministeriöissä ja
ratkaisuvallan pidättämisestä yksittäisissä
asioissa säädetään valtioneuvostolain 9—10
§:ssä. Ministeriössä päätettävät asiat ratkai-
see ministeri tai ministeriön virkamies. Asi-
asta säädetään tarkemmin asetustasolla. Val-
tioneuvostolain mukaan ministeriön asetuk-
sen antamisesta päättää ministeri, mutta muu-
toin laissa ei ole asetettu rajoituksia ratkaisu-
vallan siirrosta virkamiehille. Ministeri voi
pidättää yksittäisessä tapauksessa päätösval-
lan itselleen asiassa, joka on annettu virka-
miehen ratkaistavaksi. Ministeriön virkamie-
hen pidätysoikeudesta säädetään asetuksella.

Lisäksi valtioneuvostolaissa säädetään
presidentin estyneisyyttä koskevan asian kä-
sittelystä (11 §), ministeriöiden toimialajaon
muutosten vaikutuksista (11 a—11 b §) ja
asetuksenantovaltuudesta (12 §).

Valtioneuvoston ohjesääntö ja ministeriöitä
koskevat asetukset

Valtioneuvostolain ohella valtioneuvostos-
ta annetaan yleisiä säännöksiä valtioneuvos-
ton ohjesäännössä (1522/1995), joka on sää-
detty tasavallan presidentin antamalla asetuk-
sella mutta jonka muuttaminen on nykyisin
valtioneuvoston asetuksenantovallan piirissä.

Valtioneuvoston organisaation ja päätök-
senteon kannalta valtioneuvoston ohjesääntö
on valtioneuvostolakia merkittävämpi. Val-
tioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden
ratkaisuvallan jako määräytyy olennaisilta
osin vasta valtioneuvoston ohjesäännössä (2
luku). Samoin ministeriöiden nimet ja niiden
toimialajako ilmenevät kootusti ainoastaan
ohjesäännöstä (3 luku). Ohjesäännön sään-
nökset ministeriöiden toimialoista ovat varsin
kattavat ja yksityiskohtaiset. Säännökset
koskevat sekä laajoja asiakokonaisuuksia että
hyvinkin vähäisiä yksityiskohtia.

Valtioneuvoston yleisistunnon päätöksen-
tekomenettely perustuu niin ikään ohjesään-
töön (7 luku). Asioiden valmistelussa keskei-

sistä valtioneuvoston toimielimistä, ministe-
rivaliokunnista, säädetään perustuslain 67 §:n
2 momentin mainintaa lukuun ottamatta ai-
noastaan ohjesäännössä (5 ja 6 luku). Ohje-
säännössä on myös ministeriöiden virkamie-
hiä ja heidän tehtäviään koskevia, kaikille
ministeriöille yhteisiä säännöksiä (4 luku).

Valtioneuvoston toimintaa säännellään
myös valtioneuvoston asetuksina annetuissa
ministeriöasetuksissa ja ministeriön asetuksi-
na annetuissa ministeriön työjärjestyksissä.
Viime aikoina sääntelyn painopiste on siirty-
nyt ministeriöasetuksista ministeriön työjär-
jestysten suuntaan.

2.2. Ministeriöiden johtaminen

Ministerit johtavat ministeriöitä ja ohjaavat
ministeriöiden alaisen hallinnon toimintaa.
Ministerien ja ministeriöiden työmäärä on
kasvanut merkittävästi viimeaikaisen kehi-
tyksen johdosta. Ministerien velvoitteet osal-
listua esimerkiksi erilaisiin kokouksiin ovat
lisääntyneet. Eduskuntatyön lisäksi ministerit
osallistuvat valtioneuvoston yleisistuntoihin,
tasavallan presidentin esittelyihin, hallituksen
iltakouluun ja hallituksen neuvotteluihin sekä
ministerivaliokuntiin ja muihin ministeri-
ryhmiin. Aikaisempaan verrattuna erityisesti
ministerien EU-tehtävät ja muut kansainväli-
set tehtävät ovat lisänneet työmäärää tuntu-
vasti. Näiden tehtävien lisäksi ministerin
toiminta ulottuu oman ministeriön ja sen
alaisen hallinnon ohella useisiin muihin ta-
hoihin, kuten puolueisiin, etujärjestöihin ja
tiedotusvälineisiin. Ministerien ajankäyttö-
ongelmissa ei siten ole kyse vain ministeriön
sisäisestä toiminnasta vaan yhä enemmän
ministerin suhteesta ministeriön ulkopuoli-
siin tahoihin.

Valtioneuvoston toiminta on vahvasti mi-
nisteriöpainotteista. Ministeriöissä ratkais-
taan suuri osa valtioneuvostossa päätettävistä
asioista, ja ministeriössä tärkeimmät asiat
ratkaisee ministeri. Valtioneuvoston yleisis-
tunnossa ratkaistavia asioita vähennettiin
voimakkaasti 1990-luvun alussa, jolloin lu-
kuisia asioita siirtyi ministeriöiden ratkaista-
viksi. Ministerit ovat kohonneet aikaisempaa
selvemmin hallinnonalojensa ja politiikka-
lohkojensa johtajiksi. He ovat myös olleet
1980-luvulta alkaen hallitusvastuussa koko
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nelivuotisen vaalikauden ajan. Ministerien
asemaa valtioneuvostossa ja ministeriöiden
johdossa korostaa myös viimeaikainen halli-
tustavan parlamentaaristen piirteiden vahvis-
tuminen. Parlamentaarinen vastuukate ulot-
tuu nykyisin kaikkeen keskeiseen päätöksen-
tekoon. Tasavallan presidentti tekee päätök-
sensä valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta
ja ministerit kantavat ratkaisuista poliittisen
ja oikeudellisen vastuun.

Parlamentaarinen vastuu edellyttää, että
ministerit voivat tehokkaasti seurata hallin-
nonalansa toimintaa sekä ohjata ministeriössä
ja valtioneuvostossa päätöksenteon valmiste-
lua, jotta päätökset aidosti vastaisivat päätök-
sentekijöiden tahtoa. Ministerien muiden teh-
tävien hoito asettaa ajallisia rajoituksia val-
mistelun ohjaukselle. Ministerivaliokuntiin,
ministerityöryhmiin ja muihin epävirallisiin
neuvotteluihin osallistuminen vie käytännös-
sä paljon ministerien aikaa. Valtioneuvoston
päätöksenteko ja asioiden valmistelu on
muodostunut myös sisällöltään aikaisempaa
vaativammaksi ja edellyttää mahdollisuutta
asioihin perehtymiseen. Viime vuosina on
tullut korostuneesti esiin tarve tehostaa mi-
nisteriöiden välistä koordinointia muissakin
kuin EU-asioissa ja pyrkimys yhteensovittaa
eri ministeriöiden kantoja keskenään. Koor-
dinointi ja kantojen yhteensovittaminen ei
voi toimia pelkästään virkamiesten välisenä
yhteistyönä, vaan se edellyttää poliittista oh-
jausta ja sovittelua. Asioiden valmistelun ja
päätöksenteon tehokkuuden kannalta olisi
edullista, jos poliittiset linjaukset ja poliitti-
nen yhteensovittaminen voitaisiin tehdä jo
asioiden käsittelyn varhaisissa vaiheissa.

EU:n ministerineuvostolla on ollut vuosit-
tain noin 100—130 kokousta eri kokoonpa-
noissa. Kokoukset saattavat kestää myös use-
ampia päiviä. Ministerillä on voinut olla toi-
mialallaan useita EU-sektoreita, ja tämän
vuoksi useat ministerit ovatkin joutuneet
osallistumaan ministerineuvoston kokouksiin
useammassa kuin yhdessä neuvoston ko-
koonpanossa. Tämä on luonnollisesti lisännyt
vuosittaisten kokousten määrää. Esimerkiksi
vuonna 2001 osa ulkoasiain-, valtiovarain-,
opetus-, maa- ja metsätalous- sekä sosiaali-
ja terveysministeriön ministereistä osallistui
ministerineuvoston kokouksiin kahdessa
neuvoston kokoonpanossa. Kauppa- ja teolli-

suusministeriön toimialalla neuvoston ko-
koonpanoja oli kolme. Nykyisin ministerin
sijaisena neuvoston kokouksiin osallistuu
tarvittaessa ulkoasiainhallinnon virkamiehe-
nä Suomen pysyvä edustaja Brysselissä.

Sevillan Eurooppa-neuvostossa 21 ja 22
päivänä kesäkuuta 2002 sovittiin neuvoston
toiminnan uudistamisesta siten, että neuvos-
ton kokoonpanoja vähennettiin asiaryhmiä
yhdistelemällä kuudestatoista yhdeksään.
Yleisten asioiden neuvosto muutettiin nimel-
tään yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neu-
vostoksi, joka pitää erillisiä istuntoja erillisin
esityslistoin näissä asiaryhmissä. Neuvoston
kokoonpanouudistuksessa sovittiin myös, et-
tä useampi ministeri voi osallistua samaan
neuvoston istuntoon varsinaisina jäseninä ja
että yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neu-
vostossa kutakin hallitusta edustaa tämän uu-
den kokoonpanon eri istunnoissa sen tehtä-
vään valitsema ministeri tai valtiosihteeri.
Neuvoston uuden työjärjestyksen mukaan
neuvoston uudet kokoonpanot ovat seuraa-
vat:

Yleiset asiat ja ulkosuhteet
Talous- ja rahoitusasiat
Oikeus- ja sisäasiat
Työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja ku-

luttaja-asiat
Kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus ja

tutkimus)
Liikenne, viestintä ja energia
Maatalous ja kalastus
Ympäristö
Koulutus, nuoriso ja kulttuuri.
Toistaiseksi on jossain määrin epävarmaa,

miten uudistus tulee lopulta vaikuttamaan
ministerien velvollisuuksiin osallistua neu-
voston kokouksiin. Näyttäisi kuitenkin siltä,
ettei uudistus ole ainakaan vielä merkittävästi
vähentänyt ministerien kokousvelvoitteita.
Erona aikaisempaan on lähinnä se, että neu-
voston kokouksia järjestetään sinänsä har-
vemmin, mutta samaan neuvoston kokouk-
seen osallistuu useampi ministeri.

EU:n ministerineuvoston kokousten ohella
ministereiden työmäärää kasvattavat EU-
asioiden hoitamiseen liittyvät kahdenväliset
tapaamiset EU:n jäsenvaltioiden välillä sekä
tapaamiset EU:n ulkopuolisten niin sanottu-
jen kolmansien maiden kanssa. EU-toiminta
edellyttää ministerien osallistumista myös
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moniin muihin kansainvälisiin kokouksiin
erilaisilla EU:n politiikkalohkoilla. Suomen
ulkopuolelle suuntautuvan toiminnan ohella
ministerien tehtäviin kuuluu osallistuminen
EU-asioiden kansalliseen valmisteluun val-
tioneuvostossa ja eduskunnassa. EU-
ministerivaliokunta kokoontuu viikoittain, ja
ministerit ovat myös eduskunnan valiokunti-
en kuultavina säännönmukaisesti neuvoston
kokouksiin liittyen.

EU-asioista aiheutuva työmäärä vaihtelee
eri ministeriöiden välillä. Osalle ministeriöis-
tä EU-asiat muodostavat kuitenkin merkittä-
vän lisätyön. Tällaisia ovat muun muassa ul-
koasiain-, valtiovarain-, kauppa- ja teolli-
suus- sekä maa- ja metsätalousministeriö.
Ministerikohtainen työnjako vaikuttaa siihen,
millaiseksi ministerin työmäärä EU-asioissa
käytännössä muodostuu.

Näistä merkittävistä muutoksista huolimat-
ta Suomen hallitusjärjestelmä on säilyttänyt
alkuperäisen rakenteensa, jossa hallitus koos-
tuu vain ministerikollegion jäseninä olevista,
ministeriöitä tai niiden osia johtavista täysi-
valtaisista ministereistä. Ministeriöiden joh-
tamisjärjestelmää ja ministerien toiminta-
mahdollisuuksia on kehitetty 1960-luvulla
perustamalla ministeriöihin kansliapäälliköi-
den virat sekä 1970-luvulla asettamalla mi-
nisterien käyttöön poliittiset sihteerit, sit-
temmin erityisavustajat. Toisaalta useassa eri
yhteydessä on todettu tarve vahvistaa minis-
teriöiden poliittista ohjausta ja ministerien
mahdollisuutta vaikuttaa tehokkaasti ministe-
riöönsä ja hallinnonalaansa, joista he ovat
parlamentaarisessa vastuussa. Tämän suun-
taisia johtopäätöksiä on esitetty muun muas-
sa hallintopolitiikan suuntalinjoja koskevassa
valtioneuvoston periaatepäätöksessä (ks. val-
tioneuvoston periaatepäätös 16.4.1998: Laa-
dukkaat palvelut, hyvä hallinto ja vastuulli-
nen kansalaisyhteiskunta. Hallintopolitiikan
suuntalinjat.) sekä valtioneuvoston 21 päivä-
nä kesäkuuta 2000 asettamassa keskushallin-
non uudistushankkeessa (Ministerityöryhmän
kannanotto keskushallinnon uudistamiseksi
20.6.2001).

Nykyinen ministerien sijaisuusjärjestelmä
korjaa ministerien ajankäyttöön liittyviä on-
gelmia vain osittain. Ministereille on valtio-
neuvostosta annetun lain 2 §:n 1 momentin
nojalla määrätty toinen ministeri sijaiseksi

sen varalta, ettei ministeri vuosiloman, sai-
rauden, esteellisyyden tai muun tilapäisen es-
teen takia voi hoitaa tehtäviään. Käytännössä
ministerien sijaisina toimivat ministerit ovat
usein toisesta puolueesta. Mikään ei tosin es-
täisi järjestämästä ministerien sijaisuuksia
puoluepohjalta silloin, kun puolueella on hal-
lituksessa enemmän kuin yksi ministeri. Käy-
tännössä ministerien sijaisuusjärjestelmä ei
kuitenkaan tuo ratkaisua ministerien kasva-
neesta työmäärästä aiheutuviin ongelmiin.

2.3. Kansainvälinen vertailu

Yleistä

Kunkin maan hallituksen asema ja toiminta
ovat valtiollisen järjestelmän ydinsisältöön
kuuluvia asioita, joita koskevat perusratkai-
sut säädetään yleensä jo perustuslaissa. Eri
maiden poliittis-valtiollisissa järjestelmissä
hallituksen asema, organisaatio ja toiminta-
tavat ovat myös pitkälti sidoksissa kansalli-
siin ominaispiirteisiin. Tämän vuoksi vertai-
levilla selvityksillä muiden maiden järjestel-
mistä ja niistä saatavilla sääntelymalleilla ei
ole ratkaisevaa merkitystä tehtäessä näitä
asioita koskevia kansallisia päätöksiä.

Edellä mainituista syistä esityksen valmis-
telun yhteydessä on selvitetty erityisesti mi-
nisterien toimintaa ja ministeriöiden poliittis-
ta ohjausta tukevia järjestelyjä lähinnä vain
järjestelmältään Suomea lähellä olevissa
maissa. Eri maiden järjestelmät rakentuvat
tältä osin joko virkamiesasemassa toimivien
poliittisten valtiosihteerien tai täysivaltaista
ministeriä avustavien nuorempien ministeri-
en tai apulaisministerien varaan. On tosin
huomattava, ettei selkeää eroa valtiosihteerin
ja avustavan ministerin välillä ole välttämättä
aina tehtävissä. Yleisenä piirteenä voidaan
kuitenkin todeta, että lähes kaikissa läntisen
Euroopan maissa hallituksen ministereitä
avustaa joko poliittinen tai parlamentaarinen
valtiosihteeri tai vaihtoehtoisesti apulaismi-
nisteri tai nuorempi ministeri. Viimeksi mai-
nitut vastaavat usein itsenäisesti joistakin
ministeriön asiaryhmistä, vaikka eivät kuulu-
kaan hallituskabinettiin.

Ministerin toimintamahdollisuuksia tukeva
poliittinen valtiosihteerijärjestelmä on otettu
käyttöön muun muassa Ruotsissa, Norjassa,
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Itävallassa ja Alankomaissa. Näissä maissa
valtiosihteerit eivät ole välittömän parlamen-
taarisen vastuun alaisia, vaan he ovat minis-
teriin henkilökohtaisessa luottamussuhteessa
olevia virkamiehiä ja poliittisessa vastuussa
ministerille. Myös Espanjassa ja Italiassa mi-
nisterien apuna toimivat virkamiesasemassa
olevat valtiosihteerit. Saksan järjestelmä
poikkeaa hieman muista, sillä Saksassa osa
valtiosihteereistä toimii liittopäiväedustajina
(ns. parlamentaariset valtiosihteerit), ja he
rinnastuvatkin osittain apulaisministereihin
tai nuorempiin ministereihin. Parlamentaaris-
ten valtiosihteerien ohella Saksassa on vir-
kamiesvaltiosihteerejä, jotka edustavat minis-
teriöissä hallinnollista jatkuvuutta.

Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskun-
nassa järjestelmä puolestaan pohjautuu laa-
joihin, eriasteisista ministereistä muodostu-
viin hallituksiin. Ranskassa hallitukseen laa-
jassa merkityksessä kuuluu ministeriöiden
päällikköinä toimivien, noin parinkymmenen
ministerin ohella myös muita ministereitä ja
apulaisministereihin rinnastuvia valtiosihtee-
reitä. Tavanomaisesti hallituksen eriasteisten
jäsenten määrä on Ranskassa noin neljä-
kymmentä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa päällik-
köministereinä toimivien kabinettiministerien
ohella on kabinetin ulkopuolisia ministereitä,
jotka ovat joko kakkosministereinä kabinet-
tiministerien ministeriöissä tai päällikköinä
kabinetin ulkopuolisissa ministeriöissä. Kol-
mantena ryhmänä hallitukseen kuuluu nuo-
rempia ministereitä (parliamentary under-
secretaries), jotka avustavat kabinettiministe-
reitä ja kakkosministereitä. Lisäksi hallituk-
seen kuuluu niin sanottuja hallituspiiskureita
(government whips), jotka toimivat parla-
menttityön koordinoijina ja valvojina. Myös
Irlannissa hallitukseen kuuluu nuorempia
ministereitä. Belgiassa hallitukseen kuuluu
muutamia valtiosihteerejä, jotka rinnastuvat
asemaltaan lähinnä apulaisministereihin.

Seuraavassa selvitetään tarkemmin Ruotsin
ja Norjan valtiosihteerijärjestelmää. Tanskan
järjestelmä vastaa Suomen nykyistä järjes-
telmää. Tanskassa ei siten ole poliittisia val-
tiosihteereitä eikä apulaisministereitä tai nuo-
rempia ministereitä.

Ruotsi

Ruotsissa ministeriä avustaa valtiosihteeri
(statssekreterare), joka on välittömästi mi-
nisterin alaisuudessa toimiva, ministerin toi-
mikauteen sidottu poliittinen virkamies. Val-
tioneuvosto nimittää valtiosihteerin asian-
omaisen ministerin esityksestä. Jokaisella
ministerillä on vähintään yksi valtiosihteeri.
Vuonna 2001 ministeriöissä oli yhteensä 26
valtiosihteeriä. Ulkoasiain-, valtiovarain- ja
elinkeinoministeriöissä oli neljä valtiosihtee-
riä kussakin. Ruotsin ministeriöissä on myös
muita hallituksen toimikauteen sidottuja po-
liittisia virkamiehiä.

Valtiosihteerejä ja ministeriöiden johtoon
kuuluvia vakinaisia virkamiehiä (expedition-
schef ja rättschef) ei ole asetettu hierarkki-
seen järjestykseen. Valtiosihteerien tehtävistä
säädetään ministeriöiden työjärjestyksissä.
Valtiosihteerin tehtäviin kuuluu ministerin
avustaminen asioissa, joilla on periaatteellis-
ta merkitystä tai muutoin suurempi painoar-
vo. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös ministe-
rin alaisuudessa johtaa ministeriön työskente-
lyä. Ruotsissa hallitus- ja ministeriöhallinto-
asioita koskeva ratkaisuvalta kuuluu pääsään-
töisesti valtioneuvoston yleisistunnolle, joten
ministeriöiden päätöksentekovalta on rajoit-
tunut lähinnä välittömästi ministeriön toimin-
taan liittyviin asioihin.

Norja

Myös Norjassa valtiosihteeri (statssekre-
tär) on ministerin toimikauteen sidottu, välit-
tömästi ministerin alaisuudessa toimiva po-
liittinen virkamies. Valtiosihteeri on suurkä-
räjävaaleissa vaalikelpoinen, mutta hän ei voi
toimia suurkäräjäedustajana hoitaessaan val-
tiosihteerin tehtäviä. Ministereillä on valtio-
sihteerin lisäksi myös poliittinen neuvonanta-
ja apunaan. Valtiosihteerin nimittää valtio-
neuvosto pääministerin kanslian esityksestä.
Pääministerin kanslia hoitaa valtiosihteerien
palvelussuhdeasiat.

Vuonna 2001 ministeriöissä oli yhteensä
35 valtiosihteeriä. Pääministerin kansliassa
toimi kuusi valtiosihteeriä sekä ulkoasiain-,
valtiovarain- sekä kunta- ja alueministeriössä
kolme valtiosihteeriä. Viidessä muussa mi-
nisteriössä oli kaksi valtiosihteeriä ja lopuis-
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sa kymmenessä ministeriössä yksi. Valtiosih-
teerien kasvava määrä on aiheuttanut Norjas-
sa keskustelua.

Valtiosihteereistä säädetään perustuslaissa,
jonka 14 §:n mukaan valtiosihteerin tulee
avustaa valtioneuvoston jäseniä heidän viran-
toimituksessaan valtioneuvoston ulkopuolel-
la. Valtioneuvoston organisaatiota ja toimin-
taa koskevassa ohjesäännössä säädetään hei-
dän asemastaan tarkemmin. Valtiosihteerin
tehtävänä on avustaa ministeriä ministeriön
johtamisessa ja toimia ministerin puolesta tai
sijaisena siinä laajuudessa kuin ministeri
päättää. Valtiosihteeri ei voi kuitenkaan
esiintyä suurkäräjillä tai valtioneuvoston is-
tunnoissa ministerin sijaisena. Ministeri kan-
taa parlamentaarisen vastuun valtiosihteerin
toimista. Valtiosihteeri on virkamiehenä vir-
kavastuussa.

Ministeriön korkein vakinainen virkamies
on kansliapäällikkö. Valtiosihteerin ja kans-
liapäällikön välistä tehtävienjakoa ei ole sää-
delty yksityiskohtaisesti. Valtiosihteerin teh-
tävänä on ”avustaa ministeriä ministeriön
johtamisessa”, kun taas kansliapäällikön teh-
tävänä on ”avustaa ministeriä ministeriön
hallinnoinnissa ja ministeriön tehtävien
koordinoinnissa”. Ministerin, valtiosihteerin
ja kansliapäällikön välinen tehtävienjako on
käytännössä hyvin joustavaa, ja siitä päättää
viime kädessä ministeri ministeriön päällik-
könä.

2.4. Nykytilan arviointi

Nykyinen valtioneuvostolaki on sisällöl-
tään epäsystemaattinen, mikä on seurausta eri
aikoina tehdyistä lain osittaismuutoksista.
Laki on sisällöltään myös varsin niukka ja
vaikenee useista valtioneuvoston toimintaan
liittyvistä keskeisistä kysymyksistä. Valtio-
neuvoston ohjesääntö onkin muodostunut
valtioneuvoston organisaation ja päätöksen-
teon kannalta valtioneuvostolakia merkittä-
vämmäksi säädökseksi. Esimerkiksi valtio-
neuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden vä-
linen toimivallanjako tarkentuu olennaisilta
osin vasta valtioneuvoston ohjesäännössä.
Niin ikään valtioneuvoston yleisistunnon
päätöksentekomenettely perustuu valtioneu-
voston ohjesääntöön.

Nykyinen valtioneuvostolaki on tarpeen

uudistaa kokonaisuudessaan. Samassa yhtey-
dessä on uudistettava myös valtioneuvoston
ohjesääntö sekä tehtävä tarpeelliset tarkistuk-
set ministeriöitä koskeviin asetuksiin ja mi-
nisteriöiden työjärjestyksiin.

Ministereitä tukevia nykyisiä järjestelyjä
ministeriöiden johtamisessa ei voida pitää
kaikilta osin riittävinä. Tämä johtopäätös on
todettu useassa aikaisemmassakin yhteydes-
sä. Asioiden valmistelun ohjaus, ministeriöi-
den välinen koordinointi ja kantojen yhteen-
sovittaminen, hallitusohjelman ja hallituksen
strategiasalkun toimeenpano sekä EU-
tehtävien ja kansainvälisten tehtävien hoita-
minen muodostavat tärkeän ja aikaa vievän
osan ministerien tehtävistä. Tarve koor-
dinointiin ja kantojen yhteensovittamiseen
asioiden valmistelussa on muodostunut yhä
tärkeämmäksi myös muussa kuin Euroopan
unionia koskevassa päätöksenteossa. EU-
tehtävistä aiheutuva rasite kohdistuu nykyisin
eri tavoin ministereihin. Osalle ministereistä
EU-asiat muodostavat merkittävän ja aikaa
vievän asiaryhmän ministerin toimialalla,
kun taas osalla EU-tehtävät ovat paremmin
tasapainossa muiden tehtävien kanssa. Minis-
terien EU-tehtäviin vaikuttaa vastaisuudessa
myös unionin tuleva kehitys ja mahdolliset
toimivaltamuutokset.

Ministeriöiden toiminnassa ja toimintaym-
päristössä on tapahtunut merkittäviä muutok-
sia hallintomallin säilyttäessä aikaisemmat
muotonsa. Suomi kuuluu läntisen Euroopan
valtioista siihen pienehköön vähemmistöön,
jossa ei ole asetettu täysivaltaisten ministeri-
en tueksi joko apulaisministereihin tai poliit-
tisiin valtiosihteereihin rinnastettavia avusta-
jia. Vertailevat tiedot sellaisten, Suomea lä-
hellä olevien maiden kuten Ruotsin ja Norjan
järjestelmistä tukevat ministeriöiden johta-
misjärjestelmän vahvistamista.

Pääministerin aseman korostuminen nykyi-
sessä hallitustavassa ja perustuslaissa ei hei-
jastu nykyisessä valtioneuvostoa koskevassa
lainsäädännössä. Valtioneuvostolaissa olisi
tarpeen kehittää edelleen pääministerin sää-
dännäistä asemaa. Tasavallan presidentin ja
valtioneuvoston välisen toimivallanjaon
kanssa ei enää hyvin sovi yhteen se, että pre-
sidentti päättää valtioneuvoston sisäistä jär-
jestäytymistä koskevista ministerien sijai-
suusjärjestelyistä. Mahdollisuus niin sanottu-
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jen salkuttomien ministerien nimittämiseen
on käytännössä osoittautunut tarpeettomaksi.

Valtioneuvoston työskentelytavat, joihin
kuuluvat yleisistunto, esittelyt tasavallan pre-
sidentille, asioiden valmistelu ministerivalio-
kunnissa ja päätöksenteko ministeriöissä, ei-
vät edellytä merkittäviä muutoksia. Ulko- ja
turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa ei
myöskään ole nähtävissä tarvetta nykyistä
tarkempaan lain tasoiseen sääntelyyn. Ulko-
ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokun-
nan ja presidentin yhteinen kokous on kui-
tenkin perusteltua vahvistaa lain tasolla kes-
keisenä ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhteis-
toiminnan muotona. Ministerivaliokuntien
asema myös muiden keskeisten valtioneuvos-
tossa ratkaistavien asiaryhmien valmistelussa
on merkityksensä vuoksi aiheellista säätää
lain tasolla.

3. Vaihtoehdot minister iöiden joh-
tamisjärjeste lmän vahvistami-
seks i

Ministeriöiden johtamisjärjestelmän kehit-
tämistä koskevassa keskustelussa on tuotu
esille useita vaihtoehtoja. Pääpiirteissään
vaihtoehdot rakentuvat kolmelle pohjalle: 1)
nykyisen ministerien lukumäärän ja ministe-
riörakenteen tarkistamiseen, 2) apulaisminis-
terijärjestelmään ja 3) ministeriin luottamus-
suhteessa oleviin ministeriöiden johtaviin
määräaikaisiin virkamiehiin eli valtiosihteeri-
järjestelmään. Seuraavissa jaksoissa käsitel-
lään ministerien lukumäärän lisäykseen ja
apulaisministerijärjestelmään perustuvia
vaihtoehtoja sekä valtiosihteerijärjestelmän
erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja.

3.1. Ministerien lukumäärän lisääminen

Perustuslaki ei aseta rajoituksia ministerien
lukumäärälle. Perustuslain 60 §:n 1 momen-
tin mukaan valtioneuvostoon kuuluu päämi-
nisteri ja tarvittava määrä muita ministereitä.
Ministerien enimmäismäärästä on säädetty
nykyisin valtioneuvostosta annetun lain 1 a
§:ssä, jonka mukaan ministereitä voi olla
pääministeri mukaan lukien enintään 18.
Tämä vastaa nykyistä ministerien määrää.
Käsillä olevassa ehdotuksessa uudeksi laiksi
valtioneuvostosta ei aseteta rajoituksia minis-

terien määrälle.
Ministeriöiden johtamisjärjestelmän vah-

vistaminen ministerien lukumäärän ja minis-
teriörakenteen tarkistamisen pohjalta on ollut
keskustelussa esillä erilaisissa muodoissa.
Eräänä vaihtoehtona on keskusteltu muun
muassa isoimmissa ministeriöissä sovelletta-
vasta kahden ministerin järjestelmästä, joissa
ministerit olisivat samasta puolueesta ja toi-
misivat toistensa sijaisina. Suomen kaltaises-
sa monipuoluejärjestelmässä hallituksen
muodostamiseen liittyvät syyt asettavat kui-
tenkin rajoituksia tällaisen mallin käytölle.
Tämä vaihtoehto ei myöskään toisi helpotus-
ta ministerien ajankäyttöön, kun kumpikin
ministeri toimisi täysin työllistettynä omalla
toimialallaan. Vaihtoehto ei helpottaisi
myöskään niiden ministereiden työtaakkaa,
jotka toimivat pienemmissä ministeriöissä.
Toisaalta on myös pidetty tarpeellisena val-
tioneuvoston johtamisen selkeyttämiseksi
luopua ministeriöiden jakamisesta usealle
ministerille (ks. esim. Valtioneuvoston työn
uudistaminen. Valtiovarainministeriön työ-
ryhmämuistioita 23/1997). Näiden arvioiden
mukaan ministerin toimialan määräytyminen
yhdenmukaisesti ministeriön toimialan kans-
sa vähentäisi käytännön epäselvyyksiä asioi-
den valmistelussa ja päätöksenteossa

On myös keskusteltu ministerien lukumää-
rän lisäämisestä siten, että jokaisessa ministe-
riössä olisi kaksi ministeriä ja ministereillä
olisi sama puoluetausta. Tällöin saman mi-
nisteriön ministerit voisivat toimia toistensa
sijaisina tarvittaessa. Käytännössä tämä myös
merkitsisi, että hallituksen pienpuolueetkin
saisivat vähintään kaksi ministeriä. Nykyti-
lanteeseen verrattuna tämä vaihtoehto tar-
koittaisi — ottaen huomioon ministeriöiden
nykyinen lukumäärä — ministerien määrän
merkittävää lisäämistä nykyisestä 18:sta jopa
26:een. Ministerien määrää lisättäessä tulee
ottaa huomioon ministerikollegion työskente-
lyn tehokkuuden vaatimuksen asettamat ra-
jat. Ministerien nykyisen määrän tuntuva
kasvu johtaisi ongelmiin valtioneuvostotyös-
kentelyssä.

Ministerien toimialojen merkittävä kapeu-
tuminen olisi ongelmallista myös asiakoko-
naisuuksien johtamisen kannalta. Nyt esillä
olevaan vaihtoehtoon onkin keskustelussa lii-
tetty ministeriörakenteiden tarkistaminen ny-



HE 270/2002 vp 13

kyisiä ministeriöitä toisiinsa yhdistämällä.
Ministeriörakenne on ollut Suomessa hyvin
vakiintunut ja jokseenkin muuttumaton.
Merkittävät hallinnolliset rakennemuutokset
ovat myös osoittautuneet käytännössä erittäin
vaikeiksi toteuttaa. Ne edellyttävät painavia
perusteita, perusteellista valmistelua ja laajaa
poliittista yksimielisyyttä.

Nykyisen valtioneuvostolain 1 a §:n mu-
kaan valtioneuvostossa voi olla jäseninä sal-
kuttomia ministereitä, jotka eivät käytä rat-
kaisuvaltaa missään ministeriössä, vaan osal-
listuvat päätöksentekoon ainoastaan valtio-
neuvoston istunnoissa. Esityksessä ehdote-
taan luovuttavaksi tästä mahdollisuudesta.
Salkuttomia ministereitä ei ole Suomessa
nimitetty enää 1940-luvun jälkeen, vaan jo-
kaisella ministerillä on ollut vastuullaan mi-
nisteriöiden toimialaan kuuluvia asioita. Val-
tioneuvoston toiminnalle on ominaista niin
sanottu valmistelupakkoperiaate eli perustus-
lain 67 §:n 2 momentin mukaan valtioneu-
vostossa käsiteltävät asiat on valmisteltava
asianomaisessa ministeriössä. Tämä jättää
vain vähän mahdollisuuksia muodostaa sal-
kuttomalle ministerille mielekästä tehtäväko-
konaisuutta. Asioiden poliittisesta ohjaukses-
ta ja koordinoinnista huolehtiminen edellyt-
tää, että ministerillä on myös toimivaltaa.
Tämän vuoksi salkuttomien ministerien ni-
mittäminen hallitukseen ei juurikaan lisäisi
hallitustyöskentelyn tehoa nykyisestä.

3.2. Apulaisministerijärjestelmä

Apulais- tai varaministerijärjestelmällä tar-
koitetaan asemassaan varsinaiselle ministeril-
le alisteisia, parlamentaarisesti vastuunalaisia
avustavia ministereitä, jotka toimisivat tie-
tyissä tilanteissa varsinaisen ministerin sijai-
sena ja tukisivat ministeriä poliittisessa joh-
tamisessa. Apulaisministeri edustaisi samaa
hallitusryhmää kuin varsinainen ministeri.
Selkeitä rajanvetoja siitä, millaisia toimival-
tuuksia apulaisministereille on ajateltu, ei
kuitenkaan ole yleensä tehty. Laajimmillaan
keskustelussa on ollut esillä apulaisministerin
jäsenyys valtioneuvostossa. Apulaisministe-
rien on kuitenkin ajateltu korvaavan ainakin
osittain nykyistä ministerien sijaisuusjärjes-
telmää. Aikaisemmissa ministeriöiden joh-
tamisen vahvistamista koskeneissa valmiste-

luhankkeissa on poikkeuksetta päädytty hyl-
käämään apulais- tai varaministerijärjestel-
män käyttöönotto. Järjestelmää on pidetty
esillä olleista vaihtoehdoista poliittis-
valtiolliselle järjestelmällemme vieraimpana.

Uudessa perustuslaissa ei ole otettu huomi-
oon apulaisministerijärjestelmää. Ministeri-
öiden johtamisjärjestelmän kehittämistä kos-
keva kysymys oli esillä eduskunnan perus-
tuslakivaliokunnassa sen valmistellessa pe-
rustuslakiuudistusta koskevaa mietintöään.
Valiokunta keskusteli lähinnä siitä, tulisiko
perustuslakiin ottaa säännös, joka mahdollis-
taisi apulaisministerijärjestelmän käyttöön
ottamisen tarvittaessa. Valiokunta ei kuiten-
kaan tehnyt tältä osin muutoksia hallituksen
esitykseen, vaan valiokunnan ehdotuksen
mukaisesti eduskunta hyväksyi edellä maini-
tun lausuman perustuslakiuudistusta koske-
vassa vastauksessaan (EV 262/1998 vp), jos-
sa se edellytti asian kiireellistä selvittämistä.

Seuraavassa selvitetään apulaisministerijär-
jestelmän käyttöönottoon liittyviä perustus-
lain tarkistustarpeita. Muutostarpeisiin vai-
kuttaa paljolti se, missä muodossa apulaismi-
nisterijärjestelmä toteutettaisiin.

Lähtökohtana tulisi olla apulaisministerien
valikoituminen kansanedustajien piiristä.
Keskeiseksi kysymykseksi muodostuukin
järjestelmän vaikutus eduskuntaan ja tarve
ottaa käyttöön kansanedustajien varaedusta-
jajärjestelmä. Jos apulaisministerijärjestelmä
toteutettaisiin laajana siten, että kaikille mi-
nistereille asetettaisiin apulaisministeri, tämä
saattaisi vaikuttaa eduskunnan toimintaky-
kyyn ja edellyttää varaedustajajärjestelmän
käyttöönottoa ministerikansanedustajien
kohdalla eduskunnassa. Perustuslain 48 §:n 1
momentin mukaan ministerit eivät voi olla
jäseninä eduskunnan valiokunnissa. Valtio-
neuvoston jäsenten mahdollisuus osallistua
käytännössä täysimääräisesti eduskunnan
työskentelyyn on myös muutoin rajoitetum-
paa kuin muiden kansanedustajien. Eduskun-
nan toimintakykyä voitaisiin turvata alenta-
malla valiokuntien jäsenmääriä nykyisestä.
Tällöin tulisi kuitenkin ottaa huomioon va-
liokuntien edustavuus ja pienryhmien tarpeet.
Valiokuntien jäsenmäärän alentaminen edel-
lyttää perustuslain 35 §:n 2 momentin muut-
tamista. Jos apulaisministereitä nimitettäisiin
vain joidenkin ministerien avuksi, järjestel-
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män vaikutukset rajoittuisivat vähäisemmiksi
eikä välttämätöntä tarvetta varaedustajajär-
jestelmän käyttöönotolle olisi.

Perustuslakiuudistuksessa suhtauduttiin
torjuvasti siihen, että ministereiksi siirtyvien
kansanedustajien tilalle kutsuttaisiin vara-
edustajat. Tämän katsottiin aiheuttavan käy-
tännön ongelmia vaalijärjestelmässä sekä
vaikeuttavan merkittävästi valtioneuvoston ja
eduskunnan joustavaa yhteydenpitoa (komi-
teanmietintö 1997:13, s. 152—153; HE
1/1998 vp, s. 83). Apulaisministerijärjestel-
mä edellyttäisi uusia perustuslain säännöksiä
sekä apulaisministereistä että järjestelmän
laajuudesta riippuen myös kansanedustajien
varaedustajista.

Perustuslain 60 §:n 1 momentissa edellyte-
tään, että ministeri on aina valtioneuvoston
jäsen, johon sovelletaan kaikkia valtioneu-
voston jäsentä tai ministeriä koskevia perus-
tuslain säännöksiä. Apulaisministerijärjes-
telmä edellyttäisi ratkaisua siitä, mitä perus-
tuslain säännöksiä sovellettaisiin apulaismi-
nistereihin. Asiasta olisi säädettävä perustus-
laissa. Apulaisministerit voitaisiin rinnastaa
valtioneuvoston jäseniin yksinkertaisella viit-
tauksella ainakin ministerin nimittämistä (pe-
rustuslain 61 §), kelpoisuusehtoja (perustus-
lain 60 § 1 mom.) ja sidonnaisuuksia (perus-
tuslain 63 §) koskevilta osin. Sitä vastoin
apulaisministerin tehtävien, tehtävistä vapa-
uttamisen (perustuslain 64 §) sekä parlamen-
taarisen ja oikeudellisen vastuun (perustus-
lain 60 § 2 mom., 112 ja 114—116 §) osalta
tarvittaisiin erityissääntelyä perustuslain ta-
solla.

Perustuslain lähtökohtana on, että valtio-
neuvoston yleisistunto on kaikkien valtio-
neuvoston jäsenten yhteisistunto. Jos kyse
olisi varsinaisesta varaministerijärjestelmäs-
tä, osallistuisi varaministeri valtioneuvoston
istuntoihin vain varsinaisen ministerin sijai-
sena. Tämä edellyttäisi perustuslain säännök-
siä sijaisuusjärjestelyistä valtioneuvoston
yleisistunnossa ja presidentin esittelyssä. Pe-
rustuslaissa tulisi myös säätää niistä edelly-
tyksistä, joiden täyttyessä varaministeri voisi
osallistua istuntoon ministerin sijasta. Varsi-
naisen ministerin parlamentaarisen ja oikeu-
dellisen vastuun kannalta saattaisi olla perus-
teltua, että sijaantulo rajautuisi vain estynei-
syystilanteisiin. Lisäksi tulisi arvioida, edel-

lyttäisikö varaministerijärjestelmä perustus-
lain 67 §:n 3 momentissa säädetyn yleisis-
tunnon päätösvaltaisuusvaatimuksen tarkis-
tamista esimerkiksi siten, että päätösvaltai-
suusvaatimus sidottaisiin läsnä olevien varsi-
naisten ministerien lukumäärään. Järjestel-
män vaikutusta valtioneuvoston äänestysme-
nettelyyn olisi myös arvioitava. Pääministe-
rin sijaisuus on järjestetty perustuslain 66 §:n
2 momentissa, joten hänen osaltaan varami-
nisterijärjestelmä ei voine tulla kyseeseen.

Apulaisministerin asema ministeriön sisäi-
sessä päätöksenteossa olisi järjestettävissä
väljemmin eikä se välttämättä edellyttäisi pe-
rustuslaintasoista sääntelyä. Apulaisministe-
rin toimivallalle voidaan kuitenkin johtaa
tiettyjä rajoituksia perustuslain 68 §:n 2 mo-
mentista, jonka mukaan ministeriön päällik-
könä on ministeri, jollei apulaisministeriä
rinnastettaisi tältä osin varsinaiseen ministe-
riin. Siitä huolimatta, että apulaisministeri
olisi poliittisen ja oikeudellisen ministerivas-
tuun alainen, saattaisi olla perusteltua rajata
esimerkiksi ministerin asetuksenantovalta
apulaisministerin toimivallan ulkopuolelle.
Varsinaisen ministerin mahdollisuus ottaa
varaministerin ratkaistava asia päätettäväk-
seen tulisi myös järjestää lainsäädännöllä
samoin kuin apulaisministerin oikeus pidät-
tää jokin asia ratkaistavakseen, jollei apu-
laisministerin toimivaltaa rajattaisi vain mi-
nisterin sijaisuustilanteisiin.

Apulaisministerijärjestelmä edellyttää
myös arviointia siitä, miltä osin apulaisminis-
teri toimisi eduskunnassa ministerin asemas-
sa. Varsinaisessa varaministerijärjestelmässä
varaministeri rinnastuisi myös eduskuntaa
koskevissa tilanteissa suoraan ministeriin si-
jaisuustilanteissa eivätkä toimivaltuudet suh-
teessa eduskuntaan edellyttäisi erityisjärjeste-
lyjä. Jos apulaisministeri toimisi ministerin
sijaisena EU:n ministerineuvostossa, olisi
esimerkiksi selvää, että eduskunnan valio-
kunnat kuulisivat ministerin sijasta apulais-
ministeriä. Jos apulaisministerillä olisi varsi-
naisesta ministeristä riippumatonta itsenäistä
toimivaltaa, olisi ajateltavissa, että kansan-
edustajat voisivat kohdistaa apulaisministerin
vastattavaksi kirjallisia ja suullisia kysymyk-
siä.

Valtioneuvoston istuntoihin osallistumisen
ohella apulaisministerin asemaan liittyy ky-
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symyksiä, jotka eivät ratkea pelkästään rin-
nastamalla heidät perustuslain säännöksillä
ministereihin. Nämä kysymykset koskevat
apulaisministerin ministerivastuuta sekä apu-
laisministerin ja varsinaisen ministerin välis-
tä vastuunjakoa. Oikeudellisen vastuun rajau-
tumisessa saattaa muodostua vaikeasta arvi-
oitavia tilanteita siitä, onko myös varsinaisen
ministerin kannettava vastuu apulaisministe-
rin ratkaisusta. Asian ratkaisemiseksi saate-
taan joutua arvioimaan esimerkiksi varsinai-
sen ministerin ohjaus- ja valvontavelvolli-
suutta apulaisministeriin nähden ja tämän
velvollisuuden asianmukaista täyttämistä.
Oikeudellisen vastuun järjestäminen saattai-
sikin edellyttää lainsäädäntötoimia. Poliitti-
sen vastuun osalta asia on yksinkertaisempi.
Olisi perusteltua, että eduskunta voisi kohdis-
taa epäluottamuslauseen varsinaista ministe-
riä kohtaan, vaikka kyse olisi apulaisministe-
rin tekemästä ratkaisusta. Varsinainen minis-
teri ei siten voisi vapautua poliittisesta vas-
tuusta siirtämällä asian apulaisministerin rat-
kaistavaksi. Tältä osin järjestelmä poikkeaisi
nykyisestä ministerien sijaisuusjärjestelmäs-
tä.

Apulaisministerin ja varsinaisen ministerin
välisen suhteen järjestäminen edellyttää sää-
dännäisiä ratkaisuja myös eräiltä muilta osin.
Lähtökohtana apulaisministerijärjestelmässä
olisi, että apulaisministeri nauttii varsinaisen
ministerin luottamusta. Jos näin ei enää olisi,
tulisi apulaisministeri voida vapauttaa tehtä-
västään huolimatta siitä, että hän nauttii edel-
leen eduskunnan luottamusta. Tällaiseen ti-
lanteeseen tulisi varautua perustuslain sään-
nöksillä siten, että varsinaisella ministerillä
olisi aloitemahdollisuus apulaisministerin
vapauttamiseksi tehtävästään. Perustuslain 64
§:n 1 momentin mukaan ministerille voidaan
myöntää ero pääministerin aloitteesta.

Edellä esitetystä käy ilmi, että apulaismi-
nisterijärjestelmä edellyttäisi lainsäädännön
muutoksia niin perustuslain kuin tavallisen
lain tasolla. Perustuslakiuudistuksen eräänä
keskeisenä tavoitteena oli varmistaa perus-
tuslain suhteellinen pysyvyys ja päättää tihei-
siin osittaisuudistuksiin perustunut valtio-
säännön kehittäminen (ks. HE 1/1998 vp, s.
31). Uudistuksen lähtökohtana oli, ettei uu-
dessa perustuslaissa ilmenisi merkittäviä
muutostarpeita ainakaan läheisessä tulevai-

suudessa. Tämä lähtökohta puoltaisi sitä, että
ministeriöiden johtamisjärjestelmän kehittä-
miseen löydettäisiin sellainen ratkaisu, joka
ei edellyttäisi perustuslain muutoksia. Tämä
ei ole kuitenkaan ole ensisijainen peruste
apulaisministerivaihtoehdon hylkäämiselle.

Apulaisministerijärjestelmän vieraus poliit-
tis-valtiolliselle järjestelmällemme, ongel-
malliset vastuukysymykset sekä mahdollinen
tarve kansanedustajien varaedustajajärjestel-
män käyttöönottoon, joka nimenomaisesti
torjuttiin perustuslakiuudistuksessa, merkit-
sevät sitä, ettei järjestelmää voida pitää ensi-
sijaisena vaihtoehtona. Tavoitteena on ennen
muuta tukea ministerien mahdollisuuksia po-
liittiseen johtamiseen eikä ministerin avus-
tamisen tässä tehtävässä edellytä välttämättä
apulaisministerin asemaan kuuluvaa parla-
mentaarista vastuunalaisuutta. Suomen kal-
taisessa pienessä maassa apulaisministerijär-
jestelmä saattaisi myös muodostaa keskinäi-
seen kilpailuun liittyviä jännitteitä varsinai-
sen ministerin ja apulaisministerin välille.
Myöskään vertailevat tiedot järjestelmältään
Suomea lähellä olevista maista eivät puolla
apulaisministerijärjestelmää.

3.3. Valtiosihteerijärjestelmän toteutta-
mistapoja

Lähtökohtana valtiosihteerijärjestelmän eri-
laisissa toteuttamistavoissa on se, että minis-
teriöiden johtamista vahvistetaan asettamalla
ministerien tueksi ministerin toimikaudeksi
valtiosihteeri, joka toimisi ministerin henki-
lökohtaisen luottamuksen varassa. Valtiosih-
teeri toimisi ministerin lähimpänä apuna po-
liittiseen ohjaukseen ja asioiden valmisteluun
liittyvissä tehtävissä. Pääsäännön mukaan
valtiosihteeri ei voisi toimia ministerin sijai-
sena muodollisissa päätöksentekotilanteissa.

Esityksessä ehdotetaan, että valtioneuvos-
tolaissa säädettäisiin mahdollisuudesta nimit-
tää ministeriöihin tarvittaessa valtiosihteere-
jä. Valtiosihteerejä asetettaisiin ministerien
avuksi eri ministeriöiden ja hallitusryhmien
tarpeiden mukaisesti.

Vaihtoehtoisesti on myös ajateltavissa, että
valtiosihteerijärjestelmä toteutettaisiin jo lain
tasolla kattavana siten, että jokaisen ministe-
rin avuksi nimitettäisiin valtiosihteeri. Täl-
löin valtiosihteerien ministeri- ja ministe-
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riökohtaista tarvetta ei voitaisi arvioida halli-
tuskokoonpanoja neuvoteltaessa, vaan laki
velvoittaisi asettamaan jokaisen ministerin
avuksi oman valtiosihteerin. Tällainen laki-
sääteinen järjestelmä saattaa kuitenkin käy-
tännössä asettaa perusteettoman jäykät ke-
hykset hallituksen järjestäytymiselle. Minis-
terien työmäärään ja ajankäyttöongelmiin
vaikuttaa pitkälti ministerien välinen työnja-
ko. Myös ministeriöt poikkeavat suuresti toi-
sistaan esimerkiksi EU-asioiden ja kansain-
välisten tehtävien osalta. Kaikkien ministeri-
en työmäärä ei välttämättä muodostu käytän-
nössä sellaiseksi, että ministeri tarvitsisi tu-
ekseen valtiosihteeriä. Toisaalta hallitusko-
koonpanojen pienillä, yhden tai kahden mi-
nisterin hallitusryhmillä voi olla valtiosihtee-
rin tarve ministerin toimialasta riippumatta.

Valtiosihteerin tehtävät ministerin lähim-
pänä apuna ja toiminta ministerin henkilö-
kohtaisen luottamuksen varassa edellyttävät,
että ministeri itse viime kädessä päättää siitä,
tarvitseeko hän avukseen valtiosihteerin vai
ei. Ministerin ja valtiosihteerin erityisen luot-
tamussuhteen vuoksi järjestelmään sopii
huonosti lakisääteinen pakollisuus.

Valtiosihteerijärjestelmän oikeudellisissa ja
hallinnollisissa yksityiskohdissa voidaan
myös ajatella erilaisia vaihtoehtoisia toteut-
tamistapoja. Valtiosihteerin asema voisi olla
valtuuksiltaan esityksessä ehdotettua mallia
vahvempi siten, että valtiosihteeristä muo-
dostuisi selkeästi ministeriön korkein virka-
mies. Hänelle voitaisiin säätää omaa ratkai-
suvaltaa joissakin ministeriön asioissa tai oi-
keus pidättää päätettäväkseen myös kanslia-
päällikön ratkaistaviksi säädettyjä asioita.
Tällainen järjestelmä sopisi kuitenkin huo-
nosti nykyiseen ministeriöjärjestelmään. Hal-
lituskokoonpanoissa on lähtökohtaisesti aina
ministereitä, joilla on tehtäviä useammassa
kuin yhdessä ministeriössä. Valtiosihteerin
toimialan on tarkoitus määräytyä ministerin
toimialan mukaan, jolloin useassa ministeri-
össä samanaikaisesti korkeimpana virkamie-
henä toimiva valtiosihteeri aiheuttaisi seka-
vuutta ministeriön hallinnossa.

Myös valtiosihteerien sijoittamisessa mi-
nisteriöihin on hahmoteltavissa erilaisia vaih-
toehtoja. Valtiosihteerit voitaisiin sijoittaa
hallinnollisesti valtioneuvoston kansliaan
samalla tavoin kuin nykyisin ministerien eri-

tyisavustajat. Tämä edellyttäisi valtiosihtee-
rien esittely- ja pidätysoikeuksien järjestä-
mistä säännösperusteisesti asianomaisiin mi-
nisteriöihin. Valtiosihteerin asema ministeri-
ön korkeimmassa johdossa ei kuitenkaan so-
pisi hyvin yhteen tämän mallin kanssa ottaen
huomioon sen, että valtioneuvoston virat ovat
yleisesti edelleen ministeriökohtaisia. Lisäksi
valtiosihteerien nimittämisessä on asian-
omaisen ministerin määräävä asema välttä-
mätöntä. Valtioneuvoston kansliaan sijoitet-
tuina esittely tehtävään nimittämisessä tapah-
tuisi pääministerin vastuulla, ellei asiasta oli-
si toisin nimenomaisesti säädetty.

4. Esityksen tavoit teet ja keskeiset
ehdotukset

4.1. Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on selkeyttää valtio-
neuvostoa koskevaa lainsäädäntöä ja korjata
nykyisen laintasoisen sääntelyn aukkokohdat.
Lähtökohtana on, että valtioneuvostoa kos-
kevat keskeiset organisaatiosäännökset sekä
valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriön
välisen samoin kuin ministeriön sisäisen rat-
kaisuvallan perusteet ilmenevät selkeästi val-
tioneuvostolaista. Samaten lain tasolla on
säädettävä keskeiset kohdat päätöksenteko-
menettelystä valtioneuvostossa. Tämä tar-
koittaa presidentin esittelyn ja valtioneuvos-
ton yleisistunnon päätöksentekomenettelyn
pääkohtia sekä päätöksentekojärjestystä mi-
nisteriössä.

Esityksen tavoitteena on sovittaa yhteen
toisaalta mahdollisuus valtioneuvoston orga-
nisaation ja toiminnan joustavaan — ensisi-
jaisesti valtioneuvoston sisäisin päätöksin ta-
pahtuvaan — kehittämiseen ja toisaalta pe-
rustuslakiuudistuksen yhteydessä korostu-
neeseen oikeusvaltioperiaatteesta viime kä-
dessä johdettavaan vaatimukseen, jonka mu-
kaan julkisen vallan käyttämisen tulee lähtö-
kohtaisesti perustua eduskuntalain tasoiseen
sääntelyyn.

Uudistuksessa on tavoitteena myös vahvis-
taa ministeriöiden johtamisjärjestelmää ja tu-
kea ministereitä heidän tehtäviensä hoitami-
sessa. Esityksellä pyritään parantamaan mi-
nisterien mahdollisuuksia ohjata tehokkaasti
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ministeriötään ja hallinnonalaansa, joista he
ovat parlamentaarisessa vastuussa.

4.2. Keskeiset ehdotukset

Uusi laki valtioneuvostosta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi
laki valtioneuvostosta, johon on koottu kes-
keiset säännökset valtioneuvoston organisaa-
tiosta ja toimialajaosta, asioiden ratkaisemi-
sesta ja päätöksentekojärjestyksestä valtio-
neuvoston yleisistunnossa ja ministeriöissä.
Lakiehdotus edellyttää myös valtioneuvoston
ohjesäännön kokonaisuudistusta. Luonnos
uudeksi valtioneuvoston ohjesäännöksi on
esityksen liitteenä.

Ministeriöiden sääntely

Esityksessä ehdotetaan, että nykyisestä
poiketen ministeriöt lueteltaisiin valtioneu-
vostosta annettavassa laissa. Ministeriöt ni-
metään nykyisin lain tasolla useissa erityis-
lainsäädännön tehtäväsäännöksissä, joten
muutos ei olisi vaikutuksiltaan merkittävä.
Ministeriöiden nimeäminen lain tasolla on
välttämätöntä esimerkiksi säädettäessä minis-
teriön asetuksenantovaltuudesta tai sellaises-
ta muusta ministeriön tehtävästä, jossa käyte-
tään julkista valtaa. Vuoden 1995 uudistuk-
sen pyrkimys joustavaan asetuksentasoiseen
ministeriösääntelyyn ei ole käytännössä to-
teutunut, sillä ministeriöiden perustaminen ja
lakkauttaminen sekä toimivaltasiirrot minis-
teriöiden välillä edellyttävät edellä mainituis-
ta syistä lain muutoksia. Uuden ministeriön
perustaminen edellyttää lisäksi valtion talo-
usarvion muuttamista eduskunnan päätöksel-
lä.

Pääministeri ja muut ministerit

Pääministerin asema korostuisi uudessa
valtioneuvostosta annettavassa laissa. Lakiin
kirjattaisiin pääministerin tehtävä valvoa hal-
litusohjelman toimeenpanoa, toimia lakisää-
teisten ministerivaliokuntien puheenjohtajana
sekä huolehtia Euroopan unionissa päätettä-
vien asioiden valmistelun ja käsittelyn yh-
teensovittamisesta valtioneuvostossa. Lisäksi

pääministerin muodollista asemaa vahvistet-
taisiin siten, että hän voisi määrätä ajankoh-
dan, johon mennessä valtioneuvoston yleisis-
tunnossa käsiteltävä asia on siellä esiteltävä.

Toimivalta määrätä ministerien sijaisuuk-
sista siirrettäisiin tasavallan presidentiltä val-
tioneuvostolle. Kyse on valtioneuvoston si-
säisestä järjestäytymisestä, jossa päätösvalta
on perusteltua osoittaa valtioneuvostolle it-
selleen. Sijaisuuksista ministerivaliokunnissa
olisi ehdotuksen mukaan vastaisuudessa
mahdollista määrätä erikseen, jolloin poliitti-
set voimasuhteet voitaisiin ottaa nykyistä pa-
remmin niissä huomioon. Salkuttomien mi-
nisterien nimittämismahdollisuudesta ehdote-
taan tarpeettomana luovuttavaksi.

Valtiosihteerijärjestelmä

Esityksessä ehdotetaan ministeriöiden joh-
tamisjärjestelmän vahvistamista siten, että
ministerien tueksi asetetaan tarvittaessa val-
tiosihteerit. Valtiosihteerien tarve arvioitai-
siin kunkin hallituskokoonpanon muodosta-
misen yhteydessä. Järjestelmää ei olisi vält-
tämätöntä ulottaa kaikkiin ministeriöihin ja
ministereihin. Ministerikohtainen tarve val-
tiosihteerin nimittämiselle voisi siten jäädä
joustavien käytännön ratkaisujen ja talousar-
viopäätösten varaan, jolloin voitaisiin ottaa
huomioon eri ministeriöiden ja hallitusryh-
mien tarpeet.

Ministerin luottamuksen varassa toimiva
valtiosihteeri nimitettäisiin ministerin avuksi
hänen toimikaudekseen. Nykyisin ainoastaan
valtioneuvoston kansliassa on ollut vuodesta
1990 lähtien määräaikainen valtiosihteeri,
jonka toimikausi on sidottu pääministerin
toimikauteen.

Valtiosihteeri toimisi ministerin lähimpänä
apuna poliittiseen ohjaukseen ja asioiden
valmisteluun liittyvissä tehtävissä. Hän tukisi
ministeriä niiden tehtävien hoitamisessa,
joissa ministerien ajankäyttöongelmat ovat
polttavimmat. Valtiosihteeri myös parantaisi
ministerin mahdollisuuksia ohjata ministe-
riötään ja hallinnonalaansa, joista hän kantaa
parlamentaarisen vastuu. Hän avustaisi mi-
nisteriä poliittisten linjausten muodostami-
sessa, ministeriöiden välisessä koordinoin-
nissa ja kantojen yhteensovittamisessa, halli-
tusohjelman ja hallituksen strategiasalkun
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toimeenpanossa ministerin toimialalla sekä
EU-tehtävien ja kansainvälisten tehtävien
hoitamisessa.

Ehdotettu valtiosihteerijärjestelmä olisi to-
teutettavissa perustuslain asettamissa rajoissa
tavallisen lain tasolla. Järjestelmä on muu-
toinkin sovitettavissa suomalaiseen poliitti-
seen järjestelmään ilman suurempia vaikeuk-
sia. Valtiosihteerijärjestelmä on myös ollut jo
käytössä valtioneuvoston kansliassa, joten
järjestelmästä on tältä osin saatu kokemuksia.
Järjestelmä ei myöskään olisi muita esillä ol-
leita vaihtoehtoja olennaisesti kalliimpi ta-
loudellisilta vaikutuksiltaan. Myös vertaile-
vat selvitykset muiden maiden, erityisesti
pohjoismaiden järjestelmistä tukevat ehdo-
tusta. Sellaisissa Suomen poliittis-valtiollista
järjestelmää lähellä olevissa maissa kuten
Ruotsissa, Norjassa, Itävallassa ja Saksassa
on vastaavanlainen valtiosihteerijärjestelmä,
vaikkakin Saksan järjestelmä hieman poikke-
aa muista parlamentaaristen valtiosihteerien-
sä osalta.

Ministeri voisi määrätä valtiosihteerin toi-
mimaan sijaisenaan asioiden valmisteluun
liittyvissä tehtävissä. Valtiosihteeri voisi si-
ten edustaa ministeriä tilaisuuksissa, jotka ei-
vät edellytä ministerin henkilökohtaista osal-
listumista. Näissä tehtävissä valtiosihteeriä
ohjaisivat ministeriltä saadut toimintaohjeet.
Luottamussuhde ministeriin merkitsisi, että
valtiosihteeri sitouttaisi ministerin päätettyi-
hin ratkaisuihin, ja ministeri kantaisi poliitti-
sen vastuun valtiosihteerin toiminnasta. Val-
tiosihteeri voisi osallistua ministerin sijaisena
asioita valmisteleviin ministerityöryhmiin tai
–valiokuntiin, lukuun ottamatta kuitenkaan
niin sanottuja lakisääteisiä ministerivaliokun-
tia, joiden jäseninä voisi olla vain ministerei-
tä. Valtiosihteeri ei myöskään voisi toimia
ministerin sijaisena valtioneuvoston istun-
nossa, tasavallan presidentin esittelyssä,
eduskunnan täysistunnossa tai ministerin vas-
tatessa eduskuntakysymyksiin. Eduskunnan
valiokunnissa valtiosihteeri voisi esiintyä
ministerin sijaisena lukuun ottamatta kuiten-
kaan niitä tilanteita, joissa valiokunta haluaa
nimenomaisesti kuulla ministeriä.

Valtiosihteeri voisi edustaa ministeriä eri-
laisissa kansainvälisissä kokouksissa ja ta-
paamisissa. Tämä koskisi myös sellaista Eu-
roopan unioniin liittyvää toimintaa ja yhtey-

denpitoa, joka ei edellytä ministerin henkilö-
kohtaista osallistumista. Valtiosihteeri voisi
tarvittaessa osallistua ministerin sijaisena
EU:n ministerineuvoston varsinaisiin koko-
uksiin. Nykyisin ministerin sijasta neuvoston
kokouksiin osallistuu tarvittaessa Suomen
pysyvä edustaja Brysselissä. Euroopan yhtei-
sön perustamissopimuksen 203(1) artiklan
mukaan neuvosto muodostuu jäsenvaltioiden
ministeritason edustajista, joilla on jäsenval-
tionsa hallitusta sitovat valtuudet. Tämän ei
ole katsottu muodostavan estettä sille, että
ministerineuvoston kokouksiin osallistuu jä-
senvaltioista esimerkiksi ministerin estetilan-
teissa ministerin edustajana ja valtuutuksella
valtiosihteeriin rinnastettavia virkamiehiä.
Ministerin osallistuminen neuvoston kokouk-
siin on perusteltua erityisesti silloin, kun kä-
siteltävänä on Suomen kansallisen edun kan-
nalta tai muutoin merkittäviä asioita. Valtio-
sihteerin osallistuessa neuvoston kokoukseen
häntä kuultaisiin eduskunnan valiokunnassa
ministerin sijasta.

Valtiosihteerin nimittäisi virkaansa valtio-
neuvosto asianomaisen ministerin valinnan
mukaisesti. Virka täytettäisiin sitä haettavak-
si julistamatta tai sen avoinna olemisesta il-
moittamatta. Tehtävään nimitettävältä edelly-
tettäisiin pääsääntöisesti ylempää korkeakou-
lututkintoa. Tehtävään voitaisiin kuitenkin
nimittää myös henkilö, jolla on muulla tavoin
hankittua tehtävän vaatimaa taitoa ja koke-
musta. Valtiosihteeri olisi kansliapäällikön
rinnalla ministeriön ylintä virkamiesjohtoa.
Valtiosihteerien tehtävät olisivat kuitenkin
ministerikohtaisia. Valtiosihteerin käsittele-
mät asiat vastaisivat ministerin toimialaa.
Näin turvattaisiin se, että myös niissä minis-
teriöissä, joissa asiat on jaettu useamman mi-
nisterin kesken, ministeriä avustaisi hänen
luottamuksensa varassa toimiva valtiosihtee-
ri. Valtiosihteerin toimivalta eri ministeriöis-
sä turvattaisiin asetuksentasoisin säännöksin,
joiden nojalla toimivalta voitaisiin tarpeen
mukaan kohdentaa asianomaisiin ministeri-
öihin nimittämispäätöksessä. Valtiosihteeri
olisi virkamiehenä virkavastuussa kuten
muutkin virkamiehet ja asioiden esittelijänä
esittelijänvastuussa. Hänen asemansa olisi
sidottu poliittisesti ministeriin ja tämän naut-
timaan luottamukseen eduskunnassa.

Valtiosihteerin muodollinen asema ja teh-
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tävät vastaisivat pitkälti nykyistä valtioneu-
voston kanslian valtiosihteerin asemaa ja teh-
täviä. Keskeisenä erona olisi lähinnä se, että
valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri toimii
nykyisin muodollisesti myös kanslian kans-
liapäällikkönä. Kanslian kansliapäällikön
tehtävät ovat kuitenkin siirretty alivaltiosih-
teerille. Ehdotetussa valtiosihteerijärjestel-
mässä valtiosihteeri toimisi ministeriön joh-
dossa kansliapäällikön rinnalla. Ministeriön
kansliapäällikkö ei olisi alisteisessa asemassa
suhteessa valtiosihteeriin, sillä valtiosihteeril-
lä ei olisi oikeutta pidättää itselleen kanslia-
päällikön ratkaistaviksi kuuluvia asioita.
Kansliapäällikön tehtävät keskittyisivät vas-
taisuudessa ministeriön hallinnolliseen joh-
tamiseen ja ministeriön tehtävien tulokselli-
sesta hoitamisesta huolehtimiseen. Tehtävien
jaosta valtiosihteerin ja kansliapäällikön vä-
lillä säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston
ohjesäännössä. Valtiosihteerien nimittäminen
vain osaan ministeriöistä ei vaikuttaisi minis-
teriöiden kansliapäälliköiden asemaan ja teh-
täviin, sillä valtiosihteerien tehtävät muodos-
tuisivat pitkälti ministerin ja hänen erityis-
avustajansa nykyisistä tehtävistä.

Ministerivaliokunnat

Ministerivaliokuntien asema eräiden val-
tioneuvostossa ratkaistavien keskeisten asia-
ryhmien valmistelussa vahvistettaisiin lain
tasolla. Tällaisia asiaryhmiä ovat ulko- ja
turvallisuuspolitiikka, Euroopan unionia kos-
kevat asiat, raha-asiat ja talouspolitiikka. Ul-
ko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevän
ministerivaliokunnan ja tasavallan presiden-
tin yhteinen kokous saisi ehdotuksessa myös
lainsäädännöllisen vahvistuksen tärkeänä ul-
ko- ja turvallisuuspolitiikan yhteistoiminnan
toimielimenä.

5. Esityksen vaikutukset

5.1. Taloudelliset vaikutukset

Esityksen taloudelliset vaikutukset liittyvät
valtiosihteerijärjestelmän käyttöönottoon.
Muilta osin esityksellä ei ole taloudellisia
vaikutuksia. Valtiosihteerijärjestelmän kus-
tannukset riippuvat siitä, missä laajuudessa
valtiosihteereitä asetettaisiin. Esitys rakentuu

siten, että ministerikohtainen valtiosihteerin
tarve arvioidaan hallituskokoonpanoa muo-
dostettaessa. Esitys mahdollistaa erilaisia
käytännön järjestelyjä siten, että valtiosihtee-
rit asetetaan kaikille ministereille tai vain
osalle ministereistä. Ääritapauksena voisi ol-
la myös hallituskokoonpano, jossa valtiosih-
teerien asettamista ei pidettäisi lainkaan tar-
peellisena. Ministerien nykyisen määrän poh-
jalta arvioituna kattava malli, jossa jokaisella
ministerillä olisi valtiosihteeri, tarkoittaisi 17
uutta valtiosihteeriä.

Palkkaukseltaan valtiosihteeri rinnastuisi
kansliapäällikköön, mikä tarkoittaisi käytän-
nössä keskimäärin 7 000 euron kuukausi-
palkkaa. Tarkoituksena on, ettei valtiosihtee-
rin palkka ylittäisi asianomaisen ministerin
palkkaa. Valtiosihteerit tarvitsisivat myös
teknistä tukea sihteeripalveluina. Vuotuiset
kustannukset yhdestä valtiosihteeristä ja hä-
nen sihteeristään työnantajamaksuineen
muodostuisivat noin 115 000―135 000 eu-
roksi riippuen maksettavien ikälisien määräs-
tä. Kattavassa mallissa vuotuiset kokonais-
kustannukset olisivat yhteensä noin 2,0―2,3
miljoonaa euroa. Määrärahat valtiosihteerien
palkkausta varten päätettäisiin erikseen talo-
usarviomenettelyssä.

Valtiosihteerijärjestelmän perustamisella
on vaikutuksia ministeriöiden virkarakentee-
seen siten, että nykyisiä, joihinkin ministeri-
öihin perustettuja neuvottelevan virkamie-
hen virkoja tai tehtäviä voidaan poistaa. Täs-
tä muodostuu jonkin verran säästöjä.

Apulaisministerijärjestelmän kustannukset
olisivat suuremmat kuin valtiosihteerijärjes-
telmässä, jos lähtökohtana olisi se, että jokai-
sen varsinaisen ministerin avuksi nimitettäi-
siin apulaisministeri ja että apulaisministerit
valikoituisivat kansanedustajien piiristä. Ta-
loudellisina vaikutuksina olisi tällöin otettava
huomioon myös apulaisministerille makset-
tava kansanedustajan palkanosa, mahdollisen
erityisavustajan palkkaus sekä eduskunnan
varaedustajajärjestelmästä aiheutuvat kustan-
nukset.

Varsinaisten ministerien lukumäärän li-
säämisellä olisi luonnollisesti myös kustan-
nusvaikutuksia. Ne riippuisivat siitä, mikä
muodostuisi ministerien kokonaismääräksi.
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5.2. Vaikutukset poliittiseen järjestel-
mään

Ehdotettu valtiosihteerijärjestelmä tehostai-
si ministerien mahdollisuuksia ministeriöiden
ja erityisesti asioiden valmistelun poliittiseen
ohjaukseen. Järjestelmä vahvistaisi ministeri-
en asemaa valtioneuvoston jäseninä, ministe-
riöiden johtajina ja niiden alaisen hallinnon
ohjaajina. Ministeriöiden toimintaan ja asioi-
den valmisteluun heijastuisi nykyistä pa-
remmin poliittisten päättäjien tahto, mikä
osaltaan tukisi ja korostaisi hallitusjärjestel-
män parlamentaarisia piirteitä. Tämä vastaisi
perustuslakiuudistuksen tavoitteita. Valtio-
sihteerien asettamista koskevat ratkaisut teh-
täisiin käytännössä hallituksen muodostami-
sen ja järjestäytymisen yhteydessä, jolloin
voitaisiin arvioida eri hallitusryhmien, minis-
terien ja ministeriöiden tarpeet.

Esitys ei toisi merkittäviä muutoksia val-
tioneuvoston ja ministeriöiden päätöksente-
koon tai tasavallan presidentin päätöksente-
koon asioita hänelle esiteltäessä valtioneu-
vostossa. Esityksellä tarkennettaisiin valtio-
neuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden
päätösvallan välistä rajanvetoa laintasolla
samoin kuin ratkaisuvallan järjestämistä mi-
nisteriöissä. Esityksessä asetettaisiin myös
velvollisuus siirtää ministeriön päätettäväksi
kuuluva asia yksittäistapauksessa valtioneu-
voston yleisistunnon ratkaistavaksi, jos asian
laajakantoisuus tai periaatteellinen tärkeys si-
tä edellyttäisi. Näin varmistettaisiin se, että
asiat ratkaistaan niiden merkitykseen nähden
oikealla tasolla.

Esitys korostaisi pääministerin asemaa, jo-
ka on hallitusten toimikausien pidentymisen,
EU-jäsenyyden sekä perustuslakiuudistuksen
myötä muutoinkin vahvistunut. Pääministerin
johtava asema valtioneuvostossa kirjattaisiin
lakiin.

Aikaisemmasta poiketen valtioneuvosto
päättäisi itse ministerien sijaisuuksista. Sijai-
suuksista ministerivaliokunnissa voitaisiin
päättää erikseen. Tällöin valtioneuvoston po-
liittiset voimasuhteet toteutuisivat asioita
valmistelevissa ministerivaliokunnissa ny-
kyistä paremmin.

5.3. Hallinnolliset ja organisatoriset vai-
kutukset

Esityksen hallinnolliset ja organisatoriset
vaikutukset liittyvät lähinnä valtiosihteerijär-
jestelmään. Valtiosihteerit muodostaisivat
uudentyyppisen tehtävän ministeriöiden hen-
kilöstörakenteessa. Valtiosihteerien toimival-
ta ylittäisi ministeriöiden väliset toimialarajat
samalla tavoin kuin nykyisin ministerien
toimivalta eri ministeriöiden asioita käsitte-
levinä ministereinä. Valtiosihteerit sijoitettai-
siin ministeriöihin asianomaisen ministerin
sijoituksen mukaisesti. Valtiosihteerien aset-
tamista koskevat ratkaisut tehtäisiin yleensä
hallituskokoonpanoa muodostettaessa, jolloin
valtiosihteerien sijoittuminen ministeriöihin
saattaisi vaihdella hallituskausittain.

Valtiosihteerin asettamisella olisi eräiltä
osin vaikutuksia nykyisiin ministerien eri-
tyisavustajiin. Jos ministerillä olisi lähimpä-
nä apunaan valtiosihteeri, suuntautuisivat eri-
tyisavustajien tehtävät aikaisempaa enemmän
erilaisiin yhteydenpitoon liittyviin tehtäviin
samoin kuin valtioneuvoston ja eduskunnan
työn viikoittaiseen seurantaan, ministerin
esiintymisten suunnitteluun sekä ministerin
kannanottojen ja puheiden valmisteluun.

Valtiosihteerin asettaminen vaikuttaisi
myös ministeriöiden kansliapäällikköjen teh-
täviin. Tältä osin muutokset olisivat tosin ra-
joitetumpia, sillä valtiosihteerien tehtävät
keskittyisivät lähinnä ministereille nykyisin
kuuluvaan poliittisen johtamiseen ja yhteen-
sovittamiseen. Kansliapäälliköt keskittyisivät
vastaisuudessa ministeriöiden hallinnolliseen
johtamiseen ja ministeriön tehtävien tuloksel-
lisesta hoitamisesta huolehtimiseen. Vastai-
suudessa valtioneuvoston kansliassa ei enää
olisi nimenomaisesti kansliapäällikköä, vaan
kanslian alivaltiosihteeri hoitaisi kansliapääl-
likön tehtäviä. Nämä tehtävät kuuluvat pää-
osin jo nykyisin alivaltiosihteerille. Jos mi-
nisterillä ei olisi valtiosihteeriä, huolehtisi
hän vastaavista tehtävistä itse apunaan eri-
tyisavustaja.
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6. Asian valmiste lu

6.1. Ministeriöiden johtamisjärjestelmää
koskevat aikaisemmat valmisteluvai-
heet

Keskustelua ministeriöiden johtamisjärjes-
telmän vahvistamisesta on käyty jo 1970-
luvulta lähtien. Pääasiallisen huomion koh-
teena on ollut valtiosihteerijärjestelmä, johon
myös aikaisemmat valmisteluhankkeet ovat
liittyneet. Apulaisministerijärjestelmästä ja
muista kehittämisvaihtoehdoista on keskus-
teltu näiden hankkeiden yhteydessä eräänlai-
sena liitännäiskysymyksenä.

Keskushallintokomitean II osamietinnössä
vuodelta 1978 arvioitiin ministeriöiden joh-
tamiseen ja organisaatioon liittyviä ongelmia
ja kehittämismahdollisuuksia (komiteanmie-
tintö 1978:22). Mietinnössä päädyttiin ehdot-
tamaan valtiosihteerijärjestelmän käyttöönot-
toa. Ehdotuksen mukaan jokaisella ministe-
rillä olisi alaisenaan hallituksen ja asian-
omaisen ministerin mukana vaihtuva, kor-
keatasoinen, hallinnonalaa tunteva, poliitti-
sesti ministerin erityistä luottamusta nauttiva
johtava virkamies. Samalla ministerillä voisi
olla alaisenaan useampikin valtiosihteeri.
Komitea ei pitänyt tarpeellisena säilyttää mi-
nisteriöiden kansliapäällikköjen virkoja uu-
dessa järjestelmässä, vaan ehdotti niiden ja
yleisen tai hallinnollisen osaston osastopääl-
likön virkojen muuttamista hallintopäällikön
viraksi, joka sijoittuisi valtiosihteerin ja osas-
topäällikköjen väliin. Vaihtoehtoisena mal-
lina komiteassa oli esillä apulaisministerijär-
jestelmä, jossa ministerin apuna toimiva apu-
laisministeri olisi ministeriin rinnastettava
luottamushenkilö, ministerin sijainen ja par-
lamentaarisesti vastuunalainen. Komitea kui-
tenkin torjui apulaisministerijärjestelmän
muun muassa sen edellyttämien perustusla-
kimuutosten vuoksi. Komitea ei myöskään
pitänyt apulaisministerin asemaan kuuluvaa
parlamentaarista vastuunalaisuutta välttämät-
tömänä, kun kyse oli lähinnä ministerin avus-
tamiseen ministeriön johtamisessa liittyvät
tehtävät.

Poliittisten valtiosihteerien järjestelmää
selvittäneen työryhmän muistiossa vuodelta
1989 todetaan, että valtioneuvoston ja minis-
teriöiden asemaa ja toimintaedellytyksiä hal-

litusohjelmasta suuntansa saavan poliittisen
ohjauksen toteuttamisessa tulee vahvistaa
muun muassa kehittämällä ministeriöiden
johtamisjärjestelmiä ministeriön ja koko hal-
linnonalan ohjauksen tehostamiseksi. Minis-
teriöiden johtamisjärjestelmän kehittämisen
tuli työryhmän mukaan kuitenkin perustua
ensisijaisesti ministerin toimintaedellytysten
parantamiseen. Työryhmä suhtautui kieltei-
sesti valtiosihteerijärjestelmään ja ehdotti sen
sijasta ministerin muun avustajakunnan li-
säämistä ja näiden aseman kehittämistä. Työ-
ryhmän mukaan valtioneuvoston kansliaan
olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista perustaa
kansliapäällikön viran sijalle hallituksen mu-
kana vaihtuva valtiosihteerin virka. Työryh-
mä ehdotti myös kansliapäällikön virkojen
määräaikaistamista ja valtiosihteeri-
nimikkeen käyttöönottoa kaikissa ministeri-
öissä kansliapäällikkö-nimikkeen sijasta.
Määräaikaisuutta ei kuitenkaan tulisi työ-
ryhmän mukaan kytkeä hallituksen tai minis-
terin toimikauteen.

Pääministeri asetti 18 päivänä huhtikuuta
1995 työryhmän valmistelemaan valtiosih-
teerityyppisten poliittisten avustajien otta-
mista valtioneuvostoon erityisesti EU-
jäsenyyden aiheuttaman ministerien kasva-
neen työmäärän johdosta. Valtiosihteerityö-
ryhmä ehdotti muistiossaan ”Ehdotus toi-
menpiteistä ministerien avustajakunnan vah-
vistamiseksi”, että ministerien avuksi tär-
keimmille ja suuritöisimmille toimialoille
nimitettäisiin erityisavustajien sijasta korkea-
tasoisia poliittisia alivaltiosihteereitä, joille
hallitus voisi halutessaan osoittaa myös eri
puolueiden ministeriryhmiä avustavia tehtä-
viä. Poliittinen alivaltiosihteeri olisi ministe-
rin erityistä luottamusta nauttiva henkilö, jo-
ka toimisi ministerin neuvonantajana ja hoi-
taisi hänen antamiaan poliittisluonteisia vaa-
tivia valmistelutehtäviä. Erityisesti ministeri-
en EU-tehtävien keventämiseksi poliittisille
alivaltiosihteereille voitaisiin osoittaa vaati-
vampia tehtäviä kuin erityisavustajille. Poliit-
tiset alivaltiosihteerit kuuluisivat valtioneu-
voston kanslian henkilökuntaan, mutta toimi-
sivat sijoitettuina ministeriöihin kuten minis-
terien erityisavustajatkin. Alivaltiosihteerien
hallinnollinen asema vastaisi työryhmän eh-
dotuksessa myös muutoin erityisavustajien
asemaa, sillä alivaltiosihteeri olisi asianomai-
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sen ministerin valitsema ja pääministerin
määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämä
virkamies. Alivaltiosihteerillä ei olisi muo-
dollista ratkaisuvaltaa eikä esittelyoikeuksia.

Valtioyhteisön hallintopolitiikka hankkee-
seen liittyneessä valtioneuvostotyöryhmän
muistiossa vuodelta 1997 (valtiovarainminis-
teriön työryhmämuistioita 23/1997) todettiin,
että ministeriöiden poliittisen johtamisen re-
sursseja tulisi lisätä. Työryhmä ehdotti poliit-
tisten valtiosihteerien asettamista ministeri-
öihin. Valtiosihteerien asettamisen aikatau-
lusta ja järjestelmän laajuudesta ehdotettiin
sovittavaksi hallitusneuvottelujen yhteydes-
sä. Käsillä olevan hallituksen esityksen poh-
jana ollut valtioneuvostolakitoimikunnan eh-
dotus vastaa pääpiirteissään valtioneuvosto-
työryhmän ehdotusta valtiosihteerijärjestel-
mästä. Valtioyhteisön hallintopolitiikka
hankkeen kannanotot kirjattiin vuonna 1998
valtioneuvoston periaatepäätökseen (valtio-
neuvoston periaatepäätös 16.4.1998: Laa-
dukkaat palvelut, hyvä hallinto ja vastuulli-
nen kansalaisyhteiskunta. Hallintopolitiikan
suuntalinjat.).

Valtioneuvoston 21 päivänä kesäkuuta
2000 asettamassa keskushallinnon uudistus-
hankkeessa on myös todettu tarve ministeri-
öiden poliittisen ohjauksen vahvistamiseen
(ks. esim. Ministerityöryhmän kannanotto
keskushallinnon uudistamiseksi 20.6.2001).
Hankkeessa on valmisteltu mallia niin sano-
tuista koordinoivista ministereistä, jotka joh-
taisivat hallituksen politiikkaohjelmia use-
amman ministeriön toimialaan kuuluvissa
asiaryhmissä (ks. Valtion keskushallinnon
uudistaminen. Muistio 28.6.2002).

6.2. Esityksen valmisteluvaiheet ja val-
misteluaineisto

Valtioneuvoston kanslia asetti 26 päivänä
syyskuuta 2001 toimikunnan valmistelemaan
valtioneuvostosta annetun lainsäädännön ko-
konaisuudistusta. Toimikunnan tehtävänä oli
valmistella hallituksen esityksen muotoon
laadittu ehdotus uudeksi valtioneuvostolaiksi
sekä sen johdosta tarvittavat muutokset val-
tioneuvoston ohjesääntöön.

Toimeksiannon mukaan uuden valtioneu-
vostolain tulee selkeyttää valtioneuvostoa
koskevaa sääntelyä niin, että valtioneuvoston

keskeiset organisaationormit sekä valtioneu-
voston yleisistunnon ja ministeriön välisen
ratkaisuvallan perusteet ilmenevät laista.
Laista tulisi ilmetä myös valtioneuvoston
päätöksentekomenettelyn pääkohdat, päätös-
vallan jakaantuminen ministeriöissä sekä val-
tioneuvoston virkamiehiä koskevat keskeiset
säännökset.

Toimikunnan tehtävänä oli selvittää myös
perustuslain uudistuksen yhteydessä edus-
kunnan hyväksymät valtioneuvostoa koske-
vat lausumat ja perustuslakivaliokunnan kan-
nanotot sekä sisällyttää niiden perusteella
mahdollisesti tehtävät ratkaisut valtioneuvos-
tolakia koskevaan uudistukseen. Toimikun-
nan tuli työssään ottaa huomioon myös val-
tiovarainministeriön keskushallinnon uudis-
tushankkeen esitykset valtioneuvoston toi-
minnasta ja organisoinnista.

Toimikunta pyysi alustavista ehdotuksis-
taan lausunnon kaikilta ministeriöiltä kesän
2002 aikana. Toimikunnan alustavan ehdo-
tuksen mukaan valtiosihteerijärjestelmä olisi
ollut laajuudeltaan kattava siten, että valtio-
sihteeri asetettaisiin suoraan lain nojalla kai-
kille ministereille. Saatujen lausuntojen poh-
jalta toimikunta viimeisteli luonnoksen halli-
tuksen esitykseksi (komiteanmietintö
2002:7). Toimikunnan mietinnön keskeisin
muutos toimikunnan alustavaan ehdotukseen
verrattuna oli luopuminen lakisääteisestä kat-
tavasta valtiosihteerijärjestelmästä. Toimi-
kunnan mietinnön mukaan valtioneuvostosta
annettavassa laissa säädettäisiin mahdolli-
suudesta valtiosihteerien asettamiseen, jol-
loin valtiosihteerien asettamistarve jäisi käy-
tännössä arvioitavaksi hallituskokoonpanoa
muodostettaessa eri hallitusryhmien ja minis-
teriöiden tarpeiden mukaisesti. Hallituksen
esitys vastaa toimikunnan ehdotusta.

6.3. Lausunnot

Toimikunta sai lausunnon alustavasta eh-
dotuksestaan kaikilta ministeriöiltä lukuun
ottamatta valtioneuvoston kansliaa. Eräät
ministerit antoivat toimikunnalle myös mi-
nisteriön lausunnosta erillisen lausunnon.
Tämän lisäksi valtioneuvoston kanslia pyysi
ministeriöiltä, tasavallan presidentin kanslial-
ta ja oikeuskanslerinvirastolta vielä toimi-
kunnan mietinnöstä lausunnot.
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Ministeriöt pitivät lausunnoissaan valtio-
neuvostoa koskevan lainsäädännön koko-
naisuudistusta tarpeellisena. Ministeriöt piti-
vät myös ministeriöiden johtamisjärjestelmän
vahvistamista tarpeellisena. Enemmistö mi-
nisteriöistä puolsi valtiosihteerijärjestelmää.
Järjestelmän laajuudesta ja yksityiskohdista
ministeriöillä oli erilaisia painotuksia. Aino-
astaan valtiovarainministeriö sekä liikenne-
ja viestintäministeriö vastustivat ehdottomas-
ti toimikunnan ehdotusta. Näiden ministeri-
öiden mielestä ministeriöiden poliittista joh-
tamista voitaisiin kehittää ja ministerien
ajankäyttöongelmia ratkaista nimittämällä
suuritöisimpiin ministeriöihin kaksi ministe-
riä samasta puolueesta.

Toimikunnan ehdottaman kattavan valtio-
sihteerijärjestelmän sijasta osa ministeriöistä
toi lausunnossaan esille tai puolsi mahdolli-
suutta valtiosihteerien asettamiseen kulloi-
senkin tarpeen mukaan. Valtiosihteerin muo-
dollisesta toimivallasta ministeriöillä oli
eräiltä osin toisistaan poikkeavia kantoja. Ul-
koasiain-, valtiovarain- sekä liikenne- ja vies-
tintäministeriö suhtautuivat varauksellisesti
valtiosihteerin mahdollisuuteen toimia minis-
terin sijaisena EU:n ministerineuvostossa.
Eräät ministeriöt painottivat myös tarvetta
määritellä selkeästi valtiosihteerin toimivalta
ja työtehtävät ministeriössä.

Enemmistö ministeriöistä puolsi nykyisten
ministeriöiden nimeämistä valtioneuvostosta
annettavassa laissa. Sisäasiain-, valtiovarain-,
kauppa- ja teollisuus- sekä ympäristöministe-
riö kannattivat nykyistä sääntelytapaa, jossa
ministeriöitä ei nimetä valtioneuvostolaissa
vaan valtioneuvoston ohjesäännössä.

Vain osa ministeriöistä lausui kantansa mi-
nisteriöiden toimialajaon sääntelytavasta. Oi-
keusministeriö ja ympäristöministeriö puol-
sivat toimikunnan ehdotusta, jonka mukaan
valtioneuvoston ohjesäännössä kuvattaisiin
ministeriöiden toimialat nykyistä yleispiirtei-
semmin ja yksityiskohtaisemmat säännökset
annettaisiin ministeriöistä koskevissa valtio-
neuvoston asetuksissa. Valtiovarain-, opetus-
sekä sosiaali- ja terveysministeriö kannattivat
toimialojen yksityiskohtaista sääntelyä val-
tioneuvoston ohjesäännössä nykyiseen ta-
paan. Ulkoasiainministeriön mielestä minis-
teriöiden toimivaltaa kansainvälisissä asiois-
sa ja EU-asioissa koskevat nykyisen valtio-
neuvostolain säännökset edellyttävät tarkis-
tamista.

Ulkoasiainministeriö ja puolustusministeriö
pitivät säännöstä ulko- ja turvallisuuspoliitti-
sen valiokunnan ja tasavallan presidentin yh-
teisestä kokouksesta tarpeellisena.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Laki valtioneuvostosta

1 luku. Valtioneuvoston organisaatio ja
toimialajako

1 §. Valtioneuvoston organisaatio. Pykä-
lässä säädettäisiin valtioneuvoston jakautu-
misesta ministeriöihin, valtioneuvoston yh-
teydessä olevasta oikeuskanslerinvirastosta
sekä ministeriöiden toimialaa ja asioiden ja-
koa niiden kesken koskevasta asetuksenanto-
valtuudesta.

Pykälän 1 momentissa lueteltaisiin nykyi-
set ministeriöt. Tämä täyttäisi perustuslain 68
§:n 3 momentin vaatimuksen siitä, että mi-
nisteriöiden enimmäismäärästä ja niiden
muodostamisen yleisistä perusteista sääde-
tään lailla. Ehdotettu säännös merkitsisi käy-
tännössä sitä, että uuden ministeriön perus-
taminen edellyttäisi vastaisuudessa valtio-
neuvostolain muuttamista. Säännösehdotus
merkitsisi muutosta nykyiseen valtioneuvos-
tolain 1 §:n 1 momenttiin, jossa mainitaan
ainoastaan valtioneuvoston kanslia ja sääde-
tään ministeriöiden enimmäismäärästä sekä
niiden muodostamisen yleisistä perusteista.
Varsinainen ministeriöluettelo sisältyy ny-
kyisin valtioneuvoston ohjesäännön 12 §:ään.
Ministeriöt nimetään nykyisin lain tasolla
useissa erityislainsäädännön tehtäväsäännök-
sissä, joten ehdotus ei sinänsä merkitsisi
suurta muutosta nykytilaan. Uuden ministe-
riön perustaminen edellyttää lisäksi valtion
talousarvion muuttamista. Ministeriöiden
nimeämistä valtioneuvostolaissa puoltaa
myös se, että eduskunnan pysyvät erikoisva-
liokunnat on järjestetty pääsääntöisesti minis-
teriövastaavuuden pohjalta lainsäätämisjär-
jestyksessä annetussa eduskunnan työjärjes-
tyksessä.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valtio-
neuvoston yhteydessä olevasta oikeuskansle-
rinvirastosta nykyistä valtioneuvostolain 1
§:n 3 momenttia vastaavalla tavalla. Oikeus-
kanslerinvirasto on organisatorisesti järjestet-
ty valtioneuvoston yhteyteen, joten sen mai-
ninta valtioneuvostolaissa on perusteltua.
Tarkemmat säännökset oikeuskanslerinviras-

tosta sisältyvät valtioneuvoston oikeuskans-
lerista annettuun lakiin (193/2000).

2 §. Ministeriöiden toimiala. Pykälässä
säädettäisiin ministeriöiden toimialaa ja asi-
oiden jakoa niiden välillä koskevasta asetuk-
senantovaltuudesta. Ehdotus vastaisi asiasi-
sällöltään nykyisen valtioneuvostolain 1 §:n
2 momenttia.

Pykälän mukaan ministeriöiden toimialasta
ja asioiden jaosta niiden kesken säädettäisiin
lailla tai valtioneuvoston asetuksella. Sään-
nöksessä todettaisiin siten ainoastaan se, mi-
kä sisältyy jo perustuslain 68 §:n 3 momentin
toiseen virkkeeseen. Informatiivisuuden ja
selkeyden vuoksi säännöksessä mainittaisiin
lailla säätämisen mahdollisuus nimenomai-
sesti, sillä erityislainsäädäntöön sisältyy teh-
täväsäännöksiä, joissa mainitaan toimivaltai-
nen ministeriö. Kyse on tällöin esimerkiksi
ministeriön asetuksenantovaltuudesta tai sel-
laisesta ministeriön tehtävästä, jossa käyte-
tään julkista valtaa. Eduskunnalla on edelleen
mahdollisuus järjestää ministeriöiden toimi-
aloja lain tasolla myös muissakin tilanteissa.
On myös selvää, että kokonaan uuden minis-
teriön perustaminen edellyttäisi käytännössä
laintasoista sääntelyä.

Hyväksyessään vuoden 1995 uudistuksen
valtioneuvoston organisaation joustavoitta-
misesta (HE 306/1994 vp) eduskunta hyväk-
syi lausuman (EK 14/1995 vp) siitä, että sel-
laiset toimialamuutokset, jotka koskevat tie-
tylle ministeriölle laissa säädettyä tehtävää,
saatetaan voimaan asianomaisia lakeja muut-
tamalla sekä huolehtien hallinnon selkeästä
järjestämisestä ja muutosten tiedottamisesta
kansalaisille. Hyväksyessään uuden perustus-
lain eduskunta edellytti lausumassaan (EV
262/1998 vp), että hallitus omaksuu sellaisen
lainvalmistelukäytännön, jossa lakiesityksis-
sä osoitetaan ministeriön toimivaltaisuus
mainitsemalla ministeriö nimeltä eikä epä-
selvällä käsitteellä "asianomainen ministe-
riö". Eduskunta edellytti myös, että lakien
nykyiset tämän käsitteen varaan rakentuvat
kohdat on tarkennettava sopivissa yhteyksis-
sä.

Tarkoitus on, että laintasoisten tehtävä-
säännösten ohella ministeriöiden toimialoista
säädettäisiin edelleenkin keskitetysti valtio-
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neuvoston ohjesäännössä. Nämä säännökset
olisivat kuitenkin luonteeltaan nykyistä
yleispiirteisemmät ja kuvaisivat ministeriöi-
den toimialoja lähinnä yleisellä tasolla. Näin
vältyttäisiin pitkiltä ja yksityiskohtaisilta mi-
nisteriöiden tehtäväluetteloilta valtioneuvos-
ton ohjesäännössä ja tiheältä ohjesäännön
tarkistustarpeelta. Lakiehdotuksen 7 §:n no-
jalla valtioneuvoston asetuksina annettavissa
ministeriöasetuksissa kuvattaisiin toimialat
täsmällisemmin. Ministeriöasetuksiin siirty-
vässä sääntelyssä on kuitenkin edelleen tär-
keää säilyttää yhteen sovitetut ja selkeät toi-
mivallan määritykset ministeriöiden välillä.

3 §. Pääministeri. Valtioneuvostolakiin eh-
dotetaan otettavaksi uusi pykälä pääministe-
rin tehtävistä. Nykyisessä valtioneuvostolais-
sa ei ole vastaavia säännöksiä. Pääministerin
asema on vahvistunut ja korostunut aikai-
sempaan verrattuna ministeristöjen toimikau-
sien pidentymisen sekä perustuslakiuudistuk-
sen ja Euroopan unionin toimintaan osallis-
tumisen myötä. Tämä kehitys on perusteltua
ottaa huomioon myös säädettäessä valtioneu-
vostoa koskevassa lainsäädännössä.

Pykälän 1 momentti sisältäisi pääministerin
tehtäviä valtioneuvoston johtamisessa koske-
van, luonteeltaan informatiivisen viittauksen
perustuslakiin. Perustuslain 66 §:n mukaan
pääministeri johtaa valtioneuvoston toimin-
taa ja huolehtii valtioneuvostolle kuuluvien
asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteenso-
vittamisesta. Pääministeri myös johtaa asioi-
den käsittelyä valtioneuvoston yleisistunnos-
sa. Perustuslain säännökset muodostavat val-
tiosääntöisen pohjan pääministerin aseman
edelleen kehittämiselle ja lujittamiselle (HE
1/1998 vp, s. 116—117). Ehdotetussa sään-
nöksessä ei viitattaisi nimenomaisesti kysei-
seen perustuslain säännökseen, sillä tavalli-
sen lain ja asetuksen tasoisessa sääntelyssä
pyritään välttämään suoria viittauksia perus-
tuslain pykäliin.

Pääministerin tehtävät valtioneuvoston
toiminnan johtamisessa ja asioiden käsittelyn
yhteensovittamisessa ilmenevät käytännössä
eri tavoin. Lakiehdotukseen sisältyy eräitä
pääministerin erityisiä toimivaltuuksia val-
tioneuvoston työn johtamisessa kuten esitte-
lyoikeus toimivaltaristiriidoissa (10 §:n 1
mom.) ja esittelyajankohdan määrääminen
(22 §). Pääsääntöisesti kukin ministeri vastaa

kuitenkin omasta toimialastaan eikä päämi-
nisterillä ole erityisiä valtuuksia puuttua
muiden ministerien toimintaan.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin päämi-
nisterin tehtävästä valvoa hallitusohjelman
toimeenpanoa ja toimia lakiehdotuksen 23
§:n 1 momentissa säädettyjen niin sanottujen
lakisääteisten ministerivaliokuntien puheen-
johtajana. Nämä tehtävät kuuluvat jo nykyi-
sin keskeisesti pääministerin tehtäviin. Pää-
ministerin johtama valtioneuvoston kanslia
seuraa hallitusohjelman toimeenpanoa. Pää-
ministerille kuuluu myös hallituksen talous-
politiikan suunnittelu ja yhteensovittaminen.
Tämä ilmenee käytännössä ennen muuta ta-
louspoliittisen ministerivaliokunnan johtami-
sena. Pääministeri toimii myös talousneuvos-
ton puheenjohtajana. Talousneuvoston tehtä-
vänä on kokonaistaloudellinen suunnittelutyö
sekä kansantalouden suotuisan kehityksen
edistämistä tarkoittavien valtion talouspoliit-
tisten toimenpiteiden valmistelu (laki talous-
neuvostosta; 2/1966). Käytännössä pääminis-
terin yhteensovittamistehtävä toteutuukin
pitkälti ministerivaliokunnissa, joiden työtä
hän johtaa. Pääministeri johtaa myös neuvot-
teluja hallituksen sisällä eri hallitusryhmien
välisten erimielisyyksien sopimiseksi. Neu-
vottelut hallituksen ja eduskuntaryhmien vä-
lillä käydään yleensä pääministerin johdolla.
Pääministeri edustaa hallitusta eduskunnassa
eri tilanteissa kuten välikysymyskeskuste-
luissa tai pääministerin ilmoituksen pohjalta
käytävissä keskusteluissa. Pääministerin teh-
tävänä on myös hallituksen työn yhteensovit-
taminen eduskunnan työn kanssa.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin päämi-
nisterin tehtävistä EU-asioiden hoidossa.
Momentin mukaan pääministeri huolehtisi
Euroopan unionissa päätettävien asioiden
valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamises-
ta valtioneuvostossa. Säännös vastaisi perus-
tuslaissa ja muussa lainsäädännössä päämi-
nisterille säädettyä asemaa. Säännös ei estäisi
sitä, että myös vastaisuudessa noudatettaisiin
nykyisenlaista tehtävien jakoa EU-asioissa
pääministerin ja valtioneuvoston EU-
sihteeristöstä vastaavan ministerin välillä.
Perustuslain 93 §:n 2 momentin mukaan val-
tioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtä-
vien päätösten kansallisesta valmistelusta ja
päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpi-



HE 270/2002 vp26

teistä, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväk-
symistä. EU-asiat ovat siten osa valtioneu-
voston toimintaa, jota pääministeri perustus-
lain 66 §:n mukaisesti johtaa. EU-asioiden
siirtäminen ulkoasiainministeriöstä valtio-
neuvoston kansliaan vuonna 2000 (laki
540/2000, HE 26/2000 vp) on parantanut
pääministerin edellytyksiä johtaa Suomen
osallistumista Euroopan unionin toimintaan
(PeVM 9/2000 vp). Perustuslain 97 §:n 2
momentin mukaisesti pääministerin tehtävä-
nä on myös antaa eduskunnalle tai sen valio-
kunnalle tietoja Eurooppa-neuvoston koko-
uksessa käsiteltävistä asioista etukäteen sekä
viipymättä kokouksen jälkeen samoin kuin
Euroopan unionin perussopimusten muutos-
ten valmistelusta. Valtioneuvoston toimival-
taan kuuluvissa Euroopan unionin yhteistä
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa
asioissa pääministerin tulee huolehtia, että
valtioneuvosto toimii kiinteässä yhteistyössä
presidentin kanssa (HE 1/1998 vp, s. 146/I ja
PeVM 10/1998 vp, s. 26/II). Presidentin ja
valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliitti-
sen valiokunnan yhteisellä kokouksella on
keskeinen asema tässä yhteistyössä, mutta
muutkin yhteismuodot ovat mahdollisia.

4 §. Ministerit. Pykälä korvaisi nykyisen
valtioneuvostolain 1 a §:n säännökset ja val-
tioneuvoston ohjesäännön 3 §:n.

Pykälän 1 momentin mukaan ministeri
toimisi joko ministeriön päällikkönä tai käsit-
telisi ministeriöiden toimialaan kuuluvia asi-
oita. Ministeriön päällikkönä toimivien mi-
nistereiden ohella valtioneuvostoon voi siten
edelleen kuulua myös ministeriöiden toimi-
alaan kuuluvia asioita käsittelemään määrät-
tyjä ministereitä. Tämä lähtökohta sisältyy
myös perustuslain 68 §:n 2 momentin sään-
nökseen ministeristä ministeriön päällikkönä.
Samaan ministeriöön nimitetyt, ministeriön
asioita käsittelevät ministerit eivät ole alistei-
sessa asemassa ministeriön päällikkönä ole-
vaan ministeriin nähden, vaan kukin ministe-
ri johtaa tehtäväjaon mukaisesti itsenäisesti
ministeriön toimintaa omalla toimialallaan.
Siten ministeriön päällikkönä toimiva minis-
teri ei voi puuttua samaan ministeriöön nimi-
tetyn toisen ministerin omalla toimialallaan
tekemiin päätöksiin. Kukin ministeri käsitte-
lee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat
sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Samoin

kukin ministeri johtaa taloussuunnittelua ja
talousarvioiden ja muiden yhteisten asioiden
valmistelua toimialallaan. Käytännössä erot
päällikkönä toimivan ministerin ja ministeri-
ön asioita käsittelevän ministerin välillä nä-
kyvät lähinnä toimivallan määrittelyssä ja
nimikkeessä. Ministeriön asioita käsittele-
mään nimitetyn ministerin toimiala määritel-
lään nimenomaisesti asiaryhmittäin, kun taas
päällikkönä toimivan ministerin toimialaan
kuuluvat kaikki muut ministeriön asiat. Pääl-
likkönä toimivan ministerin nimike määräy-
tyy ministeriön nimen mukaan.

Nykyisen valtioneuvostolain 1 a §:n mu-
kaan valtioneuvostossa on voinut olla jäseni-
nä myös niin sanottuja salkuttomia ministe-
reitä, jotka eivät käytä ratkaisuvaltaa missään
ministeriössä, vaan osallistuvat päätöksente-
koon ainoastaan valtioneuvoston istunnoissa.
Tästä mahdollisuudesta ehdotetaan luovutta-
vaksi. Viime vuosikymmeninä valtioneuvos-
ton jäseniksi ei ole enää nimitetty salkutto-
mia ministereitä, vaan jokaisella ministerillä
on ollut vastuullaan ministeriöiden toimi-
alaan kuuluvia asioita. Valtioneuvostoa
muodostettaessa voidaan jokaiselle ministe-
rille koota tarkoituksenmukainen toimiala ja-
kamalla joustavasti ministeriöiden asioita.
Tarvetta sellaiseen valtioneuvoston jäsenyy-
teen, jossa osallistutaan ainoastaan päätök-
sentekoon valtioneuvoston istunnoissa, ei
näyttäisi siten enää olevan. Valtioneuvoston
toiminnalle on ominaista myös niin sanottu
valmistelupakkoperiaate eli kukin ministeriö
vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuulu-
vien asioiden valmistelusta. Tämä jättää hy-
vin vähän mahdollisuuksia muodostaa salkut-
tomalle ministerille mielekäs tehtäväkoko-
naisuus.

Valtioneuvoston 21 päivänä kesäkuuta
2000 asettamassa keskushallintohankkeessa
on tuotu esiin mahdollisuus nimetä niin sa-
nottuja koordinoivia ministereitä asioiden
valmistelua varten. Koordinoiva ministeri
määrättäisiin johtamaan jonkin asiakokonai-
suuden valmistelua tai hallituksen politiikka-
ohjelmaa. Käsillä olevassa esityksessä ehdo-
tetut säännökset ministereistä eivät sinänsä
muodostaisi estettä tällaisten yhteensovitta-
vien ministerien toiminnalle. Ministerit toi-
misivat yhteensovitustehtävissään pääminis-
terin ohjauksessa ja raportoisivat asiasta hä-
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nelle, sillä perustuslain 66 §:n mukaan yh-
teensovittamistehtävät valtioneuvostossa
kuuluvat pääministerille. Yhteensovittavien
ministerien tulee myös noudattaa ministerien
välistä toimivallan jakoa.

Pykälässä ei enää säädettäisi ministerien
enimmäismäärää. Nykyisen valtioneuvosto-
lain 1 a §:n mukaan valtioneuvostossa voi ol-
la enintään kahdeksantoista ministeriä pää-
ministeri mukaan luettuna. Perustuslaki ei
vaadi ministerien enimmäismäärän sääntelyä
laissa, sillä perustuslain 60 §:n 1 momentissa
todetaan ainoastaan valtioneuvostoon kuulu-
van pääministeri ja tarvittava määrä muita
ministereitä. Perustuslain 68 §:n 1 momentis-
sa ei myöskään edellytetä mitään tiettyä mi-
nisteriöiden lukumäärää, mutta perustuslain
ilmaisusta ”tarvittava määrä ministeriöitä”
voidaan kuitenkin lukea vaatimus siitä, että
kunkin ministeriön toimialan tulee olla yh-
teiskunnallisesti merkittävä sekä hallinnolli-
sesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukainen
(ks. HE 1/1998 vp, s. 118/II). Koska perus-
tuslaki ei aseta asian sääntelylle tiukkoja vaa-
timuksia eikä ole osoitettavissa muutakaan
perusteltua syytä ministerien enimmäismää-
rän sääntelylle, ehdotetaan, ettei asiasta enää
oteta säännöstä lakiin.

Pykälässä ei myöskään säädettäisi ministe-
reiden kelpoisuusvaatimuksista, kuten ei ny-
kyisessäkään valtioneuvostolaissa. Asiasta
säädetään perustuslain 60 §:n 1 momentissa,
jonka mukaan ministerien on oltava rehelli-
siksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansa-
laisia. Perustuslaissa asetettu kansalaisuus-
vaatimus ei sulje pois mahdollisuutta kak-
soiskansalaisuuteen. Perustuslaissa säädetään
myös ministerien vastuunalaisuudesta edus-
kunnalle ja ministerin vastuusta valtioneu-
voston tekemästä päätöksestä (perustuslain
60 §:n 2 mom.) sekä ministerin sidonnai-
suuksista (perustuslain 63 §).

Pykälään ei ole enää otettu valtioneuvosto-
lain 1 a §:ään sisältyvää mainintaa tasavallan
presidentistä ministerien nimittäjänä, sillä
asiasta säädetään perustuslain 61 §:ssä.

Pykälän 2 momentin mukaan työnjaosta
ministereiden kesken ministeriössä päättäisi
valtioneuvosto. Säännös vastaa nykyisen val-
tioneuvoston ohjesäännön 3 §:n 2 moment-
tia. Ministeriöiden toimialasta ja asioiden ja-
osta niiden kesken säädetään perustuslain 68

§:n 3 momentin mukaan lailla tai valtioneu-
voston asetuksella, mutta samaan ministeri-
öön nimitettyjen ministereiden keskinäisestä
työnjaosta valtioneuvosto päättää käytännös-
sä järjestäytymisistunnossaan. Jos ministeri-
öön on nimitetty vain yksi ministeri, hän vas-
taa kaikista ministeriön toimialaan kuuluvista
asioista.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin jokai-
selle ministerille annettavasta tehtävän mu-
kaisesta nimikkeestä. Nimike vahvistettaisiin
ministeriksi nimittämisen yhteydessä. Nykyi-
sen valtioneuvoston ohjesäännön 3 §:n 1
momentin mukaan tasavallan presidentti an-
taa ministerille nimikkeen nimittäessään tä-
män valtioneuvoston jäseneksi. Käytännössä
nimike on annettu valtioneuvoston nimittä-
mistä koskevassa tasavallan presidentin
avoimessa kirjeessä. Ehdotetun momentin
tarkoituksena on, että ministerin nimike vah-
vistettaisiin nimityksen yhteydessä presiden-
tin avoimessa kirjeessä pääministeriksi vali-
tun ehdotuksen mukaisesti. Ministerillä voi
olla vain yksi nimike. Toimiessaan toisen
ministerin sijaisena tai toisessa ministeriössä,
johon ministeri on määrätty käsittelemään
ministeriön asioita, hän käyttää aina nimiket-
tä ministeri. Pääministeri käyttää kuitenkin
kaikissa tilanteissa pääministerin nimikettä.

5 §. Ministerin sijaisuus. Pykälä sisältäisi
säännökset pääministerin ja ministerin sijai-
suudesta. Pykälä korvaisi nykyisen valtio-
neuvostolain 2 §:n.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin valtio-
neuvoston toimivallasta määrätä pääministe-
rin sijainen ja sijaiset muille ministereille.
Momentin mukaan valtioneuvosto määräisi
pääministerin sijaiseksi sekä muun ministerin
sijaiseksi toisen valtioneuvoston jäsenen sen
varalta, ettei pääministeri tai muu ministeri
voi tilapäisen esteen takia hoitaa tehtäviään.
Lisäksi momentissa viitattaisiin perustuslain
säännöksiin pääministerin sijaisuudesta.
Toimivalta pääministerin ja ministerien sijai-
suuden määräämisessä ehdotetaan siirrettä-
väksi tasavallan presidentiltä valtioneuvos-
tolle. Kyse on valtioneuvoston sisäisestä jär-
jestäytymisestä, jossa päätösvalta on perus-
teltua osoittaa valtioneuvostolle itselleen. Pe-
rustuslain 66 §:n 2 momentin mukaan pää-
ministerin ollessa estyneenä hänen tehtäviään
hoitaa pääministerin sijaiseksi määrätty mi-
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nisteri ja tämänkin ollessa estynyt virka-
vuosiltaan vanhin ministeri. Virkavuosiltaan
vanhimmalla ministerillä tarkoitetaan perus-
tuslaissa sitä ministeriä, joka on ministereistä
toiminut pisimmän aikaa ministerin tehtävis-
sä (HE 1/1998 vp, s. 117/II).

Käytännössä pääministerin sijaisesta mää-
rättäisiin valtioneuvoston järjestäytymisen
yhteydessä. Samalla vahvistettaisiin myös
muiden ministerien sijaiset sekä ministerien
välinen työnjako. Pääministerin estyneisyyttä
koskeva säännös tulee sovellettavaksi sairau-
den tai muiden sellaisten tosiasiallisten estei-
den ohella myös esteellisyystilanteissa sa-
moin kuin tilanteissa, joissa pääministeri hoi-
taa presidentin tehtäviä.

Ministereille määrätään yleensä viisi tai
kuusi sijaista. Säännöksessä ei enää ehdoteta
mainittavaksi nimenomaisesti erilaisia tila-
päisiä estetilanteita kuten nykyisen valtio-
neuvostolain 2 §:n 1 momentissa. Selvää on,
että esteellä tarkoitettaisiin edelleen vuosilo-
maa, sairautta, esteellisyyttä tai muuta tila-
päistä estettä.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin minis-
terin sijaisesta ministerivaliokunnassa. Ehdo-
tuksen mukaan valtioneuvosto voisi määrätä
näistä sijaisista erikseen. Ministerivaliokun-
tien sijaisuudet voisivat siten määräytyä eri
tavoin kuin ministerien sijaisuudet ehdotetun
1 momentin nojalla. Tämä merkitsisi muutos-
ta nykytilaan. Ministerivaliokunnat ovat kes-
keisiä hallituksen valmisteluelimiä, joissa po-
liittisten voimasuhteiden säilyttäminen voi
olla tärkeää. Ministereiden sijaisten määrää-
misessä ei yleensä oteta huomioon ministe-
reiden puoluetaustaa. Tämä ei ole aina edes
mahdollista pienten hallitusryhmien ministe-
reiden kohdalla. On perusteltua, että ministe-
rivaliokuntien sijaisuuksien määräämisessä
voitaisiin harkita poliittisia näkökohtia. La-
kiehdotuksen 23 §:n mukaan niin sanotuissa
lakisääteisissä ministerivaliokunnissa jäsen-
ten tulee kuitenkin aina olla valtioneuvoston
jäseniä. Tämä koskee myös ministerien sijai-
sia näissä ministerivaliokunnissa.

6 §. Valtiosihteeri. Pykälässä säädettäisiin
mahdollisuudesta nimittää ministerin avuksi
hänen toimikaudekseen valtiosihteeri, joka
toimisi ministerin luottamuksen varassa.
Tehtävä olisi ministeriöissä uusi, sillä ainoas-
taan valtioneuvoston kansliassa on nykyisin

valtiosihteeri, jonka toimikausi on sidottu
pääministerin toimikauteen. Tarkemmat
säännökset valtiosihteeristä annettaisiin val-
tion virkamieslaissa (750/1994) ja - asetuk-
sessa (971/1994 sekä valtioneuvoston ohje-
säännössä.

Valtiosihteeri vahvistaisi ministeriön poliit-
tista johtamisjärjestelmää ja tukisi ministeriä
hänen tehtäviensä hoidossa. Valtiosihteeri
avustaisi ministeriä poliittisten linjausten
muodostamisessa, hallitusohjelman toimeen-
panossa ministerin toimialalla ja asioiden
koordinoinnissa sekä edustaisi ministeriä ti-
laisuuksissa, jotka eivät edellytä ministerin
henkilökohtaista osallistumista. Ministerien
nykyinen tehtävämäärä ja ajankäyttötarpeet
edellyttävät aikaisempaa vahvempia, ministe-
rin toimintaa tukevia järjestelyjä ministeri-
öissä, jotta ministerit voisivat keskittyä val-
tioneuvoston jäsenille kuuluvien keskeisten
tehtävien hoitamiseen. Valtiosihteerit eivät
olisi poliittiselta tai oikeudelliselta asemal-
taan ministeriin rinnastettavia, eikä heille si-
ten annettaisi valtioneuvoston jäsenen sijai-
sen tehtäviä.

Ehdotetun pykälän mukaan ministeriä
avustamaan voitaisiin nimittää ministerin
toimikaudeksi valtiosihteeri. Pykälässä sää-
dettäisiin myös ministerin mahdollisuudesta
määrätä valtiosihteeri toimimaan sijaisenaan
asioiden valmisteluun liittyvissä tehtävissä.
Tarkoituksena on, että ministerikohtainen
tarve valtiosihteerin nimittämiselle arvioitai-
siin kunkin hallituskokoonpanon muodosta-
misen yhteydessä.

Valtiosihteerit olisivat ministerikohtaisia,
ja heidät sijoitettaisiin ministeriöihin asian-
omaisen ministerin sijoituksen mukaisesti.
Valtiosihteerin käsittelemät asiat vastaisivat
ministerin toimialaa. Näin turvattaisiin se, et-
tä myös niissä ministeriöissä, joissa asiat on
jaettu useamman ministerin kesken, ministe-
riä avustaisi hänen luottamuksensa varassa
toimiva valtiosihteeri.

Valtiosihteerien tehtävänä olisi toimia mi-
nisterin lähimpänä apuna lähinnä asioiden
valmistelussa. Näissä tehtävissä valtiosihtee-
riä ohjaisivat ministeriltä saadut toimintaoh-
jeet. Luottamussuhde ministeriin merkitsisi,
että valtiosihteeri sitouttaisi ministerin pää-
tettyihin ratkaisuihin ja että ministeri kantaisi
poliittisen vastuun valtiosihteerin toiminnas-
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ta. Valtiosihteerin keskeisiä tehtäviä olisi hal-
litusohjelmaan ja hallituksen strategiasalk-
kuun sisältyvien hankkeiden eteenpäin vie-
minen. Valtiosihteeri voisi osallistua ministe-
rin sijaisena asioita valmisteleviin ministeri-
työryhmiin tai –valiokuntiin, edustaa minis-
teriä erilaisissa tilaisuuksissa sekä seurata
valtion keskushallinnon uudistamishankkees-
sa tarkoitettujen hallituksen politiikkaohjel-
mien valmistelua ja toteutusta. Lakisääteisis-
sä ministerivaliokunnissa, joista säädettäisiin
lakiehdotuksen 23 §:n 1 momentissa, valtio-
sihteeri ei kuitenkaan voisi toimia ministerin
sijaisena. Valtiosihteeri ei myöskään voisi
toimia ministerin sijaisena valtioneuvoston
istunnoissa, tasavallan presidentin esittelyis-
sä, eduskunnan täysistunnoissa tai ministerin
vastatessa eduskuntakysymyksiin. Eduskun-
nan valiokunnissa valtiosihteeri voisi esiintyä
ministerin sijaisena lukuun ottamatta kuiten-
kaan niitä tilanteita, joissa valiokunta haluaa
nimenomaisesti kuulla ministeriä.

Valtiosihteeri voisi tarvittaessa myös edus-
taa ministeriä erilaisissa kansainvälisissä ko-
kouksissa ja tapaamisissa. Tämä koskisi
myös sellaista Euroopan unioniin liittyvää
toimintaa ja yhteydenpitoa, joka ei edellytä
ministerin henkilökohtaista osallistumista.
Valtiosihteeri voisi siten tarvittaessa toimia
ministerin sijaisena myös EU:n ministerineu-
voston varsinaisissa kokouksissa. Valtiosih-
teeri toimisi neuvostossa Suomen kansalli-
sessa valmistelussa muodostettujen kantojen
mukaisesti. Ministerin osallistuminen minis-
terineuvoston kokouksiin olisi perusteltua
erityisesti silloin, kun käsiteltävänä on Suo-
men kansallisen edun kannalta tai muutoin
merkittäviä asioita.

Valtiosihteerin nimittäisi valtioneuvosto
asianomaisen ministerin ohjauksessa tapah-
tuvasta esittelystä. Kyse olisi ministerin hen-
kilökohtaisen luottamuksen varassa toimivas-
ta, ministerin valitsemasta ja ministerin toi-
mikaudeksi nimitetystä henkilöstä. Tehtävä
täytettäisiin sitä haettavaksi julistamatta tai
sen avoinna olemisesta ilmoittamatta. Poik-
keuksellisen nimitysmenettelyn perusteena
on ministerin luottamukseen liittyvä tehtävän
erityisluonne. Ministerin ja valtiosihteerin
luottamussuhteesta johtuu, että sovellettaessa
perustuslain 125 §:n 2 momentin yleisiä ni-
mitysperusteita valtiosihteerinimityksissä

kelpoisuuden arvioinnissa painottuisivat eri-
tyisesti henkilökohtaiseen luottamukseen ja
henkilön sopivuuteen perustuvat seikat muo-
dollista ansioituneisuutta ja kokemusta
enemmän. Käytännössä tämä edellyttänee,
että nimitettävä henkilö joko edustaa poliitti-
sesti samaa näkemystä kuin ministeri tai on
poliittisesti sillä tavoin neutraali, että edelly-
tykset luottamukselle ovat olemassa. Poikke-
uksellisesta nimitysmenettelystä säädettäisiin
valtion virkamiesasetuksessa.

Valtiosihteerin tehtävä päättyisi ministerin
toimikauden päättymiseen. Ministerin tai hal-
lituksen vaihtuessa ei kuitenkaan olisi estettä
nimittää niin haluttaessa valtiosihteeri tehtä-
vään uudelleen. Valtiosihteeri voitaisiin irti-
sanoa tehtävästä kesken ministerin toimikau-
den ehdotetun valtion virkamieslain 26 ja
26 a §:n nojalla. Ministerin luottamuksen
menetys muodostaisi valtiosihteerin tehtävän
osalta irtisanomisen erityisen syyn.

Valtiosihteeri olisi kansliapäällikön rinnal-
la ministeriön ylintä virkamiesjohtoa. Tehtä-
vään nimitettävältä edellytettäisiin pääsään-
töisesti ylempää korkeakoulututkintoa. Val-
tiosihteeriksi voitaisiin kuitenkin nimittää
myös henkilö, jolla on muulla tavoin hankit-
tua tehtävän vaatimaa taitoa ja kokemusta.
Tehtävän erityisen luonteen vuoksi kelpoi-
suusvaatimukset on perusteltua muotoilla
kansliapäällikön kelpoisuusvaatimuksia väl-
jemmin. Palkkaukseltaan valtiosihteeri rin-
nastuisi lähinnä kansliapäällikön virkaan.
Virkanimike "valtiosihteeri" vastaisi kan-
sainvälisesti käytössä olevia, vastaavien vir-
kojen nimikkeitä. Nimike on nykyisin käy-
tössä ulkoasiainministeriön ja valtiovarain-
ministeriön kansliapäällikköjen viroissa.
Vastaisuudessa näitä virkoja voitaisiin kutsua
erotuksena määräaikaisiin valtiosihteereihin
nimikkeellä "valtiosihteeri kansliapäällikkö-
nä". Johdonmukaista kuitenkin olisi, että ny-
kyiset ministeriöiden kansliapäällikköjen val-
tiosihteeri-nimikkeet tarkistettaisiin vastai-
suudessa kansliapäällikkö-nimikkeiksi.

Valtion virkamieslain 4 §:n 2 momentin 3
kohdan mukaisesti valtiosihteerien tehtävät
olisivat valtion talousarviossa eriteltäviä vir-
koja, joista eduskunta siten päättäisi. Uutta
hallitusta muodostettaessa jouduttaisiin vir-
koja mahdollisesti siirtämään ministeriöstä
toiseen. Viran siirto tapahtuisi valtion virka-
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mieslain 5 §:ssä säädettävässä menettelyssä.
Virkaan liittyvät määrärahat puolestaan siir-
rettäisiin valtion talousarviosta annetun lain
(423/1988) 7 a §:ssä säädetyssä menettelyssä.
Kyseinen menettely koskee henkilöstöresurs-
sien uudelleen kohdentamista ja virkojen siir-
toa virastosta toiseen.

Valtiosihteerin muodollinen asema ja teh-
tävät säänneltäisiin valtioneuvoston ohje-
säännössä ja ministeriön asetuksina annetta-
vissa ministeriöiden työjärjestyksissä. Tältä
osin on tarkoituksena noudattaa pitkälti ny-
kyistä valtioneuvoston kanslian valtiosihtee-
rin asemaa ja tehtäviä. Keskeisenä poik-
keavana piirteenä olisi lähinnä se, että valtio-
neuvoston kanslian valtiosihteeri toimii ny-
kyisin muodollisesti kanslian kansliapäällik-
könä. Vastaisuudessa valtioneuvoston kansli-
assa ei enää olisi nimenomaisesti kanslia-
päällikköä, vaan kanslian alivaltiosihteeri
hoitaisi kansliapäällikön tehtävät. Nämä teh-
tävät kuuluvat pääosin jo nykyisin alival-
tiosihteerille. Jos ministerillä ei olisi valtio-
sihteeriä, huolehtisi hän vastaavista tehtävistä
itse apunaan erityisavustaja.

Ehdotetussa valtiosihteerijärjestelmässä
valtiosihteeri toimisi ministeriön johdossa
kansliapäällikön rinnalla. Valtiosihteerillä
olisi oikeus pidättää päätettäväkseen asia,
jonka hänen alaisensa muutoin saisi ratkaista.
Tämä tarkoittaisi asioita, joissa ratkaisuvalta
on ministeriössä siirretty ministeriltä virka-
miehen ratkaistavaksi. Pääsäännön mukaan
keskeiset asiat ministeriössä ratkaisee kui-
tenkin ministeri. Valtiosihteerillä ei olisi oi-
keutta pidättää kansliapäällikölle kuuluvia
asioita ratkaistavakseen. Näin vältettäisiin
mahdolliset sekaannusta aiheuttavat tilanteet
niissä ministeriöissä, joissa toimii useita mi-
nistereitä ja valtiosihteerejä. Valtiosihteerillä
olisi kuitenkin oikeus osoittaa kansliapäälli-
kölle kuuluva asia ministerin ratkaistavaksi.
Valtiosihteeri ei siten ratkaisisi kansliapäälli-
kölle kuuluvaa asiaa itse, vaan siirtäisi sen
ministerin päätettäväksi. Valtiosihteeri voisi
pidättää asiassa ratkaisuvallan ministerille
esimerkiksi ehdotetun valtioneuvostolain 16
§:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa,
joissa kansliapäällikölle ratkaistavaksi sää-
detty asia on yksittäistapauksessa yhteiskun-
nallisesti tai taloudellisesti merkittävä. Mi-
nisteriökohtaisten tarpeiden mukaisesti val-

tiosihteerille voitaisiin myös säätää ministe-
riöasetuksissa ratkaisuvaltaa sellaisissa asi-
oissa, jotka voidaan ehdotetun valtioneuvos-
tolain 15 §:n 2 momentin nojalla antaa minis-
teriön virkamiehen ratkaistavaksi.

Valtiosihteerillä olisi myös asioiden esitte-
lyoikeus ministeriössä ja valtioneuvostossa.
Valtiosihteerille määrättäisiin nimityspäätök-
sessä asioiden esittely- ja pidätysoikeus nii-
hin asiaryhmiin, jotka kuuluvat asianomaisen
ministerin toimialaan eri ministeriöissä. Val-
tiosihteeri olisi virkamiehenä virkavastuussa
kuten muutkin virkamiehet ja asioiden esitte-
lijänä esittelijänvastuussa. Hänen asemansa
olisi sidottu poliittisesti ministeriin ja tämän
nauttimaan luottamukseen eduskunnassa.

7 §. Ministeriön organisaatio. Pykälä sisäl-
täisi perussäännökset ministeriön organisaa-
tiosta. Nykyisessä valtioneuvostolaissa ei ole
yleissäännöksiä asiasta lukuun ottamatta mi-
nisteriön toiminnan järjestämistä koskevaa
asetuksenantovaltuutta 12 §:n 2 momentissa.

Pykälän 1 momentin mukaan ministeriö ja-
kautuu osastoihin ja tarpeen mukaan muihin
toimintayksiköihin ministeriön tehtävien tar-
koituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Ministe-
riöiden organisaatiorakenne perustuu käytän-
nössä nykyisin osastoihin lukuun ottamatta
valtioneuvoston kansliaa, jonka organisaatio
muodostuu yksiköistä. Ministeriöissä on ny-
kyisin myös osastojen ulkopuolisia toimin-
tayksikköjä. Ehdotetulla säännöksellä olisi
välitöntä vaikutusta ministeriöiden organi-
saatioon. Ministeriöiden jakautuminen osas-
toihin kytkeytyy myös valtion talousarvioon,
sillä valtion virkamieslain 4 §:ssä edellyte-
tään ministeriön osastopäälliköiden ja apu-
laisosastopäälliköiden virkojen erittelyä talo-
usarviossa.

Osastojen sisäiset rakenteet sitä vastoin
vaihtelevat ministeriökohtaisesti. Organisaa-
tiorakenteita onkin viime vuosina kehitetty
kunkin ministeriön omista tarpeista lähtien.
Näin on tarkoitus toimia myös vastaisuudes-
sa. Edellytykset mahdollisiin ministeriöiden
välisiin toimialamuutoksiin on kuitenkin tur-
vattava. Asiaryhmien ja niitä hoitavien hal-
lintokokonaisuuksien siirto ministeriöstä toi-
seen täytyy edelleen olla mahdollista. Minis-
teriöiden organisaatiosta säädetään nykyisin
melko yleispiirteisesti myös valtioneuvoston
asetuksina annettavissa ministeriöasetuksis-
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sa. Yksityiskohtaisemmat säännökset sisälty-
vät ministeriön asetuksena annettaviin minis-
teriöiden työjärjestyksiin. Tämän lisäksi
osastoilla ja muilla toimintayksiköillä on
omat työjärjestyksensä.

Pykälän 2 momentti sisältäisi valtuuden
säätää ministeriön järjestysmuodosta ja toi-
minnan yleisistä perusteista valtioneuvoston
asetuksella sekä valtuuden tarkempien sään-
nösten antamiseen ministeriön työjärjestyk-
sellä. Ministeriöiden työjärjestykset annettai-
siin ministeriön asetuksella kuten nykyisin-
kin. Niitä ei ole pidetty pelkästään ministeri-
ön sisäistä järjestystä koskevina hallinnollisi-
na määräyksinä (ks. PeVM 12/1999 vp). Val-
tioneuvoston asetuksen tasolla säädettävinä
ministeriön järjestysmuodon ja toiminnan
yleisinä perusteina voidaan pitää ainakin mi-
nisteriön organisaation perusrakennetta sa-
moin kuin ministeriön henkilöstöä, sen kel-
poisuusvaatimuksia ja nimittämistä sekä asi-
oiden valmistelua, ratkaisemista ja päätösval-
lan pidättämistä koskevia perussäännöksiä.

8 §. Toimialajako kansainvälisissä asiois-
sa. Pykälään ehdotetaan siirrettäväksi sellai-
senaan nykyinen valtioneuvostolain 3 a §, jo-
ta tarkistettiin vuonna 2000 siirrettäessä EU-
sihteeristö ulkoasiainministeriöstä valtioneu-
voston kansliaan (laki 540/2000; HE 26/2000
vp).

Pykälän 1 momentti sisältää pääsäännön
toimialajaosta valtiosopimusten ja muiden
kansainvälisten velvoitteiden käsittelyssä.
Sen mukaan käsittelystä vastaa se ministeriö,
jonka toimialaan sopimus tai velvoite sisäl-
löltään kuuluu. Perustuslain 68 §:n 3 momen-
tista johtuu, että ministeriöiden toimialasta ja
asioiden jaosta niiden kesken säädetään lailla
tai valtioneuvoston asetuksella. Tarkemmin
toimialajaosta ministeriöiden välillä kansain-
välisissä asioissa säädetään nykyisin valtio-
neuvoston ohjesäännössä.

Pykälän 2 momentin ensimmäisen virkkeen
mukaan ulkoasiainministeriö käsittelisi kui-
tenkin merkittäviä ulko- ja turvallisuuspoliit-
tisia näkökohtia sisältävän valtiosopimuksen
ja muun kansainvälisen velvoitteen. Tämä on
yhdenmukaista perustuslain 93 §:n 3 momen-
tin kanssa, jonka mukaan ulkopoliittisesti
merkittävien kannanottojen ilmoittamisesta
muille valtioille ja kansainvälisille järjestöille
vastaa ministeri, jonka toimialaan kansainvä-

liset suhteet kuuluvat.
Momentin toisen virkkeen mukaan Euroo-

pan unionin perussopimusten muuttamista
koskevat asiat ulkoasiainministeriö käsittelisi
yhdessä valtioneuvoston kanslian kanssa.
Tämä on yhdenmukaista perustuslain 93 §:n
1 ja 2 momentin kanssa, koska tällöin on
muodollisesti kysymys perustuslain 93 §:n 1
momentin tarkoittamista kansainvälisistä
velvoitteista, jotka kuitenkin sisällöllisesti
rinnastuvat läheisemmin perustuslain 93 §:n
2 momentin tarkoittamiin Euroopan unionis-
sa tehtäviin päätöksiin. Tällaisia sopimuksia
ovat muun muassa hallitusten välisessä kon-
ferenssissa valmisteltavat unionin päätöksen-
teon tehostamiseen tähtäävät perussopimus-
ten muutokset, uusien toimivaltuuksien luo-
vuttamista jäsenvaltioilta unionin toimieli-
mille koskevat sopimusmuutokset, Euroopan
unionin laajentumisen edellyttämät perusso-
pimusten muutokset sekä uusien jäsenvalti-
oiden liittymissopimukset. Perussopimusten
muuttamista koskevissa asioissa ulkoasiain-
ministeriöllä olisi ensisijainen esittelyvastuu.

Pykälän 3 momentin mukaan ulkoasiain-
ministeriön tehtävänä on avustaa toimivaltai-
sia ministeriöitä niiden hoitamien kansainvä-
listen asioiden yhteensovittamisessa. Valtio-
neuvoston kanslia kuitenkin yhteensovittaa
momentin mukaan Euroopan unionin perus-
sopimusten muuttamista koskevat asiat sekä
Euroopan unionissa käsiteltäviä valtiosopi-
muksia ja muita kansainvälisiä velvoitteita
koskevat asiat siten kuin ehdotetun 9 §:n 2
momentissa säädetään. Viimeksi mainituilla
Euroopan unionissa käsiteltävillä valtiosopi-
muksilla ja muilla kansainvälisillä velvoit-
teilla tarkoitetaan erityisesti Euroopan unio-
nin oikeus- ja sisäasioissa sekä Euroopan yh-
teisöjen ja jäsenvaltioiden välisen jaetun toi-
mivallan alalla jäsenvaltioiden välillä ja kol-
mansien valtioiden kanssa tehtäviä sopimuk-
sia, jotka eivät muodollisesti kuulu unionin
toimivaltaan.

9 §. Toimialajako Euroopan unionissa pää-
tettävissä asioissa. Pykälään ehdotetaan siir-
rettäväksi sellaisenaan nykyisen valtioneu-
vostolain 3 b §, joka lisättiin lakiin siirrettä-
essä EU-sihteeristö ulkoasiainministeriöstä
valtioneuvoston kansliaan (laki 540/2000;
HE 26/2000 vp).

Pykälän 1 momentin mukaan Euroopan
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unionissa päätettävät asiat käsittelee se mi-
nisteriö, jonka toimialaan asia sisällöltään
kuuluu. Pykälässä käytetty ilmaisu "Euroo-
pan unionissa päätettävät asiat" vastaa tulkin-
tasisällöltään perustuslain 93 §:n 2 momen-
tissa säädettyä vastaavaa ilmaisua. Siihen si-
sältyvät varsinaiset Euroopan unionin toimi-
valtaan kuuluvat asiat sekä sen toimielinjär-
jestelmässä tehtävät päätökset, jotka eivät
muodollisesti kuulu unionin toimivaltaan,
mutta ovat unioniasioihin sisällöltään ja vai-
kutuksiltaan rinnastettavia. Näitä päätöksiä
ovat myös jäsenvaltioiden edustajien perus-
tamissopimusten mukaisessa menettelyssä
unionin tehtävien hoitamiseksi yhdessä te-
kemät nimityspäätökset (PeVM 10/1998 vp
ja 6/1999 vp). Unionin perussopimusten
muuttamista koskevien asioiden käsittelystä
säädettäisiin erikseen lakiehdotuksen 8 §:n 2
momentissa.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valtio-
neuvoston kanslian tehtävästä yhteensovittaa
eri ministeriöissä käsiteltävien Euroopan
unionissa päätettävien asioiden valmistelu ja
käsittely. Valtioneuvoston asetuksella voitai-
siin kuitenkin poiketa tästä pääsäännöstä
jonkin asiaryhmän osalta. Säännöksen tarkoi-
tuksena ei ole muuttaa jokaisen ministeriön
vastuuta omaan toimialaansa kuuluvien asi-
oiden yhteensovittamisesta EU-asioiden ko-
mitean alaisessa jaostokäsittelyssä tai osana
tavanomaista toimialaansa kuuluvien tehtävi-
en valmistelua. Valtioneuvoston kanslian
tehtävänä on vastata koko yhteensovitusjär-
jestelmän toimivuudesta ja varmistaa yksit-
täisissä EU-asioissa, että Suomella on yhte-
näinen kansallinen kanta riittävän ajoissa, et-
tä sen muodostamiseen osallistuvat kaikki
asian kannalta toimivaltaiset ministeriöt ja et-
tä kanta on linjassa hallituksen EU-politiikan
yleistavoitteiden kanssa. Käytännössä poliit-
tinen yhteensovitus tapahtuu pääministerin
johdolla EU-ministerivaliokunnassa ja ulko-
ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokun-
nassa. Ulkoasiainhallintolain (204/2000) 3
§:n mukaan valtioneuvoston kanslia voi Eu-
roopan unionia koskevassa yksittäisessä asi-
assa ilmoittaa kansallisen kannan tai muun
toimintaohjeen Suomen pysyvälle edustustol-
le Euroopan unionissa.

10 §. Toimivallan ratkaiseminen. Pykälä
koskee ministeriöiden toimivaltaan liittyvien

kysymysten ratkaisemista yksittäisissä tapa-
uksissa. Toimivaltaristiriitojen ratkaiseminen
ministeriöiden välillä kuuluu valtioneuvoston
yleisistunnolle.

Pykälän 1 momentti vastaa asiasisällöltään
nykyistä valtioneuvostolain 4 §:n 1 moment-
tia. Momentin mukaan valtioneuvosto ratkai-
sisi pääministerin esityksestä erimielisyyden
siitä, minkä ministeriön käsiteltäväksi jokin
asia kuuluu. Ehdotuksessa on korvattu nykyi-
sen säännöksen ilmaus "epäselvyys" "erimie-
lisyydellä". Tarkoitus kuitenkin on, että
säännös koskisi sekä niitä tilanteita, joissa
toimivaltainen ministeriö on epäselvä, että ti-
lanteita, joissa ministeriöiden välillä on eri-
mielisyyttä toimivaltaisesta ministeriöstä.
Pääministeri esittelisi asian yleisistunnon rat-
kaistavaksi.

Pykälän 2 momentti vastaisi sellaisenaan
nykyistä valtioneuvostolain 4 §:n 2 moment-
tia. Momentissa säädetään tilanteesta, jossa
laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä
asia koskee useamman kuin yhden ministeri-
ön toimialaa. Tällöin valtioneuvoston yleisis-
tunto päättäisi, mikä ministeriö asian käsitte-
lisi. Asian esittelisi yleisistunnossa se minis-
teriö, jonka toimialaan asia lähinnä kuuluu ja
jonka vastuulla valmistelutyö on suoritettu.
Ristiriitatilanteissa näidenkin asioiden ratkai-
sun esittelisi pääministeri 1 momentin mu-
kaisesti.

11 §. Toimialajaon muuttamisen vaikutuk-
set. Pykälä koskisi tilanteita, joissa ministeri-
öiden välinen toimialajako muuttuu joko hal-
litusta muodostettaessa hallitusneuvotteluissa
sovitun perusteella tai muulloin hallituskau-
den aikana. Pykälässä säädettäisiin toimiala-
muutosten yhteydessä tapahtuvista voimava-
rojen ja vireillä olevien asioiden siirroista.

Ministeriöiden toimialajaosta ja asioiden
jakautumisesta ministeriöiden välillä ehdote-
taan säädettäväksi keskitetysti valtioneuvos-
ton ohjesäännössä kuten nykyisinkin. Minis-
teriöiden toimialojen määräytymiseen vaikut-
taa kuitenkin myös erityislainsäädäntöön si-
sältyvät tehtäväsäännökset, joissa yleensä
nimetään toimivaltainen ministeriö. Tämän
vuoksi toimialojen muuttaminen saattaa käy-
tännössä edellyttää asetusmuutosten lisäksi
myös lainsäädännön tarkistuksia. Uuden mi-
nisteriön perustaminen edellyttää lisäksi val-
tion talousarvion muuttamista eduskunnalle
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annettavalla lisätalousarvioesityksellä. Halli-
tus voi antaa eduskunnalle myös ennalta tie-
don uuden ministeriön perustamisesta tai
merkittävistä ministeriöiden toimialajaon
muutoksista hallitusohjelmaa koskevassa tie-
donannossaan.

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan siirrettä-
väksi nykyinen valtioneuvostolain 11 a §
eräiltä osin tarkistettuna. Nykyisen säännök-
sen mukaan siirtyisivät ministeriön hallin-
nonalalle kuuluvat virastot ja laitokset uuden
toimialajaon mukaisen ministeriön hallin-
nonalalle. Virastojen ja laitosten ohella mi-
nisteriöiden toimialalla on myös erilaisia
toimielimiä, kuten lautakuntia, neuvostoja ja
neuvottelukuntia, sekä valtioenemmistöisiä
osakeyhtiöitä, joiden tulisi myös siirtyä toi-
mialamuutoksen yhteydessä uuden ministeri-
ön hallinnonalalle. Tämän vuoksi nykyistä
säännöstä ehdotetaan tarkennettavaksi mai-
ninnalla toimielimistä ja yhtiöistä. Selkeyden
vuoksi momentissa säädetään myös siitä, että
vireillä olevat asiat ja ministeriön tekemät si-
toumukset siirtyvät uuden toimialajaon mu-
kaiselle ministeriölle. Ministeriön tekemien
yksityisoikeudellisten sitoumusten siirtymi-
sessä on kuitenkin otettava huomioon sopi-
musoikeudellisista periaatteista johtuvat ra-
joitukset.

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan siirrettä-
väksi nykyinen valtioneuvostolain 11 b §.
Asioiden siirtyessä ministeriöltä toiselle siir-
tyisivät myös asioita hoitavat virkamiehet
uuteen ministeriöön. Siirto voisi koskea
myös valtion virkamieslain 9 §:n 1 momentin
nojalla määräajaksi virkasuhteeseen nimitet-
tyjä virkamiehiä, jotka olisivat toisen minis-
teriön palveluksessa määräajan päättymiseen
asti. Nykyisen valtioneuvostolain 11 b §:n
mukaan virka ja virkamies voidaan siirtää
ministeriöstä toiseen ilman virkamiehen
suostumusta. Säännöksellä poiketaan valtion
virkamieslain 5 §:ssä omaksutusta yleisestä
periaatteesta, jonka mukaan virkamiehen siir-
täminen edellyttää aina virkamiehen suostu-
musta. Poikkeussäännöstä perusteltiin aika-
naan sillä, ettei siirto yleensä aiheuta virka-
miehille erityisiä ongelmia, koska ministeriöt
ja lähes tulkoon kaikki niiden yksiköt sijait-
sevat suppealla alueella Helsingin keskustas-
sa (HE 306/1994 vp). Ministeriöiden yksik-
köjä on kuitenkin nykyisin ryhdytty sijoitta-

maan eri puolille maata. Ministeriöiden toi-
mialamuutokset eivät välttämättä merkitsisi
sitä, että siirrettävän yksikön tai osaston toi-
mipaikkakunta muuttuisi, mutta tämä ei ole
kokonaan poissuljettua. Virkapaikan muut-
taminen toiselle paikkakunnalle ilman vir-
kamiehen suostumusta ei ole sopusoinnussa
perustuslain 9 §:n 1 momentin kanssa, jossa
turvataan oikeus asuinpaikan valitsemiseen.
Tämän vuoksi ehdotetaan, että virka ja vir-
kamies voitaisiin siirtää ilman virkamiehen
suostumusta vain, jos siirto ei vaikuta virka-
miehen vapauteen valita asuinpaikkansa.
Virkoja ja virkamiehiä siirrettäessä ministe-
riöiden toimialamuutosten yhteydessä sovel-
lettaisiin yhteistoiminnasta valtion virastoissa
ja laitoksissa annettuja säännöksiä ja tehtyjä
sopimuksia. Siirtämisestä päättäisi valtioneu-
vosto yleisistunnossaan.

Pykälän 3 momentissa viitattaisiin valtion
talousarviosta annettuun lakiin, jonka 7 b
§:ssä säädetään määrärahan siirtämisestä mi-
nisteriön toimialan muuttuessa. Kyseisen
säännöksen mukaan valtioneuvosto voi val-
tioneuvoston kanslian esittelystä siirtää talo-
usarviossa osoitetun määrärahan ministeriöi-
den toimialajaon muutosta vastaavasti toisen
ministeriön käytettäväksi vastaaviin menoi-
hin. Menettelyä ei kuitenkaan voida soveltaa,
jos muutos merkitsisi kokonaan uuden minis-
teriön perustamista tai muuttaisi asianomais-
ten ministeriöiden toiminnan pääasiallista
luonnetta, vaan tällöin on sovellettava nor-
maalia talousarviomenettelyä. Voimavara-
siirtoja voidaan ylipäänsä toteuttaa vain
eduskunnan hyväksymien määrärahojen
käyttötarkoitusta muuttamatta ja eduskunnan
hyväksymien valtion talousarvioon otettujen
määrärahojen rajoissa. Menoja ei siten voida
toimialamuutosten yhteydessä lisätä.

2 luku. Asioiden ratkaiseminen valtio-
neuvostossa

12 §. Valtioneuvoston päätöksenteko. Py-
kälä sisältäisi yleiset säännökset valtioneu-
voston ratkaisuvallan jakautumisesta valtio-
neuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden vä-
lillä. Pykälä korvaisi nykyisen valtioneuvos-
tolain 7 §:n 1 momentin. Lakiin ei enää olisi
tarpeen ottaa nykyistä valtioneuvostolain 6
§:ää vastaavaa säännöstä lähinnä niin sanot-
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tujen valtuuslakien nojalla tehtävistä päätök-
sistä ja niiden ratkaisemisesta valtioneuvos-
ton yleisistunnossa.

Perustuslain 67 §:n 1 momentin mukaan
valtioneuvostolle kuuluvat asiat ratkaistaan
valtioneuvoston yleisistunnossa tai asian-
omaisessa ministeriössä. Perustuslaissa asete-
taan eräitä rajoja valtioneuvoston ratkaisuval-
lan järjestämiselle. Perustuslain 67 §:n 1
momentin mukaan yleisistunnossa ratkais-
taan laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät
asiat sekä ne muut, joiden merkitys sitä vaa-
tii. Osittain asian kuuluminen yleisistunnon
toimivaltaan ilmenee jo suoraan perustuslain
asianomaisista säännöksistä. Siten yleisistun-
non ratkaistaviksi kuuluvat esimerkiksi pe-
rustuslain 58 §:n mukaisesti tasavallan presi-
dentille tehtävät valtioneuvoston ratkaisueh-
dotukset. Perustuslain 67 §:n 1 momentti
edellyttää, että valtioneuvoston ratkaisuval-
lan järjestämisen perusteista säädetään tar-
kemmin lailla.

Pykälän 1 momentissa todettaisiin perus-
tuslain 67 §:n 1 momenttia vastaavasti val-
tioneuvoston päätöksenteon lähtökohtana se,
että valtioneuvostolle kuuluvat asiat ratkais-
taan joko valtioneuvoston yleisistunnossa tai
asianomaisessa ministeriössä. Valtioneuvos-
ton toimivallalla tarkoitetaan siten kokonai-
suutta, joka sisältää sekä valtioneuvoston
yleisistunnon että ministeriöiden toimivallan.

Nykyisen valtioneuvostolain 7 §:n 1 mo-
mentin lähtökohtana on, että valtioneuvostol-
le kuuluvat asiat ratkaistaan ministeriössä,
jollei niitä perustuslaissa, muussa laissa tai
asetuksessa säädetä ratkaistaviksi yleisistun-
nossa. Tämä pääsääntö ehdotetaan säilytettä-
väksi.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yleisis-
tunnon ratkaistaviin kuuluvista asioista.
Säännöksessä pyrittäisiin nykyisestä poiketen
luonnehtimaan keskeisiä yleisistunnossa rat-
kaistavia asiaryhmiä lain tasolla. Tällaisia
olisivat säännöksen mukaan tasavallan presi-
dentille tehtävät ratkaisuehdotukset, valtio-
neuvoston asetukset sekä eduskunnalle an-
nettavat valtioneuvoston tiedonannot, selon-
teot ja kirjelmät samoin kuin sellaiset Euroo-
pan unionissa käsiteltävät asiat ja muut asiat,
joiden yhteiskuntapoliittinen tai taloudellinen
merkitys sitä edellyttää. Ehdotus ei merkitsisi
olennaista muutosta nykytilaan, sillä nämä

asiaryhmät kuuluvat jo perustuslain tai mui-
den voimassa olevien säännösten nojalla
yleisistunnon ratkaistaviksi.

Momentissa tarkoitetut presidentille tehtä-
vät ratkaisuehdotukset koskevat muun muas-
sa eduskunnalle annettavia hallituksen esi-
tyksiä, hallituksen toimenpidekertomusta ja
kertomusta valtiovarain hoidosta ja tilasta
samoin kuin hallituksen kirjelmiä, tasavallan
presidentin asetuksia, virkanimityspäätöksiä
sekä päätöksiä kansainvälisten sopimusten
allekirjoittamisesta, hyväksymisestä ja ratifi-
oinnista. Eduskunnalle annettavilla valtio-
neuvoston kirjelmillä tarkoitetaan säännök-
sessä lähinnä perustuslain 96 §:ssä säädettyjä
Euroopan unionin asioita koskevia kirjelmiä
ja perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tuja ministerin sidonnaisuuksia koskevia kir-
jelmiä. Säännösehdotuksessa tarkoitettuja
Euroopan unionissa käsiteltäviä asioita puo-
lestaan ovat esimerkiksi esitykset Euroopan
yhteisön Suomea koskeviksi alue- ja raken-
nepoliittisiksi ohjelmiksi sekä vuosittain laa-
dittavat vakausohjelmat samoin kuin Suomen
ehdokkaiden nimeäminen Euroopan yhteisö-
jen toimielimiin ja Suomen edustautuminen
Eurooppa-neuvoston kokouksissa. Säännök-
sen luettelo ei olisi tyhjentävä, vaan sään-
nösehdotuksen mukaan yleisistunnossa rat-
kaistaviin asioihin kuuluisivat myös sellaiset
muut asiat, joiden yhteiskuntapoliittinen tai
taloudellinen merkitys sitä edellyttää. Tällai-
sia olisivat esimerkiksi hallinnonalojen mää-
rärahakehykset ja niihin liittyvät kannanotot,
lakisääteiset valtakunnalliset suunnitelmat,
valtioneuvoston periaatepäätökset, yhteis-
kuntapoliittisesti merkittävien määrärahojen
jakaminen, yhteiskuntapoliittisesti tai talou-
dellisesti merkittävät luvat sekä hallinnolliset
aluejaot.

Momentin viimeisen virkkeen mukaisesti
yleisistunnossa ratkaistavista asioista sääde-
tään kuitenkin aina joko perustuslaissa, laissa
tai valtioneuvoston asetuksessa. Nykyisin
valtioneuvoston ohjesääntö sisältää tarkem-
mat säännökset yleisistunnon ratkaisuvallas-
ta. Myös vastaisuudessa yleistunnon ratkai-
suvallasta säädettäisiin keskitetysti valtio-
neuvoston ohjesäännössä. Ohjesäännössä
lueteltaisiin yleisistunnossa ratkaistavat asiat,
ja muut asiat ratkaistaisiin asianomaisissa
ministeriöissä. Eduskunta voisi kuitenkin
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edelleen järjestää lailla valtioneuvostolle
kuuluvan toimivallan käyttöä.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin minis-
teriöiden ratkaisuvallasta. Nykyisen valtio-
neuvoston ratkaisuvaltaa koskevan pääsään-
nön mukaisesti muut kuin 2 momentissa tar-
koitetut valtioneuvostolle kuuluvat asiat rat-
kaistaisiin ministeriössä. Valtioneuvoston
yleisistunnossa ei siten voida ilman laissa tai
asetuksessa säädettyä valtuutusta ratkaista
asioita, jotka on säädetty ministeriön ratkais-
taviksi.

13 §. Nimitysvalta. Pykälään ehdotetaan
otettavaksi säännökset ministeriöiden virkoja
koskevasta valtioneuvoston nimitysvallasta
sekä nimitysvallan jaosta valtioneuvoston
yleisistunnon ja ministeriön välillä. Säännök-
set vastaisivat pääosin nykyisen valtioneu-
vostolain 7 §:n 2 momenttia. Pykälän 2 mo-
menttiin ehdotetaan kuitenkin otettavaksi
yleisistunnon ratkaisuvaltaa määrittävä, val-
tion virkoja koskeva yleissäännös.

Yleistoimivalta valtion virkoihin nimittä-
misessä on osoitettu valtioneuvostolle perus-
tuslain 126 §:n 2 momentissa. Tasavallan
presidentti nimittää perustuslain 126 §:n 1
momentin nojalla ministeriöiden virkamie-
histä ainoastaan kansliapäälliköt sekä perus-
tuslain 128 §:n 2 momentin nojalla muun
muassa ne upseerit, joiden virka on ministe-
riössä. Ulkoasianhallintolain 15 §:n mukaan
presidentti nimittää ulkoasiainministeriön
kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin ja
alivaltiosihteerin. Muihin ministeriöiden vir-
koihin nimittää valtioneuvoston yleisistunto
tai asianomainen ministeriö. Tarkemmin ni-
mitystoimivallasta säädetään nykyisin valtio-
neuvoston ohjesäännössä ja ministeriöistä
annetuissa valtioneuvoston asetuksissa. Ni-
mitystoimivallan järjestelyissä on yleensä pi-
detty lähtökohtana sitä, että nimittäjänä toi-
mii se viranomainen, jonka toimivaltaan vir-
kamiehen valmisteltavat asiat kuuluvat.
Luontevaa siten on, että valtioneuvoston
yleisistunto nimittää valtioneuvoston esitteli-
jänä toimivan ministeriön virkamiehen.

Pykälän 1 momentissa todettaisiin valtio-
neuvoston nimitystoimivalta niihin ministe-
riön virkoihin, joihin nimittämistä ei ole pe-
rustuslaissa tai muussa laissa säädetty tasa-
vallan presidentin tehtäväksi. Momentissa
säädettäisiin myös nimitystoimivallan jakau-

tumista yleisistunnon ja ministeriön välillä
koskevasta asetuksenantovallasta. Tarkoituk-
sena on edelleen säätää yleisistunnon nimit-
tämistä ministeriön viroista valtioneuvoston
ohjesäännössä kuten nykyisinkin. Nimitys-
toimivallan jakautumisessa yleisistunnon ja
ministeriön välillä tulee ottaa huomioon
myös asian suhde ministeriöiden organisaati-
oon ja yleisistunnon toimivaltaan. Ehdotetun
7 §:n mukaan osastot muodostaisivat minis-
teriön organisaation perusrakenteen. Valtio-
neuvoston asetuksina annettavissa ministe-
riöasetuksissa säädettäisiin vastaisuudessa
ministeriöiden organisaation perusteista.
Niiltä osin, kuin yleisistunto päättää ministe-
riön osastoista ja muista toimintayksiköistä,
olisi perusteltua, että yleisistunnolla olisi
myös nimitystoimivalta toimintayksiköiden
johtaviin virkoihin. Valtion virkamieslain 4
§:n 2 momentin mukaan ministeriön osasto-
päällikön ja apulaisosastopäällikön virat ja
niitä vastaavat sekä ylemmät ministeriön vi-
rat ovat myös valtion talousarviossa eriteltä-
viä virkoja.

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin yleissään-
nös valtioneuvoston yleisistunnon nimitys-
toimivallasta silloin, kun virkanimitys tai
virkaan siirtäminen ja tehtävään määräämi-
nen on muualla laissa tai asetuksessa säädetty
valtioneuvoston ratkaistavaksi. Nykyisin
yleisistunnon toimivalta tällaisissa asioissa
perustuu valtioneuvoston ohjesäännön 9 §:n
1 kohtaan.

14 §. Asian siirtäminen yleisistuntoon. Py-
kälässä säädettäisiin velvollisuudesta yksit-
täistapauksessa siirtää asia ministeriöstä
yleisistunnon ratkaistavaksi. Pykälä vastaisi
olennaiselta sisällöltään nykyisen valtioneu-
vostolain 8 §:ää.

Pykälän 1 momentin mukaan ministeriön
päätettäväksi kuuluva asia olisi yksittäistapa-
uksessa siirrettävä yleisistunnossa ratkaista-
vaksi, jos sen katsottaisiin olevan niin laaja-
kantoinen tai periaatteellisesti tärkeä, että se
olisi ratkaistava yleisistunnossa. Perustuslain
67 §:n 1 momentissa lähdetään siitä, että
yleisistunnossa ratkaistaan laajakantoiset ja
periaatteellisesti tärkeät asiat sekä ne muut
asiat, joiden merkitys sitä vaatii. Tämän
vuoksi nykyinen, siirtomahdollisuuden tar-
joava säännös ehdotetaan tarkistettavaksi
velvoittavaan muotoon. Perustuslain tarkoit-
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tamalla tavalla laajakantoiset tai tärkeät asiat
olisi siten aina siirrettävä yleisistunnon rat-
kaistaviksi. Säännös tarkoittaisi myös sitä,
ettei muita ministeriön päätettäviksi kuuluvia
asioita saisi siirtää yleisistunnon ratkaistavik-
si.

Asioiden siirrolle ehdotetaan säädettäväksi
myös eräitä muita rajoituksia yhdenvertai-
suus- ja oikeusturvasyistä. Pykälän 2 mo-
mentin mukaan yleisistunnolle ei saisi siirtää
ministeriön ratkaistavaksi kuuluvia valitus-
tai alistusasioita. Ministeriöissä ratkaistaan
edelleen joitakin alistusasioita. Tällaisia ovat
esimerkiksi maakuntakaavan vahvistaminen
ympäristöministeriössä (Maankäyttö- ja ra-
kennuslaki 132/1999, 31 §), rakennussuoje-
lupäätöksen ja korvaussopimuksen vahvis-
taminen ympäristöministeriössä (Rakennus-
suojelulaki 60/1985, 5 ja 12 §), eräiden lai-
nan maksuhelpotuspäätösten alistaminen
maa- ja metsätalousministeriön ratkaistavaksi
(Valtioneuvoston asetus porotalouden ja
luontaiselinkeinojen rahoitustuesta 175/2001,
55 §) sekä maaseutuelinkeinopiirin lausun-
non alistaminen maa- ja metsätalousministe-
riölle (Laki maatalousyrittäjien sukupolven-
vaihdoseläkkeestä 1317/1990, 37 §). Pykä-
lään ei kuitenkaan enää otettaisi nykyistä val-
tioneuvostolain 8 §:n 2 momenttia vastaavaa
säännöstä sellaisista asioista, joiden siirtämi-
nen on laissa kielletty. Voimassa olevassa
lainsäädännössä ei tiettävästi ole tällaisia siir-
tokieltoja. Nimenomaisen säännöksen puut-
tuminen ei myöskään estäisi eduskuntaa vas-
taisuudessa säätämästä tällaista kieltoa lain
tasolla.

Pykälän mukaan siirtämisestä päättäisi
yleisistunto pääministerin tai asianomaisen
ministerin esityksestä. Havaitessaan asian
laajakantoisuuden tai tärkeyden olisi päämi-
nisterin tai asiassa toimivaltaisen ministerin
esitettävä siirtoa. Siirtämispäätöksen tekisi
kuitenkin aina yleisistunto. Yleisistunnon tu-
lee ensin päättää asian käsiteltäväksi ottami-
sesta eli siitä, onko kyse pykälän 1 momen-
tissa tarkoitetusta laajakantoisesta tai periaat-
teellisesti tärkeästä asiasta. Vasta tämän jäl-
keen yleisistunto päättäisi itse asiasta.

15 §. Asioiden ratkaiseminen ministeriössä.
Pykälä sisältäisi yleiset säännökset ministerin
päätösvallasta ja asioiden ratkaisemisesta
ministeriössä. Pykälä vastaisi olennaiselta si-

sällöltään nykyisen valtioneuvostolain 9 §:ää
ja osittain myös valtioneuvoston ohjesäännön
35 §:ää.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin minis-
terin ratkaisuvallasta toimialaansa kuuluvissa
asioissa sekä tehtävästä ministeriön toimin-
nan johtamisessa päätetyn työnjaon mukai-
sesti. Perustuslain 68 §:n 2 momentin mu-
kaan ministeriön päällikkönä on ministeri.
Edelleen perustuslain 60 §:n 2 momentissa
säädetään ministerin vastuunalaisuudesta
eduskunnalle. Näille säännöksille rakentuu
ministerin yleistoimivalta toimialaansa kuu-
luvissa asioissa. Ministeriössä päätettävän
asian ratkaisee ministeriön päällikkönä toi-
miva ministeri tai ministeri, joka käsittelee
ministeriön toimialaan kuuluvia asioita val-
tioneuvoston päättämän ministereiden työn-
jaon mukaisesti. Kukin ministeri johtaa teh-
täväjaon mukaisesti itsenäisesti ministeriön
toimintaa omalla toimialallaan. Kukin minis-
teri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansain-
väliset asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstö-
asiat työnjaon mukaisesti. Samoin kukin mi-
nisteri johtaa taloussuunnittelua ja talousar-
vioiden ja muiden yhteisten asioiden valmis-
telua toimialallaan. Ministerin itsenäisyyttä
korostaa myös ministerin mahdollisuus siir-
tää työjärjestyksessä päätösvaltaansa virka-
miehille sekä oikeus pidättää itselleen pää-
tösvalta asiassa, joka on siirretty virkamiehen
ratkaistavaksi.

Pykälän 2 momentti sisältäisi säännökset
ministerin ratkaisuvallan siirrosta ministeriön
virkamiehille. Perustuslain 68 §:n 2 momen-
tin katsotaan sisältävän vaatimuksen siitä, et-
tä keskeisten ministeriölle kuuluvien asioiden
ratkaiseminen ministeriössä kuuluu ministe-
rille eikä niitä voida siirtää ministeriön vir-
kamiehelle (HE 1/1998 vp, s. 119/I ja PeVM
10/1998 vp, s. 22/I). Perustuslaki ei kuiten-
kaan estä antamasta rajoitetusti virkamiehille
ratkaisuvaltaa. Näiden lähtökohtien mukai-
sesti ehdotetaan, että ministeriön esittelijöinä
toimivien virkamiesten ratkaistaviksi voitai-
siin antaa ministeriössä päätettäviä, muita
kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti
merkittäviä asioita. Yhteiskunnallisella ja ta-
loudellisella merkittävyydellä tarkoitetaan
asian merkitystä ministeriön toiminnan ko-
konaisuuden kannalta sekä ministeriön ulko-
puolelle suuntautuvien vaikutusten kannalta.
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Ministeriön asetuksen antaminen pidätettäi-
siin momentissa nimenomaisesti ministerille,
kuten perustuslakivaliokunta aikanaan edel-
lytti perustuslakiuudistuksesta antamassaan
mietinnössä (PeVM 10/1998 vp, s. 22/I). Eh-
dotetun säännöksen mukaan ratkaisuvaltaa
voitaisiin antaa vain ministeriön esittelijöinä
toimiville virkamiehille kuten nykyisinkin
valtioneuvoston ohjesäännön 35 §:n mukaan.
Näin rajattaisiin ratkaisuvallan siirto vain
niihin virkamiehiin, jotka kytkeytyvät muu-
toinkin ministeriön päätöksentekoon. Esi-
merkiksi teknisissä tai muissa tehtävissä
avustava virkamiehistö rajattaisiin siirtomah-
dollisuuden ulkopuolelle.

Momentti sisältäisi asetuksenantovaltuu-
den, jonka mukaan ratkaisuvallan siirron pe-
rusteista säädettäisiin valtioneuvoston ase-
tuksella. Tarkoituksena on säätää valtioneu-
voston ohjesäännössä yleispiirteisesti niistä
asiaryhmistä, joissa päätösvaltaa voidaan
siirtää virkamiehille. Näin turvattaisiin mi-
nisteriöiden välillä yhtenäisyys ratkaisuvaltaa
koskevissa järjestelyissä. Virkamiesten rat-
kaisuvaltaan kuuluvia asiaryhmiä voisivat ol-
la muun muassa sellainen määrärahojen ja
tukien jako tai lupien myöntäminen, joka ei
ole luonteeltaan yhteiskunnallisesti tai talou-
dellisesti merkittävää, sekä ministeriön toi-
mintaan käytettäviä määrärahoja, henkilöstö-
hallintoa tai muuta ministeriön sisäistä hal-
lintoa koskevat päätökset samoin kuin minis-
teriön lausunnon tai hallinnonalan ohjeiden
antaminen.

Ehdotetun momentin mukaan tarkemmat
säännökset ministeriön virkamiesten ratkai-
suvallasta annettaisiin ministeriön asetuksena
annettavalla työjärjestyksellä, jonka hyväk-
syy ministeriön päällikkönä toimiva ministeri
kuten nykyisinkin. Jos ministeriön toimialaan
kuuluvia asioita käsittelee ministerien välisen
työnjaon mukaisesti useampi ministeri, kukin
ministeriön asioita käsittelevä ministeri hy-
väksyy työjärjestyksen omalla toimialallaan
ennen sen antamista. Asiasta säädetään ny-
kyisin valtioneuvoston ohjesäännön 35 §:n 2
momentissa. Ministeriön päällikkönä toimiva
ministeri ei siten voi siirtää ministeriön työ-
järjestyksellä toisen ministerin toimialaan
kuuluvia asioita vastoin tämän tahtoa virka-
miesten ratkaistaviksi.

Oikeus virkamiehelle säädetyn ratkaisuval-

lan käyttöön olisi myös sellaisella virkamie-
hellä, joka on nimitetty vakinaisen virkamie-
hen virkavapauden ajaksi vastaavaan määrä-
aikaiseen virkasuhteeseen, sekä virkamiehel-
lä, joka toimii vakinaisen virkamiehen sijai-
sena tämän tilapäisen esteen vuoksi.

On mahdollista, että virkamiehen ratkaista-
viksi kuuluviin asioihin voi yksittäistapauk-
sissa sisältyä myös sellaisia merkittäviä asi-
oita, joissa olisi perusteltua, että myös minis-
terillä olisi asiasta tieto ja että hän voisi halu-
tessaan käyttää pidätysoikeuttaan. Ehdotetun
16 §:n 2 momentin mukaan virkamiehen oli-
sikin saatettava asia ennen sen ratkaisemista
ministerin tietoon, jos virkamies katsoo, että
asia on yksittäistapauksessa yhteiskunnalli-
sesti tai taloudellisesti merkittävä.

16 §. Ratkaisuvallan pidättäminen ministe-
riössä. Pykälässä säädettäisiin pidätysvallan
käytöstä ministeriössä asioita ratkaistaessa.
Pykälä vastaisi sisällöltään nykyisen valtio-
neuvostolain 10 §:ää ja valtioneuvoston ohje-
säännön 36 §:ää.

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi ministerin oikeudesta pidättää virka-
miehen päätettäväksi säädetty asia ratkaista-
vakseen. Ministerin oikeus on yleinen ja
koskee kaikkia ministeriössä tehtäviä päätök-
siä. Jos saman ministeriön toimialaan kuulu-
via asioita käsittelemään on määrätty useam-
pia ministereitä, kunkin ministerin pidätysoi-
keus koskee vain ministerien välisessä työn-
jaossa hänen ratkaistavakseen kuuluvia asioi-
ta.

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi valtioneuvoston ohjesäännön 36 §:n 2
momenttia vastaava säännös virkamiehen
velvollisuudesta saattaa asia ennen sen rat-
kaisemista ministerin tietoon, jos asia on yk-
sittäistapauksessa yhteiskunnallisesti tai ta-
loudellisesti merkittävä. Näin varmistettai-
siin, että ministerillä on tieto kaikista merkit-
tävistä ministeriössä päätettävistä asioista.
Tiedon saatuaan hän voisi myös pidättää asi-
an ratkaistavakseen. Säännöksessä tarkoitettu
asian yhteiskunnallinen tai taloudellinen
merkittävyys vastaisi ehdotetussa 15 §:n 2
momentissa asetettuja rajoja virkamiehen
ratkaistaviksi annettaville asioille.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin minis-
teriön virkamiesten oikeudesta pidättää asia
ratkaistavakseen ja sitä koskevasta asetuk-
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senantovaltuudesta. Nykyisin virkamiehen
oikeus pidättää asioita ratkaistavakseen on
annettu ministeriön johtaville virkamiehille.
Valtioneuvoston ohjesäännön 37 §:ssä pidä-
tysoikeus on säädetty ministeriön kanslia-
päällikölle tai valtiosihteerille sekä alival-
tiosihteerille ja osastopäällikölle. Niistä mi-
nisteriön virkamiehistä, joilla olisi pidätysoi-
keus, säädettäisiin myös vastaisuudessa val-
tioneuvoston ohjesäännössä. Esityksessä eh-
dotetun, ministeriä avustavan valtiosihteerin
oikeudesta pidättää asioita ratkaistavakseen
tai ministerin ratkaistavaksi säädettäisiin
myös valtioneuvoston ohjesäännössä.

Virkamies saisi pidättää ainoastaan sellai-
sen asian, joka on annettu hänen alaisensa
ratkaistavaksi. Pidätysvalta määräytyisi siten
ministeriön organisatoristen ja hierarkkisten
järjestelyjen mukaisesti. Tarkoitus on, että
valtiosihteerin oikeus pidättää asioita minis-
terin ratkaistavaksi ulottuisi kuitenkin myös
kansliapäällikön ratkaistaviksi säädettyihin
asioihin. Käytännössä pidätysoikeuden käyt-
tö on ollut ministeriöissä poikkeuksellista.

3 luku. Päätöksentekojärjestys

17 §. Päätöksentekojärjestys valtioneuvos-
ton yleisistunnossa. Pykälä sisältäisi sään-
nökset asioiden esittelystä ja päätöksenteosta
valtioneuvoston yleisistunnossa. Asiasta ei
ole säännöksiä nykyisessä valtioneuvosto-
laissa. Ehdotetut säännökset vastaisivat sisäl-
löltään osittain nykyisen valtioneuvoston oh-
jesäännön 50 §:n 1 momenttia, 51 §:n 2 mo-
menttia sekä 53 §:n 1 ja 3 momenttia.

Valtioneuvostosta annettavaan lakiin ei eh-
doteta säännöksiä valtioneuvoston yleisis-
tunnon päätösvaltaisuudesta, sillä asiasta
säädetään perustuslain 67 §:n 3 momentissa.
Valtioneuvoston yleisistunto on päätösvaltai-
nen viisijäsenisenä. Asian käsittely edellyttää
lisäksi, että paikalla on se ministeri, jonka
toimialaan esiteltävä asia kuuluu tai tämän si-
jainen. Ministerin oikeuteen osallistua asian
käsittelyyn sovelletaan hallintomenettelylain
(598/1982) säännöksiä esteellisyydestä, joita
vastaavat säännökset sisältyvät eduskunnalle
annettuun uutta hallintolakia koskevaan halli-
tuksen esitykseen (HE 72/2002 vp). Istun-
nossa läsnä olevaa esteellistä valtioneuvoston
jäsentä ei lasketa mukaan yleisistunnon pää-

tösvaltaisuutta määritettäessä. Perustuslain
111 §:n 2 momentin mukaisesti valtioneu-
voston oikeuskanslerin tulee olla läsnä val-
tioneuvoston istunnoissa ja esiteltäessä asioi-
ta tasavallan presidentille valtioneuvostossa.
Oikeuskanslerin läsnäolovaatimusta ei ole
kuitenkaan pidettävä yleisistunnon päätösval-
taisuuden edellytyksenä, vaan yksinomaan
oikeuskanslerin virkavelvollisuuksiin liitty-
vänä vaatimuksena (HE 1/1998 vp, s. 118/II).

Pykälän 1 momentissa todettaisiin esittely
yleisistunnon päätöksenteon perustana. Val-
tioneuvoston yleisistunto ratkaisee asiat val-
tioneuvoston esittelijän esittelystä. Valtio-
neuvoston esittelijällä tarkoitetaan lakiehdo-
tuksen 21 §:n mukaisia esittelijöitä. Momen-
tin mukaan pääministeri voisi antaa yleisiä
määräyksiä virkamiehen saapuvilla olosta is-
tunnossa. Nämä määräykset voivat koskea
virkamiehen läsnäoloa sekä valtioneuvoston
yleisistunnossa että esiteltäessä asioita tasa-
vallan presidentille.

Käytännössä esittely valtioneuvoston
yleisistunnossa tapahtuu ministeriöittäin.
Asioiden käsittely istunnossa jakaantuu ny-
kyisin niin sanottuun päätöslistamenettelyyn
ja esittelymenettelyyn. Päätöslistalla käsitel-
lään asiat, jotka on tarkoitus hyväksyä ilman
muutoksia ja keskustelua esittelijän kirjalli-
sen päätösehdotuksen mukaisesti. Näiden
asioiden käsittelyssä esittelijä ei nykyisten
määräysten mukaan ole saapuvilla esittelys-
sä. Päätöslistalla olevat asiat hyväksytään
pääsääntöisesti sellaisenaan. Asianomaisella
ministerillä on kuitenkin oikeus poistaa asia
käsittelystä tai muut ministerit voivat pyytää
asiakirjat niihin perehtymistä varten taikka
valtioneuvosto voi siirtää asian käsittelyä li-
sätietojen hankkimiseksi tai muusta syystä.
Esittelymenettelyssä esittelijä on kutsuttu is-
tuntoon. Esittelijä kutsutaan yleisistuntoon
silloin, kun häneltä halutaan lisätietoa, esi-
tykseen aiotaan tehdä muutoksia tai päätök-
seen liittää lausumia taikka esityksestä halu-
taan yleensäkin keskustella. Perustuslain 118
§:n 2 momentissa säädetyn esittelijän vas-
tuun vuoksi esittelijän läsnäolo on välttämä-
töntä tilanteissa, joissa tehdään esittelijän
ratkaisuehdotuksesta poikkeava päätös.

Pykälän 2 momentin mukaan käsiteltävään
asiaan lausuu istunnossa kantansa ensin se
ministeri, jonka toimialaan asia kuuluu. Jos
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ministeri yhtyy esittelijän ratkaisuehdotuk-
seen eikä muita ehdotuksia tehdä, päätetään
asia esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Jos
ministeri ei yhdy esittelijän ratkaisuehdotuk-
seen, vaan tekee oman ehdotuksensa, johon
muut ministerit yhtyvät, ratkeaa asia ministe-
rin kannan mukaisesti.

Momentissa säädettäisiin myös äänestys-
menettelystä yleisistunnossa. Asiasta päätet-
täisiin äänestämällä, jos asian käsittelyn ai-
kana on esitetty useampia ratkaisuehdotuksia
eli jos muu ministeri asianomaisen ministerin
kannasta poiketen on joko yhtynyt esittelijän
kantaan tai tehnyt oman ratkaisuehdotuksen-
sa. Ministerien ehdotukset eivät edellytä
kannatusta muilta ministereiltä, jotta ne otet-
taisiin äänestykseen. Sitä vastoin esittelijän
ehdotuksesta, johon kukaan ministereistä ei
ole yhtynyt, ei voida äänestää. Vain ministeri
voi viedä asian äänestykseen. Äänestykseen
johtava erimielisyys edellyttää siten aina val-
tioneuvoston jäsenten välillä vallitsevaa eri-
mielisyyttä.

Asia päätetään äänestämällä noudattaen
samaa menettelyä kuin monijäsenisessä tuo-
mioistuimessa. Tämä tarkoittaa niin sanottua
kollegiaalista äänestysmenettelyä, jonka käy-
tölle valtioneuvoston yleisistunnossa on kau-
as ulottuva historiallinen tausta. Parlamentaa-
rinen äänestystapa ei sellaisenaan sovellu
yleisistunnon päätöksentekoon, jossa muun
muassa kaikkien läsnä olevien ministerien on
otettava asiaan kantaa. Kollegiaalisesta, mo-
nijäsenisen tuomioistuimen äänestysmenette-
lystä riita-asioissa säädetään oikeudenkäy-
miskaaren 23 luvussa, rikosasioissa oikeu-
denkäynnistä rikosasioissa annetun lain
(689/1997) 10 luvussa ja hallintolainkäyttö-
asioissa hallintolainkäyttölain (586/1996) 52
§:ssä.

Menettelylle on ominaista, että siinä kaikki
äänestyksen kohteena olevat ehdotukset rat-
kaistaan yhdessä äänestyksessä. Äänestettä-
essä lausuu ensimmäisenä mielipiteensä vir-
kaiältään nuorin valtioneuvoston jäsen ja sen
jälkeen muut valtioneuvoston jäsenet vir-
kaikäjärjestyksessä. Viimeiseksi esittää käsi-
tyksensä puheenjohtaja. Äänestettäessä ei
kukaan istuntoon osallistuvista valtioneuvos-
ton jäsenistä saa kieltäytyä lausumasta mieli-
pidettään siinäkään tapauksessa, että hän olisi
aikaisemmin vastustanut asian ottamista rat-

kaistavaksi. Eniten ääniä saanut ehdotus tulee
päätökseksi. Jos äänestyksessä on kaksi mie-
lipidettä, ratkaistaan asia enemmistön kannan
mukaisesti. Äänten mennessä tasan voittaa se
mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt tai
joka on lievempi sille, johon päätetty seu-
raamus kohdistuu. Jos on äänestetty useam-
masta kuin kahdesta mielipiteestä, voittaa se,
jota useimmat ovat kannattaneet. Äänestys-
menettelyn käyttö yleisistunnossa on jäänyt
poikkeukselliseksi, sillä normaalisti hallituk-
sen päätöksenteko perustuu yksimielisyyteen.
Viime vuosina äänestykset ovat jääneet alle
kymmeneen kertaan vuosittain.

Valtioneuvoston vakiintuneen käytännön
mukaan ministerit voivat ilmaista valtioneu-
voston yleisistunnossa päätöksenteon yhtey-
dessä käsityksensä päätettävästä asiasta lau-
sumalla, joka merkitään valtioneuvoston
pöytäkirjaan. Myös osa muista ministereistä
tai koko valtioneuvosto voi yhtyä lausumaan.
Lausumalla pyritään usein selventämään pää-
töksen perusteita tai tavoitteita. Lausuma ei
voi olla sen päätöksen vastainen, johon se
liittyy. Päätösehdotuksesta eri mieltä oleva
valtioneuvosto jäsen voi tehdä ennen asiasta
päättämistä vastaehdotuksen, jolloin asiasta
äänestetään, tai esittää tehtyyn päätökseen
eriävän mielipiteen. Lausuma ei korvaa
kumpaakaan näistä menettelyistä. Perustus-
lain 60 §:n 2 momentin mukaan jokainen asi-
an käsittelyyn osallistunut ministeri vastaa
päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää
mielipidettään pöytäkirjaan merkittäväksi.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin esitteli-
jän eriävän mielipiteen merkitsemisestä val-
tioneuvoston yleisistunnon pöytäkirjaan. Eh-
dotetun momentin mukaan esittelijän mieli-
pide on hänen pyynnöstään merkittävä val-
tioneuvoston yleisistunnon pöytäkirjaan. Pe-
rustuslain 118 §:n 2 momentin mukaan esit-
telijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelys-
tään on päätetty, jollei hän ole jättänyt pää-
tökseen eriävää mielipidettään. Esittelijä vas-
taa myös päätöksestä, joka poikkeaa hänen
ratkaisuehdotuksestaan. Vastuusta vapautu-
akseen esittelijän on ilmoitettava nimenomai-
sesti eriävä mielipiteensä sekä oma ratkai-
suehdotuksensa ja sen perustelut esittelytilai-
suudessa.

18 §. Käsittelyn siirtäminen. Pykälässä
säädettäisiin mahdollisuudesta siirtää asian
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käsittelyä valtioneuvoston yleisistunnossa.
Asiasta ei ole nykyisin säännöksiä valtioneu-
vostolaissa tai valtioneuvoston ohjesäännös-
sä. Asian käsittelyn siirtämisessä on nouda-
tettu valtioneuvoston 7 päivänä huhtikuuta
1982 tekemän päätöksen mukaista menette-
lyä.

Pykälän 1 momentissa todettaisiin valtio-
neuvoston mahdollisuus päätöksellään siirtää
asian käsittelyä yleisistunnossa. Selkeyden
vuoksi siirtomahdollisuus on perusteltua to-
deta laissa, vaikka ilman nimenomaista sään-
nöstäkin olisi selvää, että valtioneuvosto voi
aina siirtää asian käsittelyä. Ilman nimen-
omaista säännöstä on myös selvää, että mi-
nisteri, jonka käsiteltäväksi asia kuuluu val-
tioneuvoston päättämän työnjaon mukaisesti,
voi poistaa asian käsittelystä. Käsittelyä ei
kuitenkaan voida siirtää silloin, kun valtio-
neuvoston päätös tulee tehdä lainsäädäntöön
perustuvaan määräpäivään mennessä tai kun
valtioneuvosto ei voi muista merkitykseltään
tähän rinnastettavista syistä lykätä ratkaisua.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valtio-
neuvoston jäsenen oikeudesta saada päätök-
senteko yleisistunnossa lykätyksi asiaan pe-
rehtymistä varten ja sitä koskevasta asetuk-
senantovaltuudesta. Päätöksenteon lykkää-
mistä koskevan menettelyn yksityiskohdista
ei ole tarkoituksenmukaista säätää lain tasol-
la, vaan asiasta ehdotetaan säädettäväksi val-
tioneuvoston asetuksella. Oikeudella saada
päätöksenteko lykätyksi pyritään turvaamaan
ministerien mahdollisuudet perehtyä kaikissa
tilanteissa päätettävinä oleviin asioihin. Tä-
män vuoksi päätöksenteon ajankohtaa tulee
siirtää riittävästi, jotta ministerille jää aikaa
perehtyä asiaan. Käytännössä tämä tarkoittaa
yleensä asian lykkäämistä seuraavaan varsi-
naiseen yleisistuntoon. Nykyisin noudatetun
valtioneuvoston 7 päivänä huhtikuuta 1982
tekemän päätöksen mukaan valtioneuvoston
jäsenellä on oikeus saada asian käsittely ly-
kätyksi seuraavaan varsinaiseen yleisistun-
toon asiaan perehtymistä varten. Valtioneu-
voston jäsen voi käyttää tätä oikeuttaan sa-
massa asiassa vain kerran ja vain osallistues-
saan asian käsittelyyn ensimmäistä kertaa tai
asian ollessa toiseen kertaan käsiteltävänä
lykkäyksen jälkeen. Tarkoituksena on, että
asiasta säädettäisiin nykyisin noudatettua
käytäntöä vastaavasti valtioneuvoston ohje-

säännössä.
19 §. Esittely tasavallan presidentille. Py-

kälässä säädettäisiin asioiden esittelystä tasa-
vallan presidentin päätettäviksi. Esittely ta-
pahtuu pääsääntöisesti esittelyistunnossa, jo-
hon valtioneuvosto osallistuu koko ministe-
ristönä. Presidentin päätettäviksi tulevat asiat
valmistellaan pääsäännön mukaan valtioneu-
vostossa, ja presidentin päätöksenteko on
kytketty valtioneuvoston myötävaikutukseen.
Presidentin päätöksentekoa koskevat perus-
säännökset sisältyvät perustuslain 58 §:ään.
Nykyisen valtioneuvostolain säännökset pre-
sidentin päätöksenteosta ovat melko niukat.
Valtioneuvostolain 1 b §:ssä säädetään aino-
astaan saapuvilla olevien ministerien vähim-
mäismäärästä presidentin tehdessä päätöksiä
valtioneuvostossa. Valtioneuvoston ohje-
säännön 50 §:n 1 momentti, 52 § ja 54 § si-
sältävät myös säännöksiä asioista, joita ehdo-
tettu pykälä koskee.

Pykälän 1 momentissa todettaisiin, että ta-
savallan presidentin päätettäväksi säädetty
asia esitellään presidentille valtioneuvostos-
sa. Momenttiin otettaisiin myös nykyistä val-
tioneuvostolain 1 b §:ää vastaava säännös
vähintään viiden ministerin osallistumisesta
asian käsittelyyn esiteltäessä asioita presiden-
tille. Päätösvaltavaatimus olisi siten sama
kuin perustuslain 67 §:n 3 momentin nojalla
valtioneuvoston yleisistunnossa. Ministerin
esteellisyys ei kuitenkaan vaikuttaisi päätös-
valtaisuusvaatimuksen täyttymiseen, sillä
päätöksenteko asiassa kuuluu presidentille.
Sitä vastoin ministerin esteellisyys vaikuttaa
hänen oikeuteensa toimia esittelijänä. Mo-
mentissa säädettäisiin myös yhdenmukaisesti
perustuslain 58 §:n 1 momentin kanssa siitä,
että presidentti johtaa puhetta asioita hänelle
esiteltäessä (ks. PeVM 12/1999 vp).

Pykälän 2 momentissa todettaisiin perus-
tuslain 58 §:n 4 momenttia vastaavasti se, et-
tä presidentti tekee päätöksensä valtioneu-
vostossa sen ministerin esittelystä, jonka
toimialaan asia kuuluu. Esittelijöinä toimivat
siten ministerit, kukin omalla toimialallaan.
Asian esitellyt ministeri myös varmentaa
presidentin päätöksen ja vastaa päätöksestä
laaditun toimituskirjan oikeellisuudesta. Mi-
nisterit ovat perustuslain 118 §:n 2 momen-
tissa säädetyn esittelijän vastuun alaisia toi-
miessaan esittelijöinä presidentin päätöksen-
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teossa (HE 1/1998 vp, s. 172/II).
Momentissa ehdotetaan myös nimenomai-

sesti säädettäväksi ministerin velvollisuudes-
ta esitellä asia valtioneuvoston ratkaisuehdo-
tuksen mukaisesti niissä asioissa, jotka presi-
dentti päättää valtioneuvoston ratkaisuehdo-
tuksesta. Valtioneuvoston ratkaisuehdotuk-
sella tarkoitetaan valtioneuvoston yleisistun-
nossa ennen asian esittelemistä presidentin
päätettäväksi tehtyä esitystä presidentin pää-
töksen sisällöksi. Valtioneuvoston ratkai-
suehdotus tehdään kaikissa muissa kuin pe-
rustuslain 58 §:n 3 momentissa luetelluissa
asioissa. Sellaisessakin tilanteessa, jossa esit-
televän ministerin kanta poikkeaa valtioneu-
voston kannasta, ministerillä on velvollisuus
noudattaa valtioneuvoston enemmistön kan-
taa esitellessään asian presidentin päätettä-
väksi. Ministerillä on tosin mahdollisuus asi-
aa presidentille esitellessään tuoda esiin oma
poikkeava käsityksensä (HE 1/1998 vp, s.
107/I). Ministerin oikeudellinen vastuu ulot-
tuu myös myötävaikutukseen presidentin
päätöksenteossa. Perustuslain 60 §:n 2 mo-
mentin nojalla ministeri vastaa oikeudellises-
ti sellaisesta presidentin päätöksestä, jonka
tekemiseen hän on myötävaikuttanut, jollei
hän ole ilmoittanut siihen eriävää mielipidet-
tään (HE 1/1998 vp, s. 111-112).

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin perus-
tuslain 58 §:n 5 momenttia vastaavasti sellai-
sista asiaryhmistä, joista presidentti päättää
erityisessä menettelyssä. Tällaisia asioita
ovat sotilaskäskyasiat ja sotilaalliset nimi-
tysasiat sekä eräät tasavallan presidentin
kansliaa koskevat asiat. Presidentin päätök-
senteosta puolustusvoimien sotilaallista toi-
mintaa ja sotilaallista järjestystä koskevissa
sotilaskäskyasioissa säädetään puolustusvoi-
mista annetun lain (402/1974) 8 b §:ssä. Pre-
sidentti tekee päätökset puolustusvoimien so-
tilaskäskyasioissa puolustusvoimain komen-
tajan esityksestä valtioneuvoston ulkopuolel-
la. Asiaa presidentille esiteltäessä puolus-
tusministerillä on oikeus olla läsnä ja lausua
käsityksensä asiasta. Laajakantoisissa ja pe-
riaatteellisesti merkittävissä sotilaskäskyasi-
oissa puolustusministerillä on läsnäolo- ja
kannanottovelvollisuus, minkä lisäksi myös
pääministerillä on läsnäolo- ja puheoikeus.
Presidentti voi omasta aloitteestaan tai puo-
lustusministerin esityksestä siirtää sotilas-

käskyasian presidentin ratkaistavaksi valtio-
neuvostossa. Tällöin presidentti päättää asi-
asta puolustusministerin esittelystä ilman val-
tioneuvoston ratkaisuehdotusta. Puolustus-
voimista annetun lain 8 c §:n 2 momentin
mukaan presidentti tekee päätökset puolus-
tusvoimien sotilaallisista nimitysasioista,
ylimpiä virkoja ja tehtäviä lukuun ottamatta,
puolustusvoimain komentajan esittelystä val-
tioneuvoston ulkopuolella. Puolustusministe-
rillä on esittelyssä läsnäolo- ja puheoikeus.

Rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista
presidentti tekee päätöksen rajavartiolaitok-
sesta annetun lain (329/1999) 48 b §:n mu-
kaisesti. Presidentti tekee päätökset näissä
asioissa sisäasiainministerin esittelystä val-
tioneuvoston ulkopuolella. Asiaa esiteltäessä
pääministerillä on läsnäolo- ja puheoikeus.
Presidentti voi omasta aloitteestaan tai sisä-
asiainministerin esityksestä siirtää asian rat-
kaistavaksi valtioneuvostossa, jolloin presi-
dentti päättää asiasta sisäasiainministerin
esittelystä ilman valtioneuvoston ratkaisueh-
dotusta. Rajavartiolaitoksen upseerinimityk-
sistä, ylimpiä virkoja lukuun ottamatta, pre-
sidentti päättää rajavartiolaitoksesta annetun
lain 49 §:n 3 momentin mukaan samassa me-
nettelyssä kuin rajavartiolaitoksen sotilas-
käskyasioista.

Tasavallan presidentin kansliasta annetun
lain (1382/1995) 4 §:n 2 momentin mukaan
presidentti tekee päätökset yksinomaan tasa-
vallan presidentin kansliaa koskevissa asiois-
sa valtioneuvoston ulkopuolella tasavallan
presidentin kanslian kansliapäällikön kirjalli-
sesta esittelystä.

Pykälän 4 momentti sisältäisi asian palau-
tumista valtioneuvostoon koskevan, luonteel-
taan informatiivisen viittaussäännöksen pe-
rustuslakiin. Perustuslain 58 §:n 2 momentin
mukaan asia palautuu valtioneuvoston val-
misteltavaksi, jos presidentti ei päätä asiasta
valtioneuvoston ratkaisuehdotuksen mukai-
sesti. Hallituksen esityksen antamisesta ja pe-
ruuttamisesta päätetään tämän jälkeen valtio-
neuvoston uuden ratkaisuehdotuksen mukai-
sesti. Kun asia esitellään ensi kertaa presi-
dentin päätettäväksi, presidentti ei siten voi
päättää asiasta valtioneuvoston ratkaisuehdo-
tuksesta poikkeavasti. Jos presidentti ei katso
jostakin syystä voivansa välittömästi tehdä
valtioneuvoston ratkaisuehdotuksen mukaista
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päätöstä, asia palautuu valtioneuvostoon uu-
delleen valmisteltavaksi. Valtioneuvostolla
on tällöin mahdollisuus arvioida asiaa uudel-
leen ja keskustella asiasta presidentin kanssa.
Valtioneuvosto tekee tämän jälkeen uuden
ratkaisuehdotuksen, joka voi kuitenkin sisäl-
löltään olla sama kuin aikaisempi ehdotus.
Asiaa uudelleen presidentille esiteltäessä pre-
sidentti voi tehdä uudesta ratkaisuehdotuk-
sesta poikkeavan päätöksen, lukuun ottamat-
ta kuitenkaan hallituksen esityksen antamista
tai peruuttamista koskevaa päätöstä.

Asian palautumisen valtioneuvoston val-
misteluun ei tarvitse johtua valtioneuvoston
ja presidentin erimielisyydestä. Se voi tulla
kyseeseen esimerkiksi sellaisissa tilanteissa,
joissa asiaa presidentille esiteltäessä ilmenee
vielä lisäselvitystä vaativia kysymyksiä. Asi-
an palautuminen uuteen valmisteluun voi olla
perusteltua esimerkiksi päätökseen liittyvien
laillisuusnäkökohtien selvittämiseksi (HE
1/1998 vp, s. 107).

20 §. Tasavallan presidentin päätöksenteko
ilman yleisistunnon valmistelevaa käsittelyä.
Pykälässä säädettäisiin menettelystä niiden
asioiden kohdalla, joista presidentti päättää
ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta. Py-
kälä korvaisi nykyisen valtioneuvostolain 5
§:n.

Pykälän mukaan valtioneuvostossa ei käsi-
teltäisi valmistelevasti asiaa, jonka tasavallan
presidentti päättää perustuslain tai muun lain
mukaan ilman valtioneuvoston ratkaisuehdo-
tusta. Tältä osin ehdotus vastaa nykyisen val-
tioneuvostolain 5 §:ssä omaksuttua perusrat-
kaisua, joka on tarkoituksenmukaista säilyt-
tää nykyisellään. Perustuslain 58 §:n 3 mo-
mentissa luetellaan ne asiat ja asiaryhmät,
joista presidentti päättää poikkeuksellisesti
ilman pääsäännön mukaista valtioneuvoston
ratkaisuehdotusta. Säännös ei suoranaisesti
määritä sitä, liittyykö siinä tarkoitettuihin
asiaryhmiin joiltakin osin valtioneuvoston
yleisistunnon valmisteleva käsittely vai esi-
telläänkö asiat presidentille ilman valmiste-
levaa yleisistuntokäsittelyä. Tällaisia asioita
ovat:

- valtioneuvoston ja sen jäsenen nimittämi-
nen sekä eron myöntäminen valtioneuvostol-
le tai sen jäsenelle;

- ennenaikaisten eduskuntavaalien mää-
rääminen;

- armahdus sekä sellaiset muut laissa erik-
seen säädetyt asiat, jotka koskevat yksityistä
henkilöä tai jotka sisältönsä vuoksi eivät
edellytä valtioneuvoston yleisistunnon käsit-
telyä;

- Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoite-
tut muut kuin maakunnan taloutta koskevat
asiat.

Kolmas luetelmakohta edellyttää siinä tar-
koitettujen asiaryhmien yksilöimistä laissa.
Säännöksen taustalla on ajatus siitä, ettei
yleisistunnossa ole tarpeen käsitellä sellaisia
presidentin päätöksiä, joihin ei liity merkittä-
viä yhteiskunta- tai talouspoliittisia näkökoh-
tia. Tällaisia laissa erikseen säädettyjä asioi-
ta, jotka presidentti ratkaisee ilman valtio-
neuvoston ratkaisuehdotusta, ovat nykyisin
muun muassa arvonimien sekä ansio- ja kun-
niamerkkien myöntäminen (laki julkisen ar-
vonannon osoituksista 1215/1999, 2 §:n 2
mom; laki Suomen Punaisesta Rististä
238/2000, 3 §:n 2 mom.; ulkoasiainhallinto-
laki, 29 §).

Presidentti tekee näissäkin asioissa päätök-
sen valtioneuvostossa, mutta ehdotetun pykä-
län mukaan asioita ei käsiteltäisi valmistele-
vasti valtioneuvoston yleisistunnossa ennen
niiden esittelyä presidentille. Asioita voitai-
siin tarvittaessa käsitellä hallituksen iltakou-
lussa tai muissa neuvotteluissa taikka minis-
terivaliokunnissa. Presidentti tekee päätök-
sensä asianomaisen ministerin esittelystä.
Koko valtioneuvoston kokoonpanoa koske-
van muutoksen esittelee presidentin päätettä-
väksi kuitenkin valtioneuvoston asianomai-
nen esittelijä perustuslain 58 §:n 4 momentin
mukaisesti.

Nykyisen valtioneuvostolain 5 §:n mukaan
valtioneuvostossa ei käsitellä valmistelevasti
myöskään vieraan valtion pyytämää agre-
menttia eli hyväksyntää diplomaattiselle
edustajalleen, Suomen edustajan määräämis-
tä ulkomaiseen juhlatilaisuuteen tai presiden-
tin tehtäviin tai toimivaltaan kuuluvaa asiaa
koskevaa eduskunnan kirjelmää. Näistä asi-
oista ei enää säädettäisi ehdotetussa pykäläs-
sä. Toisen valtion pyytämästä hyväksynnästä
edustajalleen ehdotetaan säädettäväksi ulko-
asiainhallintolain 29 §:ssä. Presidentti päät-
täisi edelleen asiasta ilman valtioneuvoston
ratkaisuehdotusta eikä asiaa käsiteltäisi val-
mistelevasti yleisistunnossa. Suomen edusta-
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jan määräämisestä ulkomaiseen juhlatilaisuu-
teen ei enää nykyisin tehdä määrämuotoisia
päätöksiä, joten asian käsittelystä ei ole tar-
peen säätää. Eduskunnan kirjelmillä saate-
taan valtioneuvoston tietoon pääsääntöisesti
sellaisia eduskunnan päätöksiä, jotka eivät
kuulu presidentin toimivallan alaan. Näitä
kirjelmiä ei esitellä presidentille. Eräät edus-
kunnan kirjelmät koskevat kuitenkin myös
presidentin toimivaltaan kuuluvia asioita.
Tällaisia ovat esimerkiksi hallituksen esityk-
sen raukeamista ja hallituksen antamia ker-
tomuksia koskevat eduskunnan kirjelmät se-
kä valmiuslain (1080/1991) ja puolustustila-
lain (1083/1991) nojalla annettujen presiden-
tin asetusten voimassaoloa koskevat kirjel-
mät. Nykyisestä poiketen tällaiset kirjelmät
käsiteltäisiin vastaisuudessa ensin valtioneu-
voston yleisistunnossa ennen niiden esittelyä
presidentille. Kirjelmät liittyvät sisältönsä
osalta olennaisesti valtioneuvoston toimin-
taan, minkä vuoksi niiden käsittely yleisis-
tunnossa on perusteltua.

21 §. Valtioneuvoston esittelijät. Pykälässä
säädettäisiin valtioneuvoston yleisistunnossa
asioita esittelevistä virkamiehistä. Pykälä
vastaisi olennaiselta sisällöltään nykyisen
valtioneuvostolain 3 §:ää ja 12 §:n 2 momen-
tissa säädettyä asetuksenantovaltuutta.

Pykälän 1 momentin mukaan valtioneuvos-
ton yleisistunnon esittelijöinä toimisivat ta-
savallan presidentin ja valtioneuvoston
yleisistunnon nimittämät ministeriön virka-
miehet sekä valtioneuvoston määräämät esit-
telijät. Säännös ei koskisi nimitysvaltaa ky-
seisiin virkoihin, mikä määräytyy muiden
säännösten perusteella. Säännöksen mukaan
kaikilla presidentin ja yleisistunnon nimittä-
millä ministeriöiden virkamiehillä olisi ilman
eri säännöstä tai määräystä oikeus esitellä
asioita yleisistunnossa. Vastaaviin virkoihin
määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetyillä
olisi myös esittelyoikeus ilman eri määräystä.
Ministeriön virkamiehiä momentin tarkoit-
tamassa mielessä olisivat myös sisäasiainmi-
nisteriön osaston muodostavan rajavartiolai-
toksen esikunnan virkamiehet.

Lisäksi valtioneuvosto voisi momentin
mukaan erikseen määrätä muita esittelijöitä.
Nykyisessä valtioneuvostolain 3 §:ssä käyte-
tyn ilmaisun "valtioneuvoston ylimääräiset
esittelijät" sijasta säännöksessä puhuttaisiin

"valtioneuvoston määräämistä esittelijöistä".
Tarkoitus on, että esittelijämääräyksiä annet-
taisiin vain ministeriöiden virkamiehille. Pe-
rustuslain 67 §:n 2 momentin mukaan valtio-
neuvostossa käsiteltävät asiat on valmistelta-
va asianomaisessa ministeriössä. Tämän vaa-
timuksen kanssa ei olisi sopusoinnussa se, et-
tä esittelijöiksi määrättäisiin ministeriöiden
ulkopuolisia henkilöitä. Esittelijän vastuun
vuoksi myöskään työsopimussuhteessa ole-
ville henkilöille ei voida antaa esittelyoikeut-
ta. Erillisen määräyksen nojalla toimivia esit-
telijöitä tarvitaan valtioneuvostossa edelleen,
sillä ministeriöt nimittävät itse osan virka-
miehistään eivätkä nämä siten saa suoraan
lain nojalla oikeutta esitellä asioita yleisis-
tunnossa. Esimerkiksi huhtikuussa 2002 val-
tioneuvostossa toimi noin 1 100 esittelijää,
joista ylimääräisiä esittelijöitä oli 169. Luon-
tevaa kuitenkin olisi, että valtioneuvoston
yleisistunto nimittäisi valtioneuvoston esitte-
lijöinä toimivat ministeriön virkamiehet.

Esittelijän tehtävät ja vastuu muodostavat
tärkeän perustan valtioneuvoston päätöksen-
teolle. Esittelijän velvollisuutena on valmis-
tella asia ratkaistavaksi. Esittelijän on selvi-
tettävä eri ratkaisumahdollisuudet ottaen
huomioon ratkaisuun vaikuttava asia-
aineisto, taloudelliset edellytykset ja voimas-
sa oleva lainsäädäntö. Esittelijän on tehtävä
asiassa ratkaisuehdotus perusteluineen sekä
ehdotukset tarpeellisista välitoimenpiteistä.
Perustuslain 118 §:n 2 momentin mukaan
esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esitte-
lystään on päätetty, jollei hän ole jättänyt
päätökseen eriävää mielipidettä. Säännös
rinnastaa esittelijän vastuun päätöksentekijän
vastuuseen. Esittelijä vapautuu vastuustaan
valtioneuvoston yleisistunnossa tehdystä pää-
töksestä, joka poikkeaa hänen ratkaisuehdo-
tuksestaan, vain ilmoittamalla eriävän mieli-
piteensä ja oman ratkaisuehdotuksensa perus-
teluineen esittelytilaisuudessa. Omaan ratkai-
suehdotukseensa esittelijä ei voi jättää eriä-
vää mielipidettä. Esittelijän vastuun lisäksi
esittelijä vastaa virkavastuullaan siitä, että
hänen menettelynsä asian käsittelyssä on
lainmukaista. Eriävän mielipiteen jättäminen
ei vapauta tältä osin esittelijää normaalista
virkavastuusta. Perustuslain 2 §:n 3 momen-
tin mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa
on noudatettava tarkoin lakia. Tätä säännöstä
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täydentää perustuslain 118 §:n 1 momentti,
jonka mukaan virkamies vastaa omien virka-
toimiensa lainmukaisuudesta.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valtio-
neuvoston määräämiä esittelijöitä koskevasta
asetuksenantovaltuudesta. Valtioneuvoston
asetuksella voitaisiin säätää valtioneuvoston
määräämien esittelijöiden kelpoisuusvaati-
muksista. Esittelijöiltä edellytettäisiin kor-
keakoulututkintoa ja tehtävään soveltuvuutta,
jolla tarkoitetaan perustietoja valtioneuvos-
ton yleisistunnon ja ministeriön päätöksente-
komenettelyistä.

Ahvenanmaan itsehallintoa koskevien asi-
oiden esittelijöinä voivat toimia vain Ahve-
nanmaan itsehallintolain (1144/1991) 34 §:n
3 momentissa säädetyt vaatimukset täyttävät
ja kyseisen säännöksen nojalla valtioneuvos-
ton tähän tehtävään erikseen määräämät vir-
kamiehet. Itsehallintoa koskevia asioita esit-
televiltä virkamiehiltä edellytetään perehty-
neisyyttä Ahvenanmaan itsehallintoon sekä
käytännössä myös hyvää suullista ja kirjallis-
ta ruotsin kielen taitoa.

22 §. Esittelyt. Pykälässä säädettäisiin
pääministerin toimivallasta määrätä valtio-
neuvoston yleisistunnon työskentelystä sekä
menettelystä, jossa vahvistetaan tasavallan
presidentin päätettäviksi kuuluvien asioiden
esittelyajankohdat. Nykyisin näistä asioista
säädetään valtioneuvoston ohjesäännön 51
§:ssä.

Pykälän 1 momentin mukaan pääministeri
määräisi valtioneuvoston yleisistunnon esit-
telypäivät ja esittelyjärjestyksen. Ehdotus
vastaa nykyistä sääntelyä. Säännöksessä
pääministerille osoitettu toimivalta sisältää
myös esittelypaikan määräämisen. Vakiintu-
neen käytännön mukaan valtioneuvoston
yleisistunto kokoontuu viikoittain. Esittely-
järjestyksellä tarkoitetaan sitä järjestystä, jos-
sa ministeriöt esittelevät asiat.

Pykälän 2 momentin mukaan pääministeri
voisi määrätä ajankohdan, johon mennessä
valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävä
asia on siellä esiteltävä. Ehdotus vahvistaisi
pääministerin valtuuksia verrattuna nykyi-
seen valtioneuvoston ohjesäännön 51 §:n 3
momenttiin, jonka mukaan asiasta päättää
valtioneuvosto pääministerin esityksestä.
Pääministerin valtuuksien lisääminen olisi
perusteltua ottaen huomioon perustuslain 66

§:n 1 momentissa säädetyt pääministerin teh-
tävät ja valtioneuvoston toimintaa koskeva
pääministerin kokonaisvastuu. Ennen esitte-
lyajankohdan määräämistä pääministerin tu-
lee kuitenkin varata asianomaiselle ministe-
rille tilaisuus lausua käsityksensä asiasta.

Pykälän 3 momentissa todettaisiin nykyistä
valtioneuvoston ohjesäännön 51 §:n 1 mo-
menttia vastaavalla tavalla menettely, jossa
vahvistetaan presidentin päätettäviin kuulu-
vien asioiden esittelyajankohdat. Valtioneu-
voston kanslia vahvistaisi ajankohdat yhteis-
toiminnassa tasavallan presidentin kanslian
kanssa.

23 §. Ministerivaliokunnat. Pykälässä sää-
dettäisiin lakisääteisistä ministerivaliokunnis-
ta sekä mahdollisuudesta asettaa muita mi-
nisterivaliokuntia. Perustuslain 67 §:n 2 mo-
mentti sisältää maininnan asioiden valmiste-
lua varten asetetuista ministerivaliokunnista.
Ministerivaliokunnista säädetään nykyisin
valtioneuvoston ohjesäännössä.

Pykälän 1 momentti sisältäisi säännökset
lakisääteisistä ministerivaliokunnista. Mo-
mentissa mainittaisiin ne asiaryhmät, joita
varten valioneuvostossa tulee olla ministeri-
valiokunnat. Nykytilannetta vastaavasti näitä
asioita olisivat ulko- ja turvallisuuspolitiikka,
Euroopan unionia koskevat asiat, raha-asiat
ja talouspolitiikka. Nykyisiä ministerivalio-
kuntia ei mainittaisi säännöksessä nimeltä.
Momentin mukaan näiden lakisääteisten mi-
nisterivaliokuntien jäsenten tulee olla valtio-
neuvoston jäseniä. Tämä tarkoittaisi sitä, että
myös jäsenten sijaisten tulee olla valtioneu-
voston jäseniä. Ministeri ei voisi määrätä
esimerkiksi valtiosihteeriä tai erityisavusta-
jaansa sijaisekseen näihin valiokuntiin. La-
kiehdotuksen 5 §:n 2 momentin nojalla val-
tioneuvosto voisi kuitenkin määrätä ministe-
rien sijaisista ministerivaliokunnissa erikseen
siten, että sijaisuuksissa voitaisiin huolehtia
esimerkiksi poliittisen tasapainon säilymises-
tä valiokunnassa.

Ministerivaliokunnan jäsenyyden sitomista
valtioneuvoston jäsenyyteen puoltaa näiden
valiokuntien huomattava tosiasiallinen mer-
kitys valtiokäytännössä ja siitä aiheutuva tar-
ve säilyttää valiokuntien toiminta parlamen-
taarisen vastuun piirissä. Ministerivaliokun-
tien poliittinen merkitys on voimakkaasti ko-
rostunut viime vuosikymmeninä (HE 1/1998
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vp, s. 118/I). Tämä kehitys on havaittavissa
kaikkien nykyisten ministerivaliokuntien
osalta. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen valio-
kunta muodostaa Suomen ulko- ja turvalli-
suuspolitiikan kantoja yhteisissä kokouksis-
saan tasavallan presidentin kanssa. EU-
ministerivaliokunta puolestaan muodostaa
valtioneuvoston kantoja Euroopan unionissa
päätettäviin asioihin. Raha-asiainvaliokunnan
puoltava kanta on käytännössä edellytys mi-
nisteriöiden ratkaisuvaltaan kuuluvien pää-
tösten tekemiselle, joilla on huomattavia ta-
loudellisia vaikutuksia. Talouspoliittisessa
ministerivaliokunnassa käsitellään sellaisia
merkittäviä talouspoliittisia toimenpiteitä ku-
ten valtion omistajavallan käyttöön osakeyh-
tiöissä liittyviä päätöksiä. Talouspoliittisesta
ministerivaliokunnasta on myös muodostunut
eräänlainen hallituksen työvaliokunta, joka
käsittelee kaikki keskeiset talouspoliittiset
asiat.

Ministerien ohella ministerivaliokuntien
kokouksiin voi osallistua asiantuntijoita. Mi-
nisteriöiden johtavat virkamiehet voivat toi-
mia valiokunnissa pysyvinä asiantuntijoina.
Valiokunnissa voidaan kuulla myös muita
asiantuntijoita. Tilanteissa, joissa valtiosih-
teeri osallistuisi ministerin sijaisena Euroo-
pan unionin ministerineuvoston kokoukseen,
valtiosihteeri olisi läsnä sellaisessa EU-
ministerivaliokunnan kokouksessa, jossa kä-
sitellään ministerineuvoston kokoukseen liit-
tyviä asioita.

Momentissa säädettäisiin lisäksi edellä
mainittuja ministerivaliokuntia koskevasta
asetuksenantovaltuudesta. Valtioneuvoston
asetuksella säädettäisiin tarkemmin näiden
ministerivaliokuntien tehtävistä ja kokoon-
panosta. Lakiehdotuksen 3 §:n 2 momentin
mukaan pääministeri toimisi valiokuntien
puheenjohtajana kuten nykyisinkin. Valtio-
neuvoston asetuksessa voitaisiin säätää mah-
dollisuudesta määrätä valiokuntiin jäseniä
poliittisen tasapainon saavuttamiseksi. Minis-
terivaliokuntien toimintaa ja menettelyjä ei
ole perusteltua säännellä merkittävästi ny-
kyistä laajemmin ja yksityiskohtaisemmin
(ks. PeVM 1/1997 vp). Tätä puoltaa ministe-
rivaliokuntien pääasiallinen luonne asioita
valmistelevina toimieliminä.

Pykälän 2 momentissa todettaisiin valtio-
neuvoston mahdollisuus asettaa tarvittaessa

muitakin ministerivaliokuntia. Tällaisiin va-
liokuntiin jäsenet määräisi yleisistunto. Pää-
ministeri ei välttämättä toimisi puheenjohta-
jana näissä valiokunnissa. Hallitus voi tarvit-
taessa asettaa myös ministeriryhmiä tai mi-
nisterityöryhmiä asioiden valmisteluun tai
poliittiseen yhteensovittamiseen. Käytännös-
sä ministeriryhmien asettamisesta sovitaan
yleensä hallituksen iltakoulussa tai muissa
neuvotteluissa. Tällaisissa ministeriryhmissä
ja muissa kuin lakisääteisissä ministerivalio-
kunnissa jäsenenä tai jäsenen sijaisena voi
toimia muukin kuin valtioneuvoston jäsen.
Ministerivaliokunnat eroavat epävirallisina
poliittisina valmistelueliminä toimivista mi-
nisteriryhmistä lähinnä siten, että ministeri-
valiokunnat asetetaan määrämuotoisella pää-
töksellä valtioneuvoston yleisistunnossa ja
niiden asiakirjat kuuluvat viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun lain
(621/1999) sekä arkistolain (831/1994) so-
veltamisalaan.

24 §. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsit-
televän ministerivaliokunnan ja tasavallan
presidentin yhteinen kokous. Pykälässä sää-
dettäisiin valtioneuvoston ulko- ja turvalli-
suuspolitiikkaa käsittelevän ministerivalio-
kunnan ja presidentin yhteisestä kokouksesta.
Presidentin ja ministerivaliokunnan yhteisel-
lä kokouksella ei ole aikaisemmin ollut lain-
säädännön tasolla tunnustettua asemaa, joten
säännös olisi kokonaan uusi.

Perustuslain 93 §:n 1 momentin mukaan
Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan
presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston
kanssa. Perustuslakiuudistusta koskevan hal-
lituksen esityksen mukaan ulkopolitiikan hoi-
tamiseen liittyvän yhteistoiminnan muodoista
ei ole tarkoituksenmukaista säätää ehdotettua
tarkemmin perustuslaissa, vaan tarvittavat
säännökset voidaan antaa alemmanasteisissa
säädöksissä (HE 1/1998 vp, s. 145/II). Edus-
kunnan perustuslakivaliokunta yhtyi tähän
käsitykseen esityksestä antamassaan mietin-
nössä (PeVM 10/1998 vp, s. 26/I), mutta kat-
soi uuden perustuslain merkitsevän tältä osin
sillä tavoin aiemmasta poikkeavaa normistoa,
että hallituksen on tarkoituksenmukaista ar-
vioida kokonaisvaltaisesti, miten perustuslain
johdosta on syytä uudistaa nykyisiä säännök-
siä ulkopolitiikan hoitamisen menettelyta-
voista.
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Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliit-
tinen valiokunta on tärkeä yhteistoiminnan
toimielin. Nykyisen valtioneuvoston ohje-
säännön 44 §:n 4 momentin mukaan valio-
kunnassa on valmistavasti käsiteltävä tärkeät
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja muita
Suomen suhteita ulkovaltoihin koskevat asiat
sekä näiden asioiden yhteensovittamista kos-
kevat kysymykset. Presidentin osallistuminen
valiokunnan kokouksiin osaksi muuntaa va-
liokunnan valmisteluelimestä tosiasialliseksi
päätöksentekoelimeksi ja antaa parlamentaa-
risen vastuukatteen sellaisillekin presidentin
toimille, jotka eivät edellytä perustuslain 58
§:n mukaisessa päätöksentekomenettelyssä
valtioneuvostossa tehtäviä määrämuotoisia
päätöksiä (PeVM 1/1997 vp; HE 1/1998 vp,
s. 145/I). Valtioneuvoston toimivaltaan kuu-
luvia Euroopan unionin yhteistä ulko- ja tur-
vallisuuspolitiikkaa koskevia asioita voidaan
käsitellä myös ulko- ja turvallisuuspoliittisen
valiokunnan ja presidentin yhteisessä koko-
uksessa. Näin huolehditaan molemminpuoli-
sesti yhteistoimintavelvoitteen noudattami-
sesta.

Pykälässä ehdotettu yleisluonteinen mai-
ninta ulko- ja turvallisuuspoliittisia asioita
käsittelevän valtiokunnan ja presidentin yh-
teisestä kokouksesta antaisi lainsäädännölli-
sen vahvistuksen kokouksen asemalle tär-
keänä yhteistoiminnan toimielimenä. Sään-
nöksessä kirjattaisiin jo ennen uuden perus-
tuslain voimaantuloa vakiintunut valtiokäy-
täntö eikä siitä sinällään aiheutuisi muutos-
tarpeita nykyisiin ulko- ja turvallisuuspoli-
tiikkaa koskeviin yhteistoimintamenettelyi-
hin. Valiokunnan ja presidentin yhteisessä
kokouksessa noudatettavia menettelymuotoja
ei ole tarpeen säännellä yksityiskohtaisesti,
vaan ne on perusteltua jättää joustavan käy-
tännön varaan kuten valtioneuvoston lakisää-
teisissä ministerivaliokunnissa yleensäkin.
Yhteisen kokouksen voisi kutsua koolle joko
pääministeri tai presidentti.

25 §. Päätöksentekojärjestys ministeriössä.
Pykälässä säädettäisiin päätöksentekojärjes-
tyksestä ratkaistaessa asioita ministeriössä.
Asiasta ei ole nykyisin säännöksiä valtioneu-
vostolaissa, vaan asiasta säädetään ainoas-
taan valtioneuvoston ohjesäännön 50 ja
53 §:ssä.

Pykälän 1 momentissa todettaisiin esittely

myös ministeriön päätöksenteon pääsääntö-
nä. Esittelyllä tarkoitetaan päätöksen tekemi-
sen perustana olevaa päätösehdotusta, jonka
esittää päätöksentekijälle esittelijän asemassa
oleva henkilö. Ministeriössä sekä ministeri
että virkamiehet ratkaisisivat asiat esittelystä.
Esittelyjärjestelmän käytöllä pyritään varmis-
tamaan asioiden huolellinen ja perusteellinen
valmistelu sekä turvaamaan asian lainmukai-
nen ratkaiseminen. Esittelymenettelyä ja esit-
telyn sisältöä on yleisesti säännelty vain niu-
kasti. Esittelijän yleisenä tehtävänä on huo-
lehtia tarvittavan selvityksen hankkimisesta,
valmistella asia ja tehdä siinä ratkaisuehdo-
tus. Momentissa ei säädettäisi siitä, ketkä
voivat toimia ministeriössä esittelijöinä. Sel-
vää kuitenkin on, että esittelijänä voi toimia
vain ministeriön virkamies. Siten esimerkiksi
ministeriön työsopimussuhteinen henkilöstö
tai ministeriön alaisen hallinnon virkamiehet
eivät toimisi erityisellä määräykselläkään
ministeriössä esittelijänä. Ministeriön esitteli-
jöistä säädetään nykyisin valtioneuvoston oh-
jesäännön 31 §:ssä. Pykälän mukaan on ollut
mahdollista määrätä myös ministeriön alai-
sen hallinnon virkamies esittelemään tiettyä
asiaa ministeriössä. Näin ei käytännössä kui-
tenkaan ole tehty. Ministeriön esittelijän teh-
tävien ja vastuun osalta viitataan siihen, mitä
edellä on todettu valtioneuvoston esittelijän
tehtävistä ja vastuusta lakiehdotuksen 21 §:n
perusteluissa.

Momentin mukaan esittelystä voitaisiin
poiketa vain erityisestä syystä valtioneuvos-
ton asetuksella säädetyissä tilanteissa. Esitte-
ly ei ole tarkoituksenmukaista kaikissa niissä
asiaryhmissä, jotka ministeriössä päätetään.
Esittelyä ei yleensä käytetä ratkaistaessa vä-
hämerkityksellisiä asioita tai sellaisia hallin-
toasioita, joissa tehtyjen päätösten määrä on
poikkeuksellisen suuri. Säännösehdotuksessa
tarkoitetulla erityisellä syyllä viitataan muun
muassa tällaisiin asioihin. Nykyisen valtio-
neuvoston ohjesäännön 50 §:n 2 momentissa
säädetään niistä asioista, jotka voidaan minis-
teriöissä ratkaista ilman esittelyä. Tällaisia
ovat ministeriön sisäistä henkilö- ja talous-
hallintoa koskevat asiat lukuun ottamatta kui-
tenkaan palvelussuhdetta koskevia asioita se-
kä rekisteröinti- tai kirjaamistoimenpidettä
koskevat asiat. Näiden lisäksi säädetään mi-
nisteriöiden työjärjestyksissä myös eräistä



HE 270/2002 vp 47

muista asioista, jotka ratkaistaan ilman esitte-
lyä. Vastaisuudessa esittelymenettelystä
poikkeaminen edellyttäisi asiasta säädettä-
väksi valtioneuvoston asetuksessa.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin nykyis-
tä valtioneuvoston ohjesäännön 53 §:n 3
momenttia vastaavasti esittelijän mielipiteen
merkitsemisestä asian toimituskirjan arkisto-
kappaleeseen, jos mielipide eroaa päätökses-
tä. Merkintä tehtäisiin esittelijän pyynnöstä.
Perustuslain 118 §:n 2 momentissa säädetys-
tä esittelijän vastuusta vapautuminen edellyt-
tää eriävän mielipiteen esittämistä. Ministe-
riöiden asiakirjahallinnossa ei enää käytetä
päätösluetteloita kuten aikaisemmin, joten
eriävä mielipide merkittäisiin arkistoitavaan
toimituskirjan kappaleeseen.

26 §. Tasavallan presidentin este. Pykälä
sisältäisi säännökset presidentin esteen to-
teamisesta valtioneuvoston yleisistunnossa
sekä asian esittelystä ja ilmoittamisesta. Py-
kälä vastaisi olennaiselta sisällöltään nykyi-
sen valtioneuvostolain 11 §:ää.

Perustuslaissa säädetään presidentin tehtä-
vien hoitamisesta hänen ollessaan estynyt
hoitamaan niitä. Perustuslain 59 §:n mukaan
tasavallan presidentin ollessa estyneenä hä-
nen tehtäviään hoitaa pääministeri tai tämän-
kin ollessa estyneenä pääministerin sijaisena
toimiva ministeri. Säännös koskee sekä tila-
päisen että pysyvän esteen tilanteita, joskin
pysyvän esteen ollessa kyseessä on perustus-
lain 55 §:n 3 momentin mukaan mahdolli-
simman pian valittava uusi presidentti. Sa-
man säännöksen mukaan presidentin pysyvän
esteen toteaa valtioneuvosto. Pysyvällä es-
teellä tarkoitetaan sellaista tilaa, esimerkiksi
vakavaa sairautta, joka pysyväisluonteisesti
tekee presidentin tehtävien hoitamisen mah-
dottomaksi (HE 1/1998 vp, s. 103/II).

Presidentin tilapäisen esteen voi muodostaa
esimerkiksi sairaus tai vastaava pakottava
syy, joka estää tilapäisesti presidenttiä hoi-
tamasta tehtäviään. Nykyisen vakiintuneen
tulkintakäytännön mukaan presidentin ulko-
maanmatkat muodostavat tilapäisen esteen
vain niissä tapauksissa, joissa matkan aikana
tarvitaan sellaisia presidentin päätöksiä, jotka
hän tekee valtioneuvostossa (HE 1/1998 vp,
s. 110/I). Tällainen tilapäinen este voi olla
tiedossa jo ennen matkaa tai se voi muodos-
tua matkan aikana, jos tarve päätöksentekoon

ilmenee eikä presidentti katso voivansa pala-
ta maahan asioita käsittelemään. Estyneisyys
ja sijainen todetaan silloin ainoastaan kysy-
myksessä olevaa päätöksentekotilannetta var-
ten. Käytännössä presidentin tilapäiset esteti-
lanteet ovat poikkeuksellisia, sillä presidentin
esittelyn ajankohdat vahvistetaan yhteistoi-
minnassa valtioneuvoston kanslian ja tasaval-
lan presidentin kanslian kesken, jolloin voi-
daan huolehtia presidentin ulkomaanmatko-
jen ja esittelyajankohtien yhteensovittamises-
ta. Vakiintuneen käytännön mukaisesti pää-
ministeri tai muu ministeri on hoitaessaan
presidentin tehtäviä estynyt samanaikaisesti
hoitamaan ministerin tehtäviä.

Perustuslain säännösten katsotaan koske-
van ainoastaan estetilanteita eikä presidentin
esteellisyyttä. Nimenomaisten presidenttiä
koskevien esteellisyyssäännösten puuttuessa
tuomarin jääviin tai virkamiehen esteellisyy-
teen rinnastuva esteellisyys ei voinekaan tul-
la kyseeseen presidentin päätöksenteossa
(HE 1/1998 vp, s. 110/II).

Pykälän 1 momentin mukaan presidentin
este todettaisiin valtioneuvoston yleisistun-
nossa. Selkeyden vuoksi momenttiin otettai-
siin myös viittaussäännös perustuslakiin pre-
sidentin tehtävien hoitamisesta presidentin
esteen aikana. Lisäksi momentissa ehdote-
taan säädettäväksi nykyiseen tapaan, että pre-
sidentin estettä koskevan asian esittely kuu-
luu oikeusministeriölle. Valtioneuvoston
kanslia vastaa tasavallan presidentin kansliaa
koskevista valtioneuvostossa käsiteltävistä
asioista, mutta presidentin estetilanteissa
pääministerin johtaman valtioneuvoston
kanslian toimivalta ei olisi perusteltua ottaen
huomioon pääministerin asema presidentin
sijaisena. Esteilmoitus esiteltäisiin yleisis-
tunnossa sen jälkeen, kun presidentin esty-
neisyydestä on ilmoitettu oikeusministeriölle.
Oikeusministeriö esittelee myös presidentin
pysyvän esteen valtioneuvostossa. Käytän-
nössä esteen osallistua esittelyyn ilmoittaa
presidentin puolesta tasavallan presidentin
kanslia.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin velvol-
lisuudesta antaa tieto presidentin pysyvästä
esteestä ilmoituksella, joka julkaistaan Suo-
men säädöskokoelmassa. Asian merkittävyy-
den vuoksi siitä tiedotettaisiin valtioneuvos-
ton ilmoituksella aikaisemman oikeusminis-
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teriön ilmoituksen sijasta. Ilmoituksessa to-
dettaisiin myös, kuka on ryhtynyt hoitamaan
presidentin tehtäviä. Presidentin tilapäisestä
esteestä ei nykyisin enää ilmoiteta Virallises-
sa lehdessä tai Suomen säädöskokoelmassa.
Lakiin ei enää otettaisi säännöstä velvolli-
suudesta lähettää ilmoitus eduskunnan pu-
hemiehelle, jos presidentin tehtäviä hoitava
ministeri on eduskunnan jäsen. Käytännössä
asiasta kuitenkin ilmoitettaisiin vastaisuudes-
sa puhemiehelle, sillä perustuslain 48 §:n 1
momentin nojalla kansanedustajana oleva
ministeri ei voi osallistus eduskuntatyöhön
hoitaessaan presidentin tehtäviä.

4 luku. Erinäisiä säännöksiä

27 §. Tarkemmat säännökset. Pykälässä
säädettäisiin valtioneuvoston toimintaa ja jär-
jestysmuotoa koskevasta asetuksenantoval-
tuudesta. Pykälän mukaan tarkemmat sään-
nökset annettaisiin valtioneuvoston asetukse-
na annettavassa valtioneuvoston ohjesään-
nössä.

Tarkoituksena on, että ohjesäännössä an-
nettaisiin valtioneuvoston yleisistuntoa, asi-
oiden valmistelua ja ministerivaliokuntia se-
kä ministeriöitä yhteisesti koskevat säännök-
set nykyisen valtioneuvoston ohjesäännön
tapaan. Ohjesäännössä säädettäisiin lakiehdo-
tuksen 2 §:n nojalla myös ministeriöiden
toimialoista. Nämä säännökset olisivat luon-
teeltaan nykyistä yleispiirteisemmät ja kuvai-
sivat ministeriöiden toimialoja yleisellä tasol-
la. Toimialoja koskevan tiedonsaannin hel-
pottamiseksi ohjesäännön esittelymuistioon
otettaisiin kattavat tiedot ministeriöiden toi-
mialoista. Lakiehdotuksen 7 §:n nojalla val-
tioneuvoston asetuksina annettavissa ministe-
riöasetuksissa annettaisiin tarpeelliset minis-
teriökohtaiset säännökset ja täsmällisemmät
säännökset ministeriöiden toimialoista. Val-
tioneuvoston ohjesäännössä säädettäisiin
myös valtioneuvoston virkamiesten nimittä-
misestä, eräistä kelpoisuusvaatimuksista, val-
tiosihteerin ja kansliapäällikön tehtävien ja-
kautumisesta sekä valtiosihteerin toimivallas-
ta.

Lakiehdotus sisältää useita muitakin sään-
nöksiä valtioneuvoston asetuksenantoval-
tuuksista. Edellä mainittujen ministeriöiden
toimialaa ja asioiden jakoa koskevan lakieh-

dotuksen 2 §:n ja ministeriön järjestysmuotoa
ja toiminnan yleisiä perusteita koskevan 7
§:n 2 momentin ohella tällaisia ovat Euroo-
pan unionissa päätettävien asioiden valmiste-
lun ja käsittelyn yhteensovittamista koskeva
säännös 9 §:n 2 momentissa, valtioneuvoston
yleisistunnossa ratkaistavia asioita koskeva
säännös 12 §:n 2 momentissa, virkanimitys-
vallan jakoa yleisistunnon ja ministeriön vä-
lillä koskeva säännös 13 §:n 1 momentissa,
ratkaisuvallan siirron perusteita ministeriössä
koskeva säännös 15 §:n 2 momentissa, mi-
nisteriön virkamiehen ratkaisuvallan pidät-
tämistä koskeva säännös 16 §:n 3 momentis-
sa, valtioneuvoston jäsenen lykkäysoikeutta
koskeva säännös 18 §:n 2 momentissa, val-
tioneuvoston määräämiä esittelijöitä koskeva
säännös 21 §:n 2 momentissa, ministerivalio-
kuntien tehtäviä ja kokoonpanoa koskeva
säännös 23 §:n 1 momentissa sekä esittely-
menettelyn käyttöä ministeriössä koskeva
säännös 25 §:n 1 momentissa. Myös ministe-
riön virkamiesten kelpoisuusehdoista voi-
daan säätää valtioneuvoston ohjesäännön li-
säksi ministeriöstä annettavalla valtioneuvos-
ton asetuksella.

Lakiehdotuksessa säädettäisiin myös mi-
nisteriön asetuksenantovaltuuksista. Lakieh-
dotuksen 7 §:n 2 momentissa säädettäisiin
tarkempien säännösten antamisesta ministe-
riön järjestysmuodosta ja toiminnasta minis-
teriön asetuksena annettavalla ministeriön
työjärjestyksellä. Lakiehdotuksen 15 §:n 2
momentissa säädettäisiin ratkaisuvallan siir-
toa koskevien tarkempien säännösten antami-
sesta ministeriön työjärjestyksellä.

28 §. Voimaantulo. Lakiehdotus sisältää
eräitä sellaisia säännöksiä, joiden voimaantu-
lo olisi perusteltua ajoittaa uuden hallituksen
toimikauden alkuun. Tämän vuoksi olisi tar-
koituksenmukaista, että uusi laki tulisi voi-
maan vuoden 2003 eduskuntavaalien jälkeen
nimitetyn uuden hallituksen aloittaessa toi-
mintansa. Hallituksen nimittämisen täsmälli-
nen ajankohta ei kuitenkaan ole ennalta mää-
ritettävissä. Lain vahvistamisvaihetta ei vält-
tämättä voida ajoittaa siten, että voimaantu-
loajankohta voitaisiin täsmentää lakia vahvis-
tettaessa. Tästä syystä lain voimaantulosta
olisi välttämätöntä säätää valtioneuvoston
asetuksella. Käsillä oleva tilanne täyttäisi pe-
rustuslain 79 §:n 3 momentin asettamat vaa-
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timukset, jotka edellyttävät erityistä syytä
lain voimaantuloajankohdan säätämiselle
asetuksella. Valtioneuvoston asetuksen lain
voimaantulosta antaisi edeltävä hallitus sen
jälkeen, kun uuden hallituksen nimittämisen
päivämäärä on vahvistunut.

1.2. Laki valtion virkamieslain muuttami-
sesta

5 §. Pykälässä säädetään mahdollisuudesta
siirtää valtion virkoja toiseen yksikköön tai
virastoon kuin mihin virka on alun perin pe-
rustettu. Voimassa olevaa pykälää ehdotetaan
muutettavaksi siten, että ministeriöiden val-
tiosihteerien virkoja voitaisiin tarvittaessa
siirtää ministeriöstä toiseen huolimatta siitä,
että ne olisivat valtion virkamieslain 4 §:n 2
momentin 3 kohdan mukaan valtion talous-
arviossa ministeriöittäin eriteltäviä virkoja.
Voimassa olevan valtion virkamieslain 5 §:n
1 momentin mukaan valtion talousarviossa
eriteltäviä virkoja ei voida siirtää toiseen vi-
rastoon valtion virkamieslaissa säädetyssä
menettelyssä, vaan siirto edellyttäisi edus-
kunnan päätöstä valtion talousarvion muut-
tamisesta.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin valtio-
sihteerin viran siirtomahdollisuudesta toiseen
ministeriöön. Viran siirto voi olla tarpeen
uutta hallitusta muodostettaessa tai muutetta-
essa ministerien keskinäistä työnjakoa, jol-
loin ministerien määrä kussakin ministeriössä
saattaa muuttua aikaisempaan verrattuna.
Tällöin myös ministeriöihin sijoitettujen val-
tiosihteerien määrää olisi tarpeen muuttaa.
Jos virka ei ole avoinna, se voidaan siirtää
vain virkamiehen suostumuksella. Viran siir-
to tapahtuisi valtion virkamieslain 5 §:n no-
jalla, kun taas määrärahat siirtyisivät toisen
ministeriön käytettäväksi valtion talousarvi-
osta annetun lain 7 a §:n 2 momentin nojalla.
Kyseisen säännöksen mukaan määrärahan
siirtämisestä toisen ministeriön hallin-
nonalaan kuuluvan viraston käytettäväksi
päätetään valtiovarainministeriön esittelystä
valtioneuvostossa.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valtio-
sihteerin viran siirtoa koskevasta päätöksen-
teosta. Ehdotetun säännöksen mukaan siir-
rosta päättäisi valtioneuvosto samoin kuin se

päättää talousarviossa eriteltävien virkojen
siirrosta saman viraston sisällä ja muiden
virkojen siirrosta toisen ministeriön hallin-
nonalaan kuuluvaan virastoon. Viran ja sii-
hen liittyvän määrärahan siirtoa koskevat
päätökset voitaisiin tehdä samanaikaisesti.

Pykälän 3 momentti vastaa voimassa ole-
vaa säännöstä.

7 §. Pykälässä säädetään niistä valtion vi-
roista, joihin voidaan nimittää vain Suomen
kansalainen. Pykälän 1 momentin 2 kohdan
mukaan ministeriön ylimmiltä virkamiehiltä
toimistopäälliköistä lähtien edellytetään
Suomen kansalaisuutta. Perustuslain 125 §:n
1 momentissa lähdetään siitä, että julkisiin
virkoihin tai tehtäviin liitettävästä kansalai-
suusvaatimuksesta säädetään lain tasolla. Pe-
rustuslain säännökseen sisältyy myös se peri-
aate, että kansalaisuusvaatimuksia asetetaan
vain rajoitetusti ja perustellusta syystä.

Uusi valtiosihteerin virka kuuluisi kanslia-
päällikön ohella ministeriön ylimpiin virkoi-
hin. Näissä viroissa kansalaisuusvaatimuksen
asettamista on pidettävä perusteltuna ennen
muuta virkoihin liittyvien tehtävien kannalta,
jotka kytkeytyvät läheisesti valtiolliseen joh-
tamiseen ja kansallisista eduista huolehtimi-
seen. Valtiosihteeri toimisi ministerin lähim-
pänä apuna ja myös sijaisena useissa eri ti-
lanteissa. Valtiosihteerille asetettava kansa-
laisuusvaatimus olisi yhdenmukainen perus-
tuslain 60 §:n 1 momentissa ministerille ase-
tettujen vaatimusten kanssa.

Pykälän 1 momentin 2 kohtaan ehdotetaan
edellä mainituilla perusteilla lisättäväksi
maininta valtiosihteeristä. Nykyisin joidenkin
ministeriöiden kansliapäälliköillä on valtio-
sihteerin nimike. Selvyyden ehdotetaan, että
valtion virkamieslaissa näistä viroista käytet-
täisiin nimikettä valtiosihteeri kansliapäällik-
könä.

26 §. Pykälässä säädetään niistä valtion
korkeista viroista, joihin liittyvä irtisanomis-
suoja on valtion virkamieslain 25 §:n 2 mo-
mentissa säädettyjä, virkamiehestä johtuvia
perusteita väljempi. Pykälässä luetellut vir-
kamiehet voidaan irtisanoa silloin, kun siihen
on syytä. Tätä on perusteltu näiden virka-
miesten asemalla ja valtuuksilla, jotka edel-
lyttävät, että heidän tulee nauttia erityistä
luottamusta tai olla erityisen valvonnan alai-
sia. Ylimpien virkamiesten vastuu hallinnon
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tuloksista edellyttää myös mahdollisuutta
päättää palvelussuhde silloin, kun tulosta-
voitteet jäävät saavuttamatta virkamiehestä
johtuvista syistä (HE 291/1993 vp, s. 37—
38). Pykälään ehdotetaan lisättäviksi valtio-
sihteeri ja ministerin erityisavustaja. Muutoin
pykälä säilyy entisellään.

26 a §. Pykälässä säädetään valtiosihteerin
ja ministerin erityisavustajan irtisanomisen
perusteista. Näiden virkamiesten tulee nauttia
ministerin erityistä luottamusta, jonka menet-
tämisen tulee oikeuttaa palvelussuhteen päät-
tämiseen, vaikkei siihen olisi valtion virka-
mieslain 25 §:n 2 momentissa tai 26 §:ssä
säädettyjä perusteita. Ministerin luottamuk-
sen menettäminen täydentäisi näiden tehtävi-
en kohdalla edellä mainittujen säännösten
mukaisia irtisanomisperusteita.

1.3. Laki ulkoasiainhallinnosta annetun
lain muuttamisesta

15 §. Virkaan nimittävä viranomainen. Py-
kälässä säädetään ulkoasianministeriön kans-
liapäällikkönä toimivan valtiosihteerin nimit-
tämisestä. Erotukseksi ministerin toimikau-
deksi valitusta valtiosihteeristä kansliapääl-
likkönä toimivan valtiosihteerin nimike olisi
valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Pykälän 2
momentti pysyy ennallaan.

16 §. Valtiosihteerin kansliapäällikkönä ja
alivaltiosihteerin velvollisuus siirtyä toiseen
virkaan. Pykälässä säädetään ulkoasiainmi-
nisteriön kansliapäällikkönä toimivan valtio-
sihteerin velvollisuudesta siirtyä toiseen vir-
kaan. Erotukseksi ministerin toimikaudeksi
valitusta valtiosihteeristä kansliapäällikkönä
toimivan valtiosihteerin nimike olisi valtio-
sihteeri kansliapäällikkönä.

29 §. Tasavallan presidentin päätöksenteko
ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta.
Pykälässä säädetään niistä ulkoasiainhallin-
non asioista, jotka presidentti päättää ilman
valtioneuvoston ratkaisuehdotusta. Tällaisia
asioita ovat ulkoasiainhallintolain 28 §:n 1
momentissa tarkoitettujen arvonimien myön-
täminen.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi nykyistä
valtioneuvostolain 5 §:n 2 kohtaa vastaava
säännös sellaisesta presidentin päätettäväksi
esiteltävästä asiasta, joka koskee vieraan val-

tion pyytämää agrementtia. Agrementilla tar-
koitetaan valtion antamaa hyväksyntää toisen
valtion edustajalle. Diplomaattisia suhteita
koskevan Wienin yleissopimuksen (SopS
4/1970) 4 artiklan mukaan lähettäjävaltion on
hankittava vastaanottajavaltiolta agrementti
henkilölle, joka aiotaan akkreditoida eli mää-
rätä siihen valtioon edustuston päälliköksi.
Sama koskee myös sivuakkreditointia ja kier-
tävän suurlähettilään valtuuttamista.

Ehdotetun säännöksen nojalla presidentti
päättäisi edelleen asiasta ilman valtioneuvos-
ton ratkaisuehdotusta eikä asiaa käsiteltäisi
valmistelevasti yleisistunnossa. Asialla ei si-
sältönsä vuoksi ole sellaista laajempaa mer-
kitystä, joka edellyttäisi sen käsittelyä valtio-
neuvoston yleisistunnossa (ks. PeVL 15/1999
vp). Tämän vuoksi voidaan poiketa perustus-
lain 58 §:n 1 momentin mukaisesta presiden-
tin päätöksenteon pääsäännöstä, jonka mu-
kaan presidentti tekee päätöksensä valtioneu-
voston ratkaisuehdotuksesta.

2. Tarkemmat säännökset ja mää-
räykset

Esitys edellyttää nykyisen valtioneuvoston
ohjesäännön uudistamista kokonaisuudessaan
samoin kuin ministeriöistä annettujen valtio-
neuvoston asetusten ja ministeriön asetukse-
na annettujen ministeriöiden työjärjestysten
uudistamista.

Tarkoituksena on, että valtioneuvoston oh-
jesäännössä annettaisiin valtioneuvoston
yleisistuntoa, ministeriöiden toimialoja, asi-
oiden valmistelua ja ministerivaliokuntia se-
kä ministeriöitä yhteisesti koskevat säännök-
set. Ohjesäännössä säädettäisiin ministeriöi-
den toimialoista nykyistä yleispiirteisemmin.
Valtioneuvoston asetuksina annettavissa mi-
nisteriöasetuksissa säädettäisiin toimialoista
yksityiskohtaisemmin. Tällainen sääntelytapa
vähentäisi valtioneuvoston ohjesäännön tihe-
ää muutostarvetta ja säilyttäisi silti edelleen
tarpeellisen ministeriöiden välisen koor-
dinoinnin toimialojen sääntelyssä.

Valtioneuvoston asetuksina annettavissa
ministeriöasetuksissa säädettäisiin ministeri-
ön järjestysmuodon ja toiminnan yleisistä pe-
rusteista. Tällaisia asioita ovat ministeriön
toimiala yksityiskohdissaan, ministeriön or-
ganisaation perusrakenne sekä perussäännök-
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set ministeriön henkilöstöstä, sen kelpoi-
suusvaatimuksista ja nimittämisestä samoin
kuin asioiden valmistelusta, ratkaisemisesta
ja päätösvallan pidättämisestä niiltä osin kuin
edellä mainituista asioista ei ole kaikille mi-
nisteriöille yhteisiä säännöksiä valtioneuvos-
ton ohjesäännössä.

Ministeriön asetuksena annettavassa työjär-
jestyksessä säädettäisiin ministeriön järjes-
tysmuodosta ja toiminnasta tarkemmin.

Valtion virkamiesasetukseen lisättäisiin
säännökset valtiosihteerin ja ministerin mää-
räaikaisen erityisavustajan nimitysmenette-
lystä. Nämä tehtävät täytettäisiin niitä haetta-
vaksi julistamatta tai niiden avoinna olemi-
sesta ilmoittamatta.

Pääministeri voisi antaa yleisiä määräyksiä
asioiden esittelystä ehdotetun valtioneuvosto-
lain 17 §:n 1 momentin ja 22 §:n 1 momentin
nojalla.

Alustava luonnos valtioneuvoston ohje-
säännöksi on hallituksen esityksen liitteenä.

3. Voimaantulo

Lakiehdotusten voimaantulo olisi perustel-
tua ajoittaa uuden hallituksen toimikauden
alkuun. Tämän vuoksi olisi tarkoituksenmu-
kaista, että lait tulisivat voimaan vuoden
2003 eduskuntavaalien jälkeen nimitetyn uu-
den hallituksen aloittaessa toimintansa. Halli-
tuksen nimittämisen täsmällinen ajankohta ei
ole ennalta määritettävissä eikä myöskään
lain vahvistamisvaiheessa voida välttämättä
täsmentää voimaantuloajankohtaa. Tämän
vuoksi ehdotetaan, että lakien voimaantulosta
säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.
Kyseisen asetuksen antaisi edeltävä hallitus
sen jälkeen, kun uuden hallituksen nimittä-
misen päivämäärä on vahvistunut.

4. Säätämisjärjes tys

Esitys sisältää useita säännöksiä, joilla on
liittymäkohtia perustuslakiin. Säännökset liit-
tyvät pääosin perustuslain 5 lukuun, joka
koskee tasavallan presidenttiä ja valtioneu-
vostoa. Ehdotettujen säännösten kytkentöjä
perustuslakiin on käsitelty seikkaperäisesti
säännösten yksityiskohtaisissa perusteluissa,
joten tässä kohden kiinnitetään huomiota
vain muutamaan seikkaan.

Perustuslain 68 §:n 3 momentti edellyttää,
että ministeriöiden enimmäismäärästä ja nii-
den muodostamisen yleisistä perusteista sää-
detään lailla. Perustuslain asettamat vaati-
mukset voidaan täyttää myös nimeämällä
nykyiset ministeriöt valtioneuvostosta annet-
tavassa laissa, jolloin uuden ministeriön pe-
rustaminen edellyttäisi kyseisen lain muut-
tamista.

Perustuslain 60 §:n 1 momentin mukaan
valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja tar-
vittava määrä muita ministereitä. Perustusla-
ki ei edellytä ministerien enimmäismäärän
sääntelyä laissa. Valtioneuvostosta annetta-
vassa laissa ehdotetaan luovuttavaksi aikai-
semmasta ministerien enimmäismäärän sään-
telystä tarpeettomana.

Perutuslain 66 § sisältää pääministerin teh-
tävistä erityiset säännökset. Pääministerin
aseman korostuminen nykyisessä hallitusta-
vassa ja perustuslaissa on otettu huomioon
myös ehdotetussa valtioneuvostolaissa, eri-
tyisesti sen 3 §:ssä.

Esityksessä ehdotetaan mahdollisuutta
asettaa ministerin avuksi ministerin toimi-
kaudeksi nimitetty valtiosihteeri, joka toimisi
ministerin luottamuksen varassa. Perustuslain
125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitys-
perusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky
ja koeteltu kansalaiskunto. Yleisiä nimityspe-
rusteita on tulkittava yhteydessä asianomai-
sen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusvaa-
timuksiin (HE 1/1998 vp, s. 180/I). Ministe-
rin ja valtiosihteerin välisestä erityisestä luot-
tamussuhteesta johtuu, että sovellettaessa
yleisiä nimitysperusteita näiden tehtävien
täytössä kelpoisuuden arvioinnissa painottui-
sivat erityisesti henkilökohtaiseen luottamuk-
seen ja henkilön sopivuuteen perustuvat sei-
kat muodollista ansioituneisuutta ja koke-
musta enemmän.
Perustuslain 67 § ja 68 §:n 2 momentti aset-
tavat vaatimuksia asioiden ratkaisuvallan jär-
jestämiselle valtioneuvostossa ja ministeri-
öissä.
Valtioneuvoston yleisistunnossa tulee rat-
kaista laajakantoiset ja periaatteellisesti tär-
keät asiat sekä ne muut asiat, joiden merkitys
sitä vaatii. Keskeiset ministeriölle kuuluvat
asiat ratkaisee ministeriössä ministeri eikä
niitä voida siirtää ministeriön virkamiehen
ratkaistavaksi. Ehdotetun valtioneuvostolain
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12 ja 14—16 §:ssä on otettu huomioon nämä
lähtökohdat.

Esitys on pyritty valmistelemaan yhden-
mukaiseksi perustuslain säännösten kanssa
eikä hallitus näe estettä lakiehdotusten käsit-

telylle tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:
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Lakiehdotukset

1.

Laki

valtioneuvostosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Valtioneuvoston organisaatio ja toimialaja-
ko

1 §

Valtioneuvoston organisaatio

Valtioneuvostossa on seuraavat ministeri-
öt:

1) valtioneuvoston kanslia;
2) ulkoasiainministeriö;
3) oikeusministeriö;
4) sisäasiainministeriö;
5) puolustusministeriö;
6) valtiovarainministeriö;
7) opetusministeriö;
8) maa- ja metsätalousministeriö;
9) liikenne- ja viestintäministeriö;
10) kauppa- ja teollisuusministeriö;
11) sosiaali- ja terveysministeriö;
12) työministeriö;
13) ympäristöministeriö.
Valtioneuvoston yhteydessä on oikeus-

kanslerinvirasto, josta säädetään erikseen.

2 §

Ministeriöiden toimialat

Ministeriöiden toimialasta ja asioiden ja-
osta niiden kesken säädetään lailla tai val-
tioneuvoston asetuksella.

3 §

Pääministeri

Pääministerin tehtävistä valtioneuvoston
johtamisessa säädetään perustuslaissa.

Pääministeri valvoo hallitusohjelman toi-
meenpanoa ja toimii 23 §:n 1 momentissa
säädettyjen ministerivaliokuntien puheen-
johtajana.

Pääministeri huolehtii Euroopan unionissa
päätettävien asioiden valmistelun ja käsitte-
lyn yhteensovittamisesta valtioneuvostossa.

4 §

Ministerit

Ministeri toimii ministeriön päällikkönä
tai käsittelee ministeriöiden toimialaan kuu-
luvia asioita.

Työnjaosta ministereiden kesken ministe-
riössä päättää valtioneuvosto.

Jokaisella ministerillä on tehtävänsä mu-
kainen nimike, joka vahvistetaan ministerik-
si nimittämisen yhteydessä.

5 §

Ministerin sijaisuus

Valtioneuvosto määrää pääministerin si-
jaiseksi sekä muun ministerin sijaiseksi toi-
sen valtioneuvoston jäsenen sen varalta, ett-
ei pääministeri tai muu ministeri voi tilapäi-
sen esteen takia hoitaa tehtäviään. Pääminis-
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terin sijaisuudesta on muutoin voimassa,
mitä siitä perustuslaissa säädetään.

Ministerin sijaisesta ministerivaliokunnas-
sa valtioneuvosto voi määrätä erikseen.

6 §

Valtiosihteeri

Ministeriä avustamaan voidaan nimittää
ministerin toimikaudeksi valtiosihteeri. Mi-
nisteri voi määrätä valtiosihteerin toimi-
maan sijaisenaan asioiden valmisteluun liit-
tyvissä tehtävissä.

7 §

Ministeriön organisaatio

Ministeriö jakautuu osastoihin ja tarpeen
mukaan muihin toimintayksikköihin minis-
teriön tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoi-
tamiseksi.

Ministeriön järjestysmuodosta ja toimin-
nan yleisestä järjestämisestä säädetään val-
tioneuvoston asetuksella. Tarkempia sään-
nöksiä asiasta voidaan antaa ministeriön
asetuksena annettavalla ministeriön työjär-
jestyksellä.

8 §

Toimialajako kansainvälisissä asioissa

Valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen
velvoitteen käsittelee se ministeriö, jonka
toimialaan sopimus tai velvoite sisällöltään
kuuluu.

Ulkoasiainministeriö käsittelee merkittä-
viä ulko- ja turvallisuuspoliittisia näkökoh-
tia sisältävän valtiosopimuksen ja muun
kansainvälisen velvoitteen. Euroopan unio-
nin perussopimusten muuttamista koskevat
asiat ulkoasiainministeriö käsittelee yhdessä
valtioneuvoston kanslian kanssa.

Ulkoasiainministeriö avustaa 1 momentis-

sa tarkoitettujen eri ministeriöissä käsiteltä-
vien kansainvälisten asioiden yhteensovit-
tamisessa. Valtioneuvoston kanslia kuiten-
kin yhteensovittaa Euroopan unionin perus-
sopimusten muuttamista koskevat asiat sekä
Euroopan unionissa käsiteltäviä valtiosopi-
muksia ja muita kansainvälisiä velvoitteita
koskevat asiat siten kuin 9 §:n 2 momentissa
säädetään.

9 §

Toimialajako Euroopan unionissa päätettä-
vissä asioissa

Euroopan unionissa päätettävät asiat käsit-
telee se ministeriö, jonka toimialaan asia si-
sällöltään kuuluu.

Valtioneuvoston kanslia yhteensovittaa eri
ministeriöissä käsiteltävien Euroopan unio-
nissa päätettävien asioiden valmistelun ja
käsittelyn, jollei valtioneuvoston asetuksella
jonkin asiaryhmän osalta toisin säädetä.

10 §

Toimivallan ratkaiseminen

Valtioneuvosto ratkaisee pääministerin
esityksestä erimielisyyden siitä, minkä mi-
nisteriön käsiteltäväksi jokin asia kuuluu.

Valtioneuvosto voi myös päättää, minkä
ministeriön on käsiteltävä sellainen laaja-
kantoinen tai periaatteellisesti tärkeä asia,
joka koskee useamman kuin yhden ministe-
riön toimialaa.

11 §

Toimialajaon muuttamisen vaikutukset

Ministeriöiden toimialajaon muuttuessa
siirtyvät ministeriön hallinnonalalle kuulu-
vat virastot, laitokset, toimielimet ja yhtiöt
uuden toimialajaon mukaisen ministeriön
hallinnonalalle. Samoin siirtyvät vireillä
olevat asiat sekä ministeriön tekemät sopi-
mukset ja muut sitoumukset samoin kuin
niistä johtuvat oikeudet ja velvoitteet uuden
toimialajaon mukaiselle ministeriölle.
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Valtioneuvosto voi siirtää ministeriöön
perustetun viran ministeriöiden toimialajaon
muutosta vastaavasti toiseen ministeriöön.
Samoin voidaan valtion virkamieslain
(750/1994) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu
määräajaksi nimitetty virkamies siirtää toi-
sen ministeriön palvelukseen määräajan
päättymiseen saakka. Virka ja virkamies
voidaan siirtää ilman virkamiehen suostu-
musta vain, jos siirto ei vaikuta virkamiehen
vapauteen valita asuinpaikkansa.

Määrärahan siirtämisestä ministeriön toi-
mialan muuttuessa säädetään valtion talous-
arviosta annetussa laissa (423/1988).

2 luku

Asioiden ratkaiseminen valtioneuvostossa

12 §

Valtioneuvoston päätöksenteko

Valtioneuvostolle kuuluvat asiat ratkais-
taan valtioneuvoston yleisistunnossa tai
ministeriössä.

Yleisistunnossa ratkaistaan tasavallan pre-
sidentille tehtävät ratkaisuehdotukset, val-
tioneuvoston asetukset sekä eduskunnalle
annettavat valtioneuvoston tiedonannot, se-
lonteot ja kirjelmät samoin kuin sellaiset
Euroopan unionissa käsiteltävät asiat ja
muut asiat, joiden yhteiskuntapoliittinen tai
taloudellinen merkitys sitä edellyttää.
Yleisistunnossa ratkaistavista asioista sääde-
tään perustuslaissa, laissa tai valtioneuvos-
ton asetuksella.

Muut kuin 2 momentissa tarkoitetut val-
tioneuvostolle kuuluvat asiat ratkaistaan
ministeriössä.

13 §

Nimitysvalta

Valtioneuvosto nimittää niihin ministeriön
virkoihin, joihin nimittämistä ei ole perus-
tuslaissa tai muussa laissa säädetty tasaval-
lan presidentin tehtäväksi. Nimitysvallan ja-
osta valtioneuvoston yleisistunnon ja minis-
teriön välillä säädetään valtioneuvoston ase-

tuksella.
Jos virkanimitys tai virkaan siirtäminen ja

tehtävään määrääminen on muualla laissa
tai asetuksessa säädetty valtioneuvoston rat-
kaistavaksi, asia ratkaistaan valtioneuvoston
yleisistunnossa.

14 §

Asian siirtäminen yleisistuntoon

Ministeriön päätettäväksi kuuluva asia on
yksittäistapauksessa siirrettävä yleisistun-
nossa ratkaistavaksi, jos sen katsotaan ole-
van niin laajakantoinen tai periaatteellisesti
tärkeä, että se olisi ratkaistava yleisistun-
nossa. Siirtämisestä päättää yleisistunto
pääministerin tai asianomaisen ministerin
esityksestä.

Yleisistunnolle ei kuitenkaan saa siirtää
valitus- tai alistusasiaa.

15 §

Asioiden ratkaiseminen ministeriössä

Ministeri ratkaisee toimialaansa kuuluvat
asiat sekä johtaa ministeriön toimintaa työn-
jaon mukaisesti.

Ministeriössä päätettäviä, muita kuin yh-
teiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittä-
viä asioita voidaan antaa ministeriön esitte-
lijöinä toimivien virkamiesten ratkaistavik-
si. Ministeriön asetuksen antamisesta päät-
tää ministeri. Ratkaisuvallan siirron perus-
teista säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Tarkempia säännöksiä asiasta voidaan antaa
ministeriön työjärjestyksellä.

16 §

Ratkaisuvallan pidättäminen ministeriössä

Ministeri voi pidättää itselleen ratkaisu-
vallan asiassa, joka on annettu virkamiehen
päätettäväksi.

Jos virkamies katsoo, että hänen pää-
tettäväkseen säädetty asia on yksittäistapa-
uksessa yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti
merkittävä, on asia ennen sen ratkaisemista
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saatettava ministerin tietoon.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään

ministeriön virkamiehen oikeudesta pidättää
päätettäväkseen asia, jonka hänen alaisensa
muutoin saisi ratkaista.

3 luku

Päätöksentekojärjestys

17 §

Päätöksentekojärjestys valtioneuvoston
yleisistunnossa

Valtioneuvoston yleisistunto ratkaisee asi-
at valtioneuvoston esittelijän esittelystä.
Pääministeri voi antaa yleisiä määräyksiä
virkamiehen saapuvilla olosta istunnossa.

Käsiteltävään asiaan lausuu istunnossa
kantansa ensin se ministeri, jonka toimi-
alaan asia kuuluu. Jos erimielisyyttä ilme-
nee, asia päätetään äänestämällä noudattaen
samaa menettelyä kuin monijäsenisessä
tuomioistuimessa.

Jos esittelijän mielipide eroaa päätöksestä,
on se esittelijän pyynnöstä merkittävä val-
tioneuvoston yleisistunnon pöytäkirjaan.

18 §

Käsittelyn siirtäminen

Valtioneuvosto voi siirtää asian käsittelyä
yleisistunnossa.

Valtioneuvoston jäsenten oikeudesta saa-
da päätöksenteko lykätyksi asiaan perehty-
mistä varten säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella.

19 §

Esittely tasavallan presidentille

Tasavallan presidentin päätettäväksi sää-
detty asia esitellään presidentille valtioneu-
vostossa. Esiteltäessä asioita presidentille
valtioneuvostossa tulee vähintään viiden
ministerin osallistua käsittelyyn. Presidentti
johtaa puhetta asioita hänelle esiteltäessä.

Presidentti tekee päätöksensä valtioneu-

vostossa sen ministerin esittelystä, jonka
toimialaan asia kuuluu. Asian, jonka presi-
dentti päättää valtioneuvoston ratkaisuehdo-
tuksesta, esittelee asianomainen ministeri
presidentille valtioneuvoston ratkaisuehdo-
tuksen mukaisesti.

Presidentti päättää sotilaskäskyasioista,
sotilaallisista nimitysasioista ja tasavallan
presidentin kansliaa koskevista asioista siten
kuin niistä erikseen säädetään.

Asian palautumisesta valtioneuvoston
valmisteltavaksi säädetään perustuslaissa.

20 §

Tasavallan presidentin päätöksenteko ilman
yleisistunnon valmistelevaa käsittelyä

Valtioneuvoston yleisistunnossa ei käsitel-
lä valmistelevasti asiaa, jonka tasavallan
presidentti päättää perustuslain tai muun
lain mukaan ilman valtioneuvoston ratkai-
suehdotusta.

21 §

Valtioneuvoston esittelijät

Valtioneuvoston yleisistunnon esittelijöi-
nä toimivat tasavallan presidentin ja valtio-
neuvoston yleisistunnon nimittämät ministe-
riön virkamiehet sekä valtioneuvoston mää-
räämät esittelijät.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-
tää valtioneuvoston määräämien esittelijöi-
den kelpoisuusvaatimuksista.

22 §

Esittelyt

Pääministeri määrää valtioneuvoston
yleisistuntojen esittelypäivät ja esittelyjär-
jestyksen.

Pääministeri voi määrätä ajankohdan, jo-
hon mennessä valtioneuvoston yleisistun-
nossa käsiteltävä asia on siellä esiteltävä.

Valtioneuvoston kanslia vahvistaa yhteis-
toiminnassa tasavallan presidentin kanslian
kanssa ajankohdat, jolloin asiat esitellään
valtioneuvostossa tasavallan presidentille.
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23 §

Ministerivaliokunnat

Valtioneuvostossa on ministerivaliokunnat
ulko- ja turvallisuuspolitiikan, Euroopan
unionia koskevien asioiden, raha-asiain sekä
talouspolitiikan valmistelua varten. Näiden
ministerivaliokuntien jäsenten tulee olla val-
tioneuvoston jäseniä. Valiokuntien tehtävis-
tä ja kokoonpanosta säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvosto voi tarvittaessa asettaa
muitakin ministerivaliokuntia.

24 §

Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevän
ministerivaliokunnan ja tasavallan presi-

dentin yhteinen kokous

Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevä
ministerivaliokunta voi kokoontua asioiden
valmistelua varten yhdessä tasavallan presi-
dentin kanssa.

25 §

Päätöksentekojärjestys ministeriössä

Ministeriössä asiat ratkaistaan esittelystä,
jollei valtioneuvoston asetuksella erityisestä
syystä toisin säädetä.

Jos esittelijän mielipide eroaa päätöksestä,
on se esittelijän pyynnöstä merkittävä asian
toimituskirjan arkistokappaleeseen.

26 §

Tasavallan presidentin este

Tasavallan presidentin este todetaan val-
tioneuvoston yleisistunnossa. Presidentin
tehtävien hoitamisesta presidentin esteen ai-
kana säädetään perustuslaissa. Presidentin
estettä koskevan asian esittely yleisistun-
nossa kuuluu oikeusministeriölle.

Presidentin pysyvästä esteestä annetaan
tieto Suomen säädöskokoelmassa julkaista-
valla valtioneuvoston ilmoituksella.

4 luku

Erinäisiä säännöksiä

27 §

Valtioneuvoston ohjesääntö

Valtioneuvoston asetuksena annettavassa
valtioneuvoston ohjesäännössä annetaan
tarkempia säännöksiä valtioneuvoston toi-
minnasta ja järjestysmuodosta sekä ministe-
riön virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista.

28 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tällä lailla kumotaan valtioneuvostosta
30 päivänä maaliskuuta 1922 annettu laki
(78/1922) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

—————
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2.

Laki

valtion virkamieslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 5 §, 7 §:n

1 momentin 2 kohta ja 26 §, sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 1 momentin 2 kohta laissa
281/2000 ja 26 § laissa 480/1999, sekä

lisätään lakiin uusi 26 a § seuraavasti:

5 §
Virka voidaan siirtää samassa virastossa

muuhun yksikköön kuin mihin se on perus-
tettu sekä muu kuin valtion talousarviossa
eriteltävä virka myös toiseen virastoon. Val-
tion talousarviossa eriteltävä ministeriön
valtiosihteerin virka voidaan kuitenkin siir-
tää toiseen ministeriöön. Siirrettäessä virka
toiseen virastoon tarvittava määräraha on
siirrettävä toisen viraston käytettäväksi siten
kuin valtion talousarviosta annetun lain
7 a §:ssä (423/1988) säädetään. Jos virka ei
ole avoinna, virka voidaan siirtää vain vir-
kamiehen suostumuksella.

Valtion talousarviossa eriteltävä virka siir-
retään saman viraston muuhun yksikköön ja
ministeriön valtiosihteerin virka toiseen mi-
nisteriöön sekä muu virka toisen ministeriön
hallinnonalaan kuuluvaan virastoon valtio-
neuvoston päätöksellä.

Muu kuin valtion talousarviossa eriteltävä
virka siirretään saman viraston muuhun yk-
sikköön viraston päätöksellä, jollei asetuk-
sella toisin säädetä ja saman ministeriön
hallinnonalaan kuuluvaan toiseen virastoon
ministeriön päätöksellä.

7 §
Seuraaviin virkoihin voidaan nimittää vain

Suomen kansalainen:
— — — — — — — — — — — — — —

2) ministeriön valtiosihteerin, valtiosihtee-
rin kansliapäällikkönä, kansliapäällikön,
osastopäällikön ja toimistopäällikön virka

sekä sitä vastaava tai ylempi virka;
— — — — — — — — — — — — — —

26 §
Sen lisäksi, mitä 25 §:n 2 momentissa

säädetään irtisanomisen perusteista, voidaan
seuraavat virkamiehet irtisanoa, kun siihen
on syytä:

1) valtioneuvoston oikeuskansleri ja apu-
laisoikeuskansleri;

2) puolustusvoimain komentaja;
3) ministeriön valtiosihteeri, kansliapääl-

likkö, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, ali-
valtiosihteeri ja osastopäällikkö sekä näitä
virka-asemaltaan vastaavat ministeriön vir-
kamiehet, siten kuin valtioneuvoston ase-
tuksella tarkemmin säädetään;

4) valtioneuvoston asetuksella säädettävi-
en virastojen päälliköt; sekä

5) ministerin erityisavustaja.

26 a §
Sen lisäksi, mitä 25 §:n 2 momentissa ja

26 §:ssä säädetään irtisanomisen perusteista,
voidaan valtiosihteeri ja ministerin erityis-
avustaja irtisanoa, jos hän menettää sen mi-
nisterin luottamuksen, jonka toimikaudeksi
hänet on nimitetty.

———

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana.

—————
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3.

Laki

ulkoasiainhallintolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun ulkoasiainhallintolain (204/2000) 15,

16 § sekä 29 § seuraavasti:

15 §

Virkaan nimittävä viranomainen

Tasavallan presidentti nimittää virkaan ul-
koasiainministeriön valtiosihteerin kanslia-
päällikkönä ja alivaltiosihteerin. Presidentti
päättää myös valtiosihteerin kansliapäällik-
könä tai alivaltiosihteerin virassa toimivan
henkilön nimittämisestä ulkoasiainneuvok-
sen virkaan.

Muihin ulkoasiainhallinnon virkoihin ni-
mittää valtioneuvosto tai ulkoasiainministe-
riö sen mukaan kuin valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään.

16 §

Valtiosihteerin kansliapäällikkönä ja alival-
tiosihteerin velvollisuus siirtyä toiseen vir-

kaan

Ulkoasiainministeriön valtiosihteeri kans-

liapäällikkönä ja alivaltiosihteeri ovat vel-
volliset siirtymään ulkoasiainneuvoksen
virkaan.

29 §

Tasavallan presidentin päätöksenteko ilman
valtioneuvoston ratkaisuehdotusta

Tasavallan presidentti päättää ilman val-
tioneuvoston ratkaisuehdotusta 28 §:n 1
momentissa tarkoitetun arvonimen myön-
tämisestä sekä toisen valtion pyytämästä ag-
rementista.

———

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana.

—————

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Pääministeri Paavo Lipponen
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Liite
Rinnakkaistekstit

2.

Laki

valtion virkamieslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 5 §, 7 §:n

1 momentin 2 kohta ja 26 §, sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 1 momentin 2 kohta laissa
281/2000 ja 26 § laissa 480/1999, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

5 §
Virka voidaan siirtää samassa virastossa

muuhun yksikköön kuin mihin se on perus-
tettu sekä muu kuin valtion talousarviossa
eriteltävä virka myös toiseen virastoon. Siir-
rettäessä virka toiseen virastoon tarvittava
määräraha on siirrettävä toisen viraston
käytettäväksi siten kuin valtion talousarvi-
osta annetun lain 7 a §:ssä (307/92) sääde-
tään. Jos virka ei ole avoinna, virka voidaan
siirtää vain virkamiehen suostumuksella.

Valtion talousarviossa eriteltävä virka
siirretään saman viraston muuhun yk-
sikköön sekä muu virka toisen ministeriön
hallinnonalaan kuuluvaan virastoon valtio-
neuvoston päätöksellä.

Muu kuin valtion talousarviossa eriteltävä
virka siirretään saman viraston muuhun yk-
sikköön viraston päätöksellä, jollei asetuk-
sella toisin säädetä ja saman ministeriön
hallinnonalaan kuuluvaan toiseen virastoon
ministeriön päätöksellä.

5 §
Virka voidaan siirtää samassa virastossa

muuhun yksikköön kuin mihin se on perus-
tettu sekä muu kuin valtion talousarviossa
eriteltävä virka myös toiseen virastoon. Val-
tion talousarviossa eriteltävä ministeriön
valtiosihteerin virka voidaan kuitenkin siir-
tää toiseen ministeriöön. Siirrettäessä virka
toiseen virastoon tarvittava määräraha on
siirrettävä toisen viraston käytettäväksi siten
kuin valtion talousarviosta annetun lain
(423/1988) 7 a §:ssä säädetään. Jos virka ei
ole avoinna, virka voidaan siirtää vain vir-
kamiehen suostumuksella.

Valtion talousarviossa eriteltävä virka
siirretään saman viraston muuhun yksik-
köön ja ministeriön valtiosihteerin virka
toiseen ministeriöön sekä muu virka toisen
ministeriön hallinnonalaan kuuluvaan viras-
toon valtioneuvoston päätöksellä.

Muu kuin valtion talousarviossa eriteltävä
virka siirretään saman viraston muuhun yk-
sikköön viraston päätöksellä, jollei asetuk-
sella toisin säädetä ja saman ministeriön
hallinnonalaan kuuluvaan toiseen virastoon
ministeriön päätöksellä.
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7 §
Seuraaviin virkoihin voidaan nimittää vain

Suomen kansalainen:
— — — — — — — — — — — — — —

2) ministeriön valtiosihteerin, kansliapääl-
likön, osastopäällikön ja toimistopäällikön
virka sekä sitä vastaava tai ylempi virka;

— — — — — — — — — — — — —

7 §
Seuraaviin virkoihin voidaan nimittää vain

Suomen kansalainen:
— — — — — — — — — — — — — —

2) ministeriön valtiosihteerin, valtiosihtee-
rin kansliapäällikkönä, kansliapäällikön,
osastopäällikön ja toimistopäällikön virka
sekä sitä vastaava tai ylempi virka;
— — — — — — — — — — — — — —

26 §
Sen lisäksi, mitä 25 §:n 2 momentissa sää-

detään irtisanomisen perusteista, voidaan
seuraavat virkamiehet irtisanoa, kun siihen
on syytä:

1) valtioneuvoston oikeuskansleri ja apu-
laisoikeuskansleri;

2) puolustusvoimain komentaja;
3) ministeriön kansliapäällikkö, valtiosih-

teeri, alivaltiosihteeri ja osastopäällikkö se-
kä näitä virka-asemaltaan vastaavat ministe-
riön virkamiehet, siten kuin asetuksella tar-
kemmin säädetään; sekä

4) asetuksella säädettävien virastojen pääl-
liköt.

26 §
Sen lisäksi, mitä 25 §:n 2 momentissa

säädetään irtisanomisen perusteista, voidaan
seuraavat virkamiehet irtisanoa, kun siihen
on syytä:

1) valtioneuvoston oikeuskansleri ja apu-
laisoikeuskansleri;

2) puolustusvoimain komentaja;
3) ministeriön valtiosihteeri, kansliapääl-

likkö, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, ali-
valtiosihteeri ja osastopäällikkö sekä näitä
virka-asemaltaan vastaavat ministeriön vir-
kamiehet, siten kuin valtioneuvoston asetuk-
sella tarkemmin säädetään;

4) valtioneuvoston asetuksella säädettävi-
en virastojen päälliköt; sekä

5) ministerin erityisavustaja.

26 a §
Sen lisäksi, mitä 25 §:n 2 momentissa ja

26 §:ssä säädetään irtisanomisen perusteis-
ta, voidaan valtiosihteeri ja ministerin eri-
tyisavustaja irtisanoa, jos hän menettää sen
ministerin luottamuksen, jonka toimikaudek-
si hänet on nimitetty.

———

Tämän lain voimaantulosta säädetään
valtioneuvoston asetuksella.

———
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3.

Laki

ulkoasiainhallintolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun ulkoasiainhallintolain (204/2000) 15, 16 §

ja 29 § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

15 §

Virkaan nimittävä viranomainen

Tasavallan presidentti nimittää virkaan ul-
koasiainministeriön valtiosihteerin ja alival-
tiosihteerin. Presidentti päättää myös valtio-
sihteerin tai alivaltiosihteerin virassa toimi-
van henkilön nimittämisestä ulkoasiainneu-
voksen virkaan.

Muihin ulkoasiainhallinnon virkoihin ni-
mittää valtioneuvosto tai ulkoasiainministe-
riö sen mukaan kuin valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään.

16 §

Valtiosihteerin ja alivaltiosihteerin velvolli-
suus siirtyä toiseen virkaan

Ulkoasiainministeriön valtiosihteeri ja ali-
valtiosihteeri ovat velvollisia siirtymään ul-
koasiainneuvoksen virkaan.

29 §

Tasavallan presidentin päätöksenteko ilman
valtioneuvoston ratkaisuehdotusta

Tasavallan presidentti päättää ilman val-

15 §

Virkaan nimittävä viranomainen

Tasavallan presidentti nimittää virkaan ul-
koasiainministeriön valtiosihteerin kanslia-
päällikkönä ja alivaltiosihteerin. Presidentti
päättää myös valtiosihteerin kansliapäällik-
könä tai alivaltiosihteerin virassa toimivan
henkilön nimittämisestä ulkoasiainneuvok-
sen virkaan.

Muihin ulkoasiainhallinnon virkoihin ni-
mittää valtioneuvosto tai ulkoasiainministe-
riö sen mukaan kuin valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään.

16 §

Valtiosihteerin kansliapäällikkönä ja alival-
tiosihteerin velvollisuus siirtyä toiseen vir-

kaan

Ulkoasiainministeriön valtiosihteeri kans-
liapäällikkönä ja alivaltiosihteeri ovat vel-
volliset siirtymään ulkoasiainneuvoksen vir-
kaan.

29 §

Tasavallan presidentin päätöksenteko ilman
valtioneuvoston ratkaisuehdotusta

Tasavallan presidentti päättää ilman val-
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tioneuvoston ratkaisuehdotusta 28 §:n
1 momentissa tarkoitetun arvonimen myön-
tämisestä.

tioneuvoston ratkaisuehdotusta 28 §:n
1 momentissa tarkoitetun arvonimen myön-
tämisestä sekä toisen valtion pyytämästä ag-
rementista.

———

Tämän lain voimaantulosta säädetään
valtioneuvoston asetuksella.

———
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Asetusluonnokset

Valtioneuvoston ohjesääntö

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,
säädetään valtioneuvostosta päivänä kuuta 200 annetun lain ( / ) nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §

Ohjesäännön soveltamisala

Sen lisäksi, mitä perustuslaissa, valtioneu-
vostosta annetussa laissa ( / ), ja muussa lais-
sa tai asetuksessa säädetään valtioneuvostos-
ta noudatetaan tätä ohjesääntöä.

Ohjesäännössä annetaan yhteiset säännök-
set ministeriön toimialasta, päätösvallasta ja
sen siirrosta virkamiehelle, pidätysoikeudes-
ta, esittelystä ministeriössä, ministeriön esit-
telijästä sekä virkamiesten kelpoisuusehdois-
ta ja tehtävistä.

2 luku

Asioiden ratkaiseminen valtioneuvostossa

2 §

Toimivallanjako valtioneuvoston yleisistun-
non ja ministeriön välillä.

Perustuslaissa ja valtioneuvostosta anne-
tussa laissa on annettu yleiset säännökset
toimivallan jaosta valtioneuvoston yleisis-
tunnon ja ministeriön välillä.

3 §

Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat
yleiset asiat

Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja
ratkaisee seuraavat yleiset asiat:

1) eduskunnalle annettava valtioneuvoston
tiedonanto, selonteko, kertomus ja kirjelmä;

2) eduskunnan kirjelmä asiasta, joka ei
kuulu tasavallan presidentin tehtäviin tai
toimivaltaan;

3) valtioneuvoston asetukset ja valtioneu-
voston ratkaisuehdotukset tasavallan presi-
dentin päätöksiksi;

4) ministereiden välinen työnjako sekä
muut valtioneuvostolle kuuluvat hallituksen
järjestäytymistä ja työskentelyä koskevat asi-
at;

5) Suomen edustautuminen Eurooppa-
neuvoston kokouksissa sekä valtion tai halli-
tusten päämiesten kokoonpanossa kokoontu-
vassa neuvostossa;

6) ehdokkaiden nimeäminen Euroopan yh-
teisöjen komissioon, Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimeen ja ensimmäisen oikeusas-
teen tuomioistuimeen, Euroopan keskuspan-
kin johtokuntaan, Euroopan tilintarkastus-
tuomioistuimeen, alueiden komiteaan, talous-
ja sosiaalikomiteaan, Euroopan hiili- ja te-
räsyhteisön neuvoa-antavaan komiteaan ja
Euroopan atomienergiayhteisön tieteellis-
tekniseen komiteaan sekä ehdokkaiden ja
edustajien määrääminen Euroopan investoin-
tipankin hallintoelimiin sekä jäsenten ja vara-
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jäsenten nimeäminen talous- ja rahoituskomi-
teaan samoin kuin valtuuksien myöntäminen
sopimuksen hyväksymiselle silloin, kun so-
pimuksenteko nimityksistä Euroopan yhtei-
söjen perustamissopimusten mukaan on tar-
peen;

7) valtuuskunnan asettaminen valtiosopi-
muksia ja muita kansainvälisiä velvoitteita
koskevia neuvotteluja tai kansainvälistä ko-
kousta varten, kun asia koskee useampaa
kuin yhtä ministeriötä eikä asia kuulu tasa-
vallan presidentin ratkaistavaksi;

8) edustajan määrääminen kansainvälisissä
sopimuksissa tarkoitettujen yhteisöjen hallin-
toelimiin sekä näiden kansallisiin valmiste-
luelimiin, jollei päätösvalta kuulu tasavallan
presidentille;

9) Euroopan unionissa päätettävien asioi-
den voimaansaattaminen tai täytäntöönpano,
jos se edellyttää valtioneuvoston päätöstä;

10) esitykset Euroopan yhteisön Suomea
koskeviksi alue- ja rakennepoliittisiksi oh-
jelmiksi sekä vuosittain laadittavat vakausoh-
jelmat;

11) periaate- ja suunnittelupäätökset valtio-
neuvoston ja eri hallinnonalojen tehtävien ja
toiminnan ohjaamisesta ja järjestämisestä;

12) yleiset määräykset asioiden hoidosta ja
valmistelusta valtion hallinnossa;

13) lakisääteiset valtakunnalliset suunni-
telmat sekä valtakunnalliset alueidenkäyttö-
tavoitteet;

14) maakuntien lukumäärä, alueet ja nimet,
kuntien yhteisesti hoidettavaksi säädettyä
tehtävää hoitavien kuntayhtymien alueet ja
pelastustoimen alueet;

15) läänien alueet sekä lääninhallitusten
nimet ja toimipaikat, valtion aluehallinnon
alueet, hätäkeskusalueet ja kihlakuntien alu-
eet sekä käräjäoikeuksien tuomiopiirit, jollei
jaotus noudata kihlakuntajakoa;

16) pelastustoimen yhteistoiminnan ehdois-
ta määrääminen, jos kunnat eivät pääse asias-
ta sopimukseen;

17) valtioneuvoston esittelijäksi ja Ahve-
nanmaan itsehallintoa koskevien asioiden
esittelijäksi määrääminen;

18) Ahvenanmaan valtuuskunnan valtio-
neuvoston valitsemien jäsenten ja heidän va-
ramiestensä määrääminen;

19) saamelaiskäräjien jäsenten ja vara-
jäsenten määrääminen tehtäväänsä, eron

myöntäminen pyynnöstä heille ja heidän
luottamustoimensa toteaminen lakanneeksi;

20) suuronnettomuuden tutkintalautakun-
nan asettaminen ja tutkintaselostuksesta joh-
tuvista toimenpiteistä päättäminen;

21) tilapäisten komiteoiden ja pysyväis-
luontoisten ministeriön yhteydessä toimivien
neuvoa-antavien toimielimien asettaminen.

4 §

Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat
taloudelliset asiat

Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja
ratkaisee seuraavat taloudelliset asiat:

1) määrärahakehykset hallinnonaloille ja
niihin liittyvät kannanotot sekä valtion talo-
usarvion soveltamisesta annettavat yleiset
määräykset;

2) eduskunnan suostumukseen perustuvan
lainan takaisinmaksamisesta vapauttaminen
ja lainan muuttaminen avustukseksi, valtion-
takausten ja takuiden sekä niihin rinnastetta-
vien vastuusitoumusten antaminen ja takau-
tumisoikeudesta luopuminen samoin kuin ta-
kausmaksusta vapauttaminen;

3) yhteiskuntapoliittisesti merkittävien
määrärahojen jako tai jakoa koskevat periaat-
teet samoin kuin määrärahojen jako alueelli-
sesti, jolleivät jakoperusteet ole säädöksissä
tai määräyksissä taikka valtion talousarvion
perusteluissa eikä kyse ole virastojen ja lai-
tosten toimintamenoihin tarkoitetuista määrä-
rahoista;

4) kuntien yleisen valtionosuuden keski-
määräisen euromäärän sekä opetus- ja kult-
tuuritoimen valtionosuuden perusteena ole-
van yksikköhintojen keskimääräisten euro-
määrien vahvistaminen, sosiaali- ja terveys-
huollon valtionosuuden määräytymisen pe-
rusteena olevat laskennalliset kustannukset ja
syrjäisyyskertoimet, kuntien harkinnanvarai-
nen avustus sekä kunnallishallinnon ohjaami-
seksi tarkoitetut määräykset samoin kuin
määräykset kuntien yhteistoiminnasta silloin,
kun kunnat eivät pääse sopimukseen keske-
nään;

5) asetuksessa erikseen säädettyjen euro-
määrien rajoissa valtion maaomaisuuden
luovuttaminen ja vuokraaminen, valtion ir-
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taimen omaisuuden luovuttaminen sekä val-
tion perintönä saaman omaisuuden käytöstä
päättäminen;

6) Raha-automaattiyhdistyksen tuoton ja-
kaminen;

7) yhteiskuntapoliittisesti tai taloudellisesti
merkittävät luvat.

5 §

Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat
virkamiehiä koskevat asiat

Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja
ratkaisee seuraavat virkamiehiä koskevat asi-
at:

1) valtioneuvoston yleisistunnon nimitettä-
väksi kuuluvan virkamiehen virkasuhteen
purkaminen ja irtisanominen virkamiehestä
johtuvasta syystä sekä asettaminen valtio-
neuvoston käytettäväksi ja tätä koskevan
määräajan jatkaminen;

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

3) virkavapauden myöntäminen yli kah-
deksi vuodeksi niille virkamiehille, jotka ta-
savallan presidentti tai valtioneuvoston
yleisistunto nimittää, jollei kysymys ole vir-
kavapaudesta, johon virkamiehellä on oikeus
lain, asetuksen tai virkaehtosopimuksen no-
jalla, sekä nimittäminen yli vuodeksi kestä-
vään määräaikaiseen virkasuhteeseen, kun
vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presi-
dentti tai valtioneuvoston yleisistunto;

4) tasavallan presidentin tai valtioneuvos-
ton yleisistunnon nimitettäväksi kuuluvan
virkamiehen oikeuttaminen jatkamaan viras-
sa eroamisiän jälkeen;

5) perusteet, joiden mukaan valtion virka-
miesten erorahan suuruus määräytyy;

6) valtion virkamieslain 26 §:ssä säädettyjä
virkamiehiä koskevan palvelussuhteessa
noudatettavista ehdoista tehdyn sopimuksen
irtisanominen sekä sopimusten tarkistuspe-
rusteet;

7) valtion virkaehtosopimuksen hyväksy-
minen, jos sopimus voimaan tullakseen lain
mukaan edellyttää valtioneuvoston hyväk-
symistä, palvelussuhteen ehtojen määräämi-
nen toisin kuin valtion virkaehtosopimukses-
sa on sovittu sekä virkaehtosopimuksen rik-
komisesta tuomittavien hyvityssakkojen

enimmäismäärien tarkistaminen;
8) viran siirtäminen toiseen ministeriöön

sekä talousarviossa olevan määrärahan siir-
täminen toisen ministeriön käytettäväksi.

6 §

Valtioneuvoston ratkaistaviksi laissa tai ase-
tuksessa säädetyt asiat

Sen lisäksi mitä 3—5 §:ssä säädetään, val-
tioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkai-
see seuraavat laissa tai asetuksessa valtio-
neuvoston ratkaistaviksi säädetyt asiat:

1) virkanimitykset sekä virkaan siirtäminen
ja tehtävään määrääminen;

2) keskushallinnon virastojen ja laitosten
johtokuntien jäsenten määrääminen;

3) jäsenten ja asiantuntijoiden määräämi-
nen lautakuntiin, neuvostoihin ja muihin nii-
hin verrattaviin toimielimiin, joilla on muita
kuin valmistelutehtäviä;

4) valtion liikelaitoksia sekä valtion yhti-
öitä ja valtion osakasvallan käyttämistä
muissa yhtiöissä koskevat asiat;

5) valtion talousarvion ulkopuolisia rahas-
toja koskevat asiat;

6) valtiollisia vaaleja koskevat asiat;
7) sisärajatarkastusten palauttamismenette-

lyyn liittyvät päätökset;
8) Suomen Pankkia, Valtion vakuusrahas-

toa, vakuutusyhtiöitä ja Kansaneläkelaitosta
koskevat asiat

9) maksuja ja maksuperusteita koskevat
asiat;

10) pakkolunastusta ja lunastusta koskevat
luvat;

11) ydinenergiaa koskevat asiat lukuun ot-
tamatta ydinenergialain (990/1987) 45 §:n 1
momentin 3 kohdassa tarkoitettuja hyväksy-
misiä;

12) kuntajaon muuttamista koskevat asiat;
13) alistuksia koskevat asiat.

7 §

Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat
muut asiat

Edellä 3—6 §:ssä säädettyjen asioiden li-
säksi valtioneuvoston yleisistunto käsittelee
ja ratkaisee seuraavat muut asiat:
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1) valtiolliset hautajaiset;
2) asiakirjan salassapitoajan jatkaminen;
3) yhteiskuntapoliittisesti tai taloudellisesti

merkittävät hallitus- ja hallintoasiat, joita ei
ole säädetty kuuluviksi minkään muun viran-
omaisen toimivaltaan.

8 §

Yleisistunnossa ratkaistavat viranomaisten
yhteistoimintaa ja erimielisyyksiä koskevat

asiat

Valtioneuvoston yleisistunto ratkaisee seu-
raavat viranomaisten yhteistoimintaa koske-
vat asiat:

1) kysymyksen siitä, minkä ministeriön kä-
siteltäviin jokin asia kuuluu, sekä tarvittaessa
asian määrääminen valmisteltavaksi yhteises-
ti kahdessa tai useammassa ministeriössä;

2) asiat, joissa valtioneuvoston raha-
asiainvaliokunta ei puolla ministeriön ehdot-
tamaa ratkaisua, eikä ministeri luovu siitä;

3) ministeriöiden tai ministeriön ja jonkin
muun viranomaisen välillä käytäviksi säädet-
tyihin neuvotteluihin taikka toisen ministeri-
ön tai muun viranomaisen sitovaan lausun-
toon sidotut ratkaisut, joissa ministeriö aikoo
poiketa toisen osapuolen näkemyksestä;

4) muun kahden tai useamman ministeriön
toimialaan kuuluvan asian, joista ministeriöt
eivät pääse sopimukseen keskenään.

9 §

Ministeriössä ratkaistavat asiat

Valtioneuvostolle ja ministeriöille kuuluvat
asiat, joita 3—8 §:n mukaan ei ole käsiteltävä
ja ratkaistava yleisistunnossa, ratkaistaan asi-
anomaisessa ministeriössä sen mukaan kuin
valtioneuvostosta annetun lain 12 §:ssä sää-
detään.

3 luku.

Ministeriöt ja niiden toimialat

10 §

Ministeriöt

Valtioneuvostossa on seuraavat ministeriöt:

1) valtioneuvoston kanslia;
2) ulkoasiainministeriö;
3) oikeusministeriö;
4) sisäasiainministeriö;
5) puolustusministeriö;
6) valtiovarainministeriö;
7) opetusministeriö;
8) maa- ja metsätalousministeriö;
9) liikenne- ja viestintäministeriö:
10) kauppa- ja teollisuusministeriö;
11) sosiaali- ja terveysministeriö;
12) työministeriö;
13) ympäristöministeriö.
Asiat jakautuvat ministeriöiden toimialoille

niin kuin jäljempänä tässä luvussa säädetään.
Asian käsittelee se ministeriö, jonka toimi-
alaan se pääosaltaan kuuluu (toimivaltainen
ministeriö).

Valtiosopimusten ja muiden kansainvälis-
ten velvoitteiden jaosta ministeriöiden kes-
ken säädetään valtioneuvostosta annetun lain
8 §:ssä ja Euroopan unionissa päätettävien
asioiden jaosta mainitun lain 9 §:ssä.

Ministeriöt toimivat tarpeen mukaan yh-
teistyössä keskenään toimivaltaisen ministe-
riön johdolla.

11 §

Kaikille ministeriöille kuuluvat tehtävät

Ministeriö käsittelee oman toimialansa
toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosoh-
jausasiat, lainvalmisteluasiat, hallintoasiat,
tietojärjestelmäasiat, tutkimusta, kehittämistä
ja seurantaa koskevat asiat, kansainväliset
asiat sekä erikseen määrätyistä kiinteistöteh-
tävistä johtuvat asiat samoin kuin muut sel-
laiset asiat, joiden on katsottava kuuluvan
toimialan tehtävien hoitamiseen.

Ministeriö käsittelee toimialansa virastoja,
laitoksia, yhteisöjä, yhtiöitä ja muita toimie-
limiä koskevat asiat. Samoin ministeriö käsit-
telee toimialansa tehtäviä hoitavia muita toi-
mielimiä koskevat asiat ja ohjaa lääninhalli-
tuksia toimialaansa kuuluvissa asioissa.

12 §

Valtioneuvoston kanslian toimiala

Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuu-
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luvat:
1) pääministerin avustaminen valtioneu-

voston toiminnan johtamisessa sekä valtio-
neuvostolle kuuluvien asioiden valmistelun
ja käsittelyn yhteensovittamisessa;

2) Euroopan unionissa päätettävien asioi-
den valmistelun ja käsittelyn yhteensovitta-
minen sekä unionin kehittämisen kannalta
keskeiset horisontaaliset ja institutionaaliset
asiat;

3) valtioneuvoston tiedotustoiminta;
4) asiat, jotka eivät kuulu muun ministeriön

toimialaan.

13 §

Ulkoasiainministeriön toimiala

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat:
1) ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ulko-

maankauppapolitiikka ja kehitysyhteistyöpo-
litiikka sekä kansainväliset suhteet yleisesti;

2) ulkopoliittisesti merkittävät asiat suh-
teessa muihin valtioihin ja kansainvälisiin
järjestöihin;

3) suomalaisten etujen ja oikeuksien val-
vominen, konsulipalvelut ja vastaavat muut
viranomaispalvelut ulkomailla;

4) Suomen edustaminen kansainvälisissä
järjestöissä, laitoksissa, lainkäyttö- ja tutkin-
taelimissä, muissa yhteenliittymissä ja koko-
uksissa, jollei asia kuulu muun ministeriön
toimialaan;

5) Suomen ulkomaanedustus;
6) vieraiden valtioiden ja kansainvälisten

järjestöjen edustautuminen Suomessa.

14 §

Oikeusministeriön toimiala

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat:
1) lainvalmistelu valtiosääntöoikeuden,

yleisen hallinto-oikeuden, yksityisoikeuden
sekä rikos- ja prosessioikeuden alalla;

2) valtioneuvoston lainvalmistelun kehit-
täminen ja EU-oikeudelliset asiantuntijateh-
tävät;

3) tuomioistuinlaitos, syyttäjäntoimi, ulos-
ottotoimi, oikeusapu ja muu oikeudenhoito;

4) rikosseuraamukset, rikostorjunta ja kri-
minaalipolitiikka;

5) vaalit, kansanäänestykset ja puoluelaissa
tarkoitettu puolueiden valvonta;

6) Ahvenanmaan maakunnan itsehallinto ja
saamelaisten kulttuuri-itsehallinto.

15 §

Sisäasiainministeriön toimiala

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat:
1) alueiden kehittäminen ja sen suunnitte-

lun ja toteutuksen sekä siihen liittyvien oh-
jelmien yhteensovittaminen;

2) aluehallinnon ja valtion paikallishallin-
non yleinen kehittäminen sekä aluejaot ja
niiden yhteensovittaminen;

3) kihlakunta-, rekisteri- ja lääninhallinto;
4) valtion ja kuntien välinen sekä aluehal-

linnon tietohallintoyhteistyö ja hallinnon
sähköisten asiointipalveluiden järjestämisen
ohjaus;

5) kuntien hallinto, talous ja henkilöstö,
kuntajaotus sekä valtion ja kuntien välinen
neuvottelumenettely;

6) yleinen järjestys ja turvallisuus, poliisi-
hallinto ja yksityinen turvallisuusala;

7) maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka se-
kä Suomen kansalaisuus;

8) pelastustoimi;
9) rajatarkastukset, rajavalvonta ja meripe-

lastus.

16 §

Puolustusministeriön toimiala

Puolustusministeriön toimialaan kuuluvat:
1) valtakunnan puolustus, aluevalvonta ja

alueellisen koskemattomuuden turvaaminen
sekä hallinnon eri alojen toimien yhteenso-
vittaminen kokonaismaanpuolustuksen alaan
kuuluvissa asioissa osana kansallista turvalli-
suutta;

2) puolustusvoimien organisaatio, toimin-
nalliset järjestelyt, varustaminen ja koulutus;

3) asevelvollisuus ja naisten vapaaehtoinen
asepalvelus;

4) vapaaehtoisen maanpuolustustyön tu-
keminen;

5) sotilaallinen kriisinhallinta- ja rauhan-
turvaamistoiminta.
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17 §

Valtiovarainministeriön toimiala

Valtiovarainministeriön toimialaan kuulu-
vat:

1) taloudellisen kehityksen seuranta ja en-
nustaminen, talous- ja finanssipolitiikan val-
mistelu ja politiikkatoimenpiteiden vaikutus-
ten arviointi;

2) valtion talousarvio ja sen soveltamisen
yleiset perusteet, valtiontalouden hoito ja val-
tion varainhoidon ja maksupolitiikan perus-
teet sekä indeksiehdon käytön perusteet;

3) verotus ja tullit;
4) rahoitusmarkkinoiden toiminta ja kehit-

täminen, valtion lainanotto ja velanhoito,
valtion takaukset ja takuut sekä toiminta kan-
sainvälisissä rahoituslaitoksissa ja –
järjestöissä;

5) valtionhallinnon työnantaja-, henkilöstö-
ja työmarkkinapolitiikka sekä henkilöstö-
voimavarojen käytön yleinen tehostaminen;

6) hallintopolitiikka ja hallinnon kehittämi-
nen, valtion tietohallinnon, tietojenkäsittelyn
ja tietoturvan kehittäminen ja yhteensovitta-
minen sekä tietoyhteiskuntakehityksen ja
verkkopalvelujen edistäminen.

18 §

Opetusministeriön toimiala

Opetusministeriön toimialaan kuuluvat
opetus, ammatillinen koulutus, korkeakoulut,
tiede, taide, uskonto, urheilu ja nuorisoasiat.

19 §

Maa- ja metsätalousministeriön toimiala

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan
kuuluvat:

1) maatalous;
2) maaseudun kehittäminen;
3) metsätalous ja metsäntutkimus;
4) maanmittaus ja paikkatietojen yhteis-

käyttö;
5) kala-, riista- ja porotalous;

6) elintarvikkeiden ja maatalouden tuotan-
topanosten turvallisuus ja laatu, eläinten ter-
veys ja hyvinvointi, kasvinterveys, luonnon-
mukainen tuotanto sekä eläinlääkäreiden
ammatinharjoittamisen valvonta;

7) valtion maaomaisuus, siltä osin kuin asia
ei kuulu muun ministeriön toimialaan;

8) vesitalous mukaan lukien vedenhankinta
ja viemäröinti, tulvasuojelu, maankuivatus ja
kastelu.

20 §

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriön toimi-
alaan kuuluvat:

1) tie- ja rautatieliikenne, siviili-ilmailu ja
vesiliikenne;

2) tiellä käytettävät ajoneuvot;
3) liikenneväylät, satamat ja lentopaikat;
4) liikenteen kuljetukset, telematiikka ja

logistiikka sekä liikenteen ympäristöasiat;
5) merentutkimus ja ilmakehän tutkimus

sekä sääpalvelut;
6) viestintäverkot ja niissä tarjotut palvelut

sekä televisio- ja radiotoiminta;
7) viestintäverkkojen ja –palvelujen tieto-

turvallisuus, viestinnän yksityisyyden suoja
ja luottamuksellisuus sekä sähköiset tunnis-
tamismenetelmät ja allekirjoitukset;

8) tietoyhteiskunnan kehittäminen;
9) postitoiminta ja lehdistön tukeminen

valtion varoin.

21 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimiala

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimi-
alaan kuuluvat:

1) elinkeino- ja yritystoiminnan toiminta-
edellytykset;

2) yritystoiminnan rahoitus- ja yritystuet;
3) markkinoiden toimivuus ja kilpailun

edistäminen sekä kuluttaja- ja elintarvikeky-
symykset;

4) ulkomaankauppa ja ulkomaiset inves-
toinnit sekä yritysten kansainvälistyminen;

5) energiapolitiikka;
6) teknologiapolitiikka sekä tekninen tur-

vallisuus ja luotettavuus;
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7) valtion omistajapolitiikka;
8) työvoima- ja elinkeinokeskusten yleis-

hallinnollinen ohjaus ja valvonta.

22 §

Sosiaali- ja terveysministeriön toimiala

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan
kuuluvat:

1) sosiaali-, perhe- ja tasa-arvoasiat;
2) terveys- ja terveydensuojeluasiat;
3) toimeentuloturva-asiat;
4) vakuutusasiat;
5) työsuojeluasiat.

23 §

Työministeriön toimiala

Työministeriön toimialaan kuuluvat:
1) työllisyys ja työttömyys;
2) työvoimapalvelut;
3) maasta- ja paluumuutto sekä etnisten

suhteiden edistäminen;
4) palkkaturva;
5) työsuhde, työaika, työelämän osallistu-

misjärjestelmät ja muut työympäristökysy-
mykset;

6) siviilipalvelus.

24 §

Ympäristöministeriön toimiala

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat:
1) ympäristönsuojelu;
2) kemikaalien ja geenitekniikan käytöstä

aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäiseminen
ja valvonta;

3) ympäristövahinkojen torjunta;
4) ympäristövaikutusten arvioinnin edistä-

minen;
5) alueiden käytön ja yhdyskuntien suun-

nittelun ohjaus;
6) luonnonsuojelu, maisemanhoito ja luon-

non virkistyskäyttö;
7) rakennettu ympäristö ja rakennusperin-

nön hoito;

8) rakentamisen ja kiinteistönpidon ohjaus;
9) asunto-olojen kehittäminen sekä valtion

tuki asumiseen ja rakentamiseen;
10) huoneenvuokra- ja asumisoikeussuh-

teet;
11) öljysuojarahasto.

4 luku

Valtioneuvoston ministerivaliokunnat ja asi-
oiden valmistelu

25 §

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministeriva-
liokunta

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministeriva-
liokunnan puheenjohtajana on pääministeri
sekä jäseninä ulkoasiainministeri, puolus-
tusministeri ja kolme muuta valtioneuvoston
määräämää ministeriä. Tarpeen vaatiessa val-
tioneuvosto määrää vielä yhden ministerin
valiokuntaan. Milloin ulkoasiainministeriön
toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään on
kutsuttu ministeri, on hänkin valiokunnan jä-
sen.

Asian käsittelyyn osallistuu myös muu mi-
nisteri silloin, kun käsiteltävänä olevaan asi-
aan liittyy hänen toimialaansa kuuluvia ky-
symyksiä.

Valiokunnan on valmistelevasti käsiteltävä
tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja
muita Suomen suhteita ulkovaltoihin koske-
vat asiat sekä tärkeät kokonaismaanpuolus-
tusta koskevat asiat. Valiokunta käsittelee
myös sen tehtävien alaan kuuluvien asioiden
yhteensovittamista koskevat kysymykset.

26 §

EU-ministerivaliokunta

Euroopan unionia koskevien asioiden va-
liokunnan (EU-ministerivaliokunta) puheen
johtajana on pääministeri sekä jäseninä ulko-
asiainministeri, oikeusministeri, ulkomaan-
kauppa-asioita käsittelemään määrätty minis-
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teri, kauppa- ja teollisuusministeri, valtiova-
rainministeri ja maa- ja metsätalousministeri
sekä kolme muuta ministeriä, joista valtio-
neuvosto määrää kaksi ja kolmantena on se
ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia
kuuluu. Tarpeen vaatiessa valtioneuvosto
määrää vielä yhden ministerin jäseneksi va-
liokuntaan. Asian käsittelyyn voi osallistua
myös muu ministeri.

Valiokunnan on valmistavasti käsiteltävä
ne Euroopan unionissa päätettävät asiat, jotka
pääministeri määrää käsiteltäviksi valiokun-
nassa tai jotka se ministeri, jonka toimialaan
käsiteltävä asia kuuluu, saattaa käsiteltäviksi
valiokunnassa taikka joiden käsittelemistä
valiokunnassa EU-asioiden komitea pitää ai-
heellisena.

Ahvenanmaan maakuntahallituksen pu-
heenjohtajalla on oikeus tulla kuulluksi EU-
ministerivaliokunnassa silloin, kun asia kuu-
luu Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan
tai se on muutoin maakunnalle erityisen tär-
keä.

27 §

Raha-asiainvaliokunta

Raha-asiainvaliokunnan puheenjohtajana
on pääministeri sekä jäseninä valtiovarain-
ministeri ja kaksi muuta ministeriä, joista toi-
sen määrää valtioneuvosto ja toisena on se
ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia
kuluu. Tarpeen vaatiessa valtioneuvosto
määrää vielä enintään kaksi ministeriä lisäjä-
seniksi valiokuntaan. Milloin valtiovarainmi-
nisteriön toimialaan kuuluvia asioita käsitte-
lemään on kutsuttu ministeri, on hänkin va-
liokunnan jäsen.

Milloin raha-asiainvaliokunnan jäsenenä
oleva ministeri tilapäisen esteen takia ei voi
hoitaa tehtäviään, on hänen sijaisekseen mää-
rätty ministeri valiokunnan jäsen.

Raha-asiainvaliokunta on päätösvaltainen
kolmijäsenisenä. Yhden läsnä olevan jäsenen
tulee olla valtiovarainministeriöstä.

Valtioneuvosto määrää asiat, jotka talou-
dellisen tai muun merkityksen vuoksi on en-
nen päätöksen tekemistä käsiteltävä raha-
asiainvaliokunnassa.

28 §

Talouspoliittinen ministerivaliokunta

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan pu-
heenjohtajana on pääministeri sekä jäseninä
valtiovarainministeri, valtioneuvoston mää-
räämä valtiovarainministeriön toimialaan
kuuluvia asioita käsittelemään määrätty mi-
nisteri, kauppa- ja teollisuusministeri, työmi-
nisteri ja enintään neljä muuta valtioneuvos-
ton määräämää ministeriä.

Talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa
on valmistavasti käsiteltävä asiat, jotka kos-
kevat:

1) kokonaistaloudellista kehitystä sekä
yleisiä talouspoliittisia toimenpiteitä;

2) julkisen talouden kehityksen pääsuunta-
viivoja;

3) investointien ohjaamista siten kuin val-
tioneuvosto tarkemmin määrää;

4) muita talouspoliittisia toimenpiteitä siinä
laajuudessa kuin pääministeri määrää.

29 §

Komitealaitos

Asioiden valmistelua varten voidaan aset-
taa tilapäisiä komiteoita, toimikuntia ja työ-
ryhmiä.

30 §

Laintarkastus

Laki- ja asetusehdotukset on toimitettava
oikeusministeriöön tarkastettaviksi, jollei
asian kiireellisyydestä välttämättä muuta
johdu. Tarkastettavaksi ei kuitenkaan toimi-
teta ehdotusta sellaiseksi ministeriön asetuk-
seksi, jota ei julkaista säädöskokoelmassa.

31 §

Valtiovarainministeriön lausunto

Valtiovarainministeriön lausunto on han-
kittava silloin, kun ministeriön valmistelta-
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vana olevalla asialla on huomattava kansan-
taloudellinen merkitys.

Lausunto on hankittava myös silloin, kun
on tarvetta saattaa raha-asiainvaliokunnan
käsiteltäväksi talousarviokäsittelystä erillise-
nä määrärahan talousarvioesitykseen ottamis-
ta tai talousarviossa olevan määrärahan käyt-
töperusteiden muuttamista koskeva asia.

32 §

Esittelylupa toiselta ministeriöltä

Toimivaltaista ministeriötä on kuultava en-
nen asian ratkaisua silloin, kun ministeriössä
käsiteltävänä oleva asia kuuluu toisen minis-
teriön toimialaan.

5 luku

Asioiden käsittely valtioneuvostossa ja mi-
nisteriössä

33 §

Käsittelyn lykkääminen

Valtioneuvoston jäsen voi saada asian kä-
sittelyn yleisistunnossa lykätyksi seuraavaan
varsinaiseen istuntoon asiaan perehtymistä
varten.

Kukin valtioneuvoston jäsen voi käyttää tä-
tä oikeutta samassa asiassa vain kerran ja
vain osallistuessaan asian käsittelyyn ensim-
mäistä kertaa.

Asian käsittelyä voidaan lykätä enintään
kolme kertaa.

34 §

Valtioneuvoston esittelijät

Valtioneuvoston esittelijästä säädetään val-
tioneuvostosta annetussa laissa. Valtioneu-
vosto voi lisäksi määrätä esittelijäkseen kor-
keakoulututkinnon suorittaneen ministeriön
virkamiehen, jota voidaan pitää tehtävään
soveltuvana.

35 §

Ministeriön esittelijät

Ministeriössä esittelevät asioita valtioneu-
voston esittelijöinä toimivat ministeriön vir-
kamiehet ja ne virkamiehet, joiden tehtäviin
se on säädetty kuuluvaksi, sekä ne ministeri-
ön muut virkamiehet, jotka ministeriö siihen
on määrännyt.

36 §

Päätösvallan siirto virkamiehelle

Ministerin ratkaisuvallasta säädetään val-
tioneuvostosta annetussa laissa.

Ministeriön esittelijöinä toimivien virka-
miesten ratkaistavaksi voidaan antaa asiat,
jotka koskevat:

1) yhteiskunnalliselta merkitykseltään vä-
häistä päätöksentekoa, määrärahojen jakoa,
lupien myöntämistä ja tukien antamista;

2) ministeriön toimintaan käytettäviä mää-
rärahoja, henkilöstöhallintoa sekä muuta si-
säistä hallintoa ja järjestystä;

3) ministeriön lausunnon antamista
4) hallinnonalan ohjeita ja määräyksiä.

37 §

Päätösvallan pidätysoikeus

Ministeriön valtiosihteeri, kansliapäällikkö
tai valtiosihteeri kansliapäällikkönä sekä ali-
valtiosihteeri ja osastopäällikkö voivat pidät-
tää itselleen päätösvallan asiassa, jonka hä-
nen alaisensa muutoin saisi ratkaista.

Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtio-
sihteeri voi pidättää kansliapäällikön ratkai-
suvaltaan kuuluvan asian ministerin ratkais-
tavaksi.

38 §

Ratkaisu ilman esittelyä

Virkamies tekee ratkaisunsa toisen virka-
miehen esittelystä, jollei asia koske ainoas-
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taan rekisteröinti- tai kirjaamistoimenpidettä.
Palvelussuhdetta koskevia asioita lukuun ot-
tamatta esittelyä ei kuitenkaan tarvita asiois-
sa, jotka koskevat ministeriön sisäistä henki-
löstö- tai taloushallintoa.

39 §

Pöytäkirja

Esittelystä tasavallan presidentille, valtio-
neuvoston yleisistunnosta sekä valtioneuvos-
ton valiokunnista pidetään pöytäkirjaa.

Valtioneuvoston pöytäkirjan tarkastaa ja
oikeaksi vahvistaa esittelijä, minkä jälkeen se
on toimitettava ministerin tarkastettavaksi.
Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi pöytä-
kirjanpitäjä.

Valiokunnan pöytäkirjan vahvistaa oikeak-
si valiokunnan sihteeri.

40 §

Oikeuskanslerin tarkastusoikeus

Oikeuskanslerin tarkastettaviksi on jokai-
selta kuukaudelta kahden seuraavan kuukau-
den kuluessa toimitettava tasavallan presi-
dentin esittelyjen ja valtioneuvoston yleisis-
tuntojen pöytäkirjat.

41 §

Toimituskirja

Toimituskirja valtioneuvoston yleisistun-
nossa tehdystä päätöksestä tai asiaa koskeva
kirjallinen ilmoitus on sen ministerin allekir-
joitettava, jonka alaan asia kuuluu, ja asian-
omaisen esittelijän varmennettava.

Toimituskirja tai kirjallinen ilmoitus minis-
terin tai virkamiehen ratkaisemasta asiasta on
ratkaisijan allekirjoitettava ja asianomaisen
esittelijän varmennettava. Milloin virkamies
on ratkaissut asian ilman esittelyä, allekirjoit-
taa hän yksin toimituskirjan.

Varmentaja vastaa siitä, että toimituskirja
tai ilmoitus on päätöksen mukainen.

6 luku

Ministeriön virkamiehiä koskevat säännök-
set

42 §

Virkamiesten nimittämistoimivalta

Ministeriön virkamiehistä valtiosihteerin,
alivaltiosihteerin, osastopäällikön, ylijohta-
jan, apulaisosastopäällikön, johtajan, toimis-
topäällikön, hallitusneuvoksen, lainsäädäntö-
johtajan sekä lainsäädäntöneuvoksen, finans-
sineuvoksen, budjettineuvoksen, korkeakou-
luneuvoksen, rakennusneuvoksen, opetus-
neuvoksen, kulttuuriasiainneuvoksen, metsä-
neuvoksen, maatalousneuvoksen, viestintä-
neuvoksen, teollisuusneuvoksen, kaupallisen
neuvoksen, kansainvälisten asiain neuvok-
sen, ympäristöneuvoksen, hallitussihteerin ja
neuvottelevan virkamiehen nimittää valtio-
neuvosto.

Nimittämisestä ulkoasiainhallinnon virkoi-
hin säädetään erikseen.

43 §

Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:
1) valtiosihteerillä ylempi korkeakoulutut-

kinto tai muuten hankittu pätevyys sekä teh-
tävän edellyttämä kokemus;

2) kansliapäälliköllä, valtiosihteerillä kans-
liapäällikkönä, alivaltiosihteerillä, osasto-
päälliköllä ja virka-asemaltaan vastaavalla
virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja
perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä
käytännössä osoitettu johtamistaito ja johta-
miskokemus;

3) apulaisosastopäälliköllä, toimistopäälli-
köllä, hallitusneuvoksella ja virka-asemaltaan
vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakou-
lututkinto, jonka on oltava hallitusneuvoksel-
la oikeustieteen kandidaatin tutkinto, sekä
perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytän-
nössä osoitettu johtamistaito;

4) hallitussihteerillä oikeustieteen kandi-
daatin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtä-
väalaan.
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Muiden kuin 1 momentissa mainittujen
virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista sääde-
tään erikseen.

44 §

Valtiosihteerin tehtävät

Ministerin toimikaudeksi nimitetyn valtio-
sihteerin tehtävänä on ministerin lähimpänä
apuna

1) edistää ja seurata ministerin toimialalla
hallitusohjelman toteutumista;

2) johtaa ministerin apuna asioiden valmis-
telua ministerin toimialalla;

3) huolehtia yhteistyöstä muiden ministeri-
öiden kanssa;

4) avustaa ministeriä kansainvälisten tehtä-
vien ja etenkin EU-asioiden valmistelussa;

5) edistää ja seurata ministerin toimialalle
kuuluvia asioita;

6) käsitellä ne asiat, jotka ministeri hänelle
antaa.

45 §

Kansliapäällikön tehtävät

Kansliapäällikön tulee johtaa ja valvoa mi-
nisteriön toimintaa sekä siinä tarkoituksessa

1) vastata ministeriön toimivuudesta ja
huolehtia, että sen tehtävät hoidetaan tulok-
sekkaasti;

2) vastata ministeriön hallinnonalan orga-
nisaation ylläpidosta ja kehittämisestä;

3) johtaa ja kehittää ministeriön henkilös-
töhallintoa ja muuta sisäistä hallintoa;

4) vastata ministeriön hallinnonalan tavoit-
teiden valmistelusta ja niiden toteutumisen
seurannasta;

5) vastata virkamiesvalmistelun koor-
dinoinnista ministeriön sisällä yhdessä val-
tiosihteerin kanssa.

46 §

Valtiosihteerin toimivalta

Valtiosihteeri määrätään toimimaan myös
niissä ministeriöissä, joihin ministeri on mää-

rätty käsittelemään asioita.
Määräys annetaan nimittämiskirjassa.
Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin

toimialaa.

7 luku

Erinäiset säännökset ja voimaantulo

47 §

Avoimen kirjeen julkaiseminen

Valtioneuvoston jäsenen nimittämistä kos-
keva tasavallan presidentin avoin kirje on
julkaistava Suomen säädöskokoelmassa.

48 §

Kirjaamo ja arkisto

Ministeriöiden tulee vastaanottaa, rekiste-
röidä ja arkistoida saapuvat kirjeet ja muut
asiakirjat siten kuin voimassaoleva arkistola-
ki ja julkisuuslainsäädäntö edellyttävät. Mi-
nisteriön asiakirjoista on pyydettäessä annet-
tava oikeaksi todistetut jäljennökset.

49 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta
2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

50 §

Siirtymäsäännös

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimas-
sa olleiden säännösten mukaisesti asetetut
toimielimet jatkavat toimintaansa toimikau-
tensa loppuun.

—————


