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Lausunto koskien puolueettomuutta ja esteettömyyttä lainvalmistelun yhteydessä 

 

Toimeksianto 

 

1. Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry on pyytänyt minulta oikeudellista asiantunti-

jalausuntoa lainvalmistelun puolueettomuuteen ja esteellisyyteen lainvalmistelutyössä liittyen. 

  

2. Opetus- ja kulttuuriministeriössä on ollut valmisteltavana tekijänoikeuslain (404/1961) sekä sähköi-

sen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) uudistus. Kokonaisuudistuksessa on ollut tarkoitus 

panna kansallisesti toimeen muun muassa tekijänoikeutta ja lähioikeuksia digitaalisilla sisämarkki-

noilla koskeva (DSM) direktiivi samoin kuin niin sanottu verkkolähetysdirektiivi. Hallitus on sittem-

min antanut eduskunnalle esityksen laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista anne-

tun lain muuttamisesta (HE 43/2022 vp). Uuden lainsäädännön valmistelu on ministeriössä viivästy-

nyt. DSM-direktiivin ja verkkolähetysdirektiivin edellyttämien lainmuutosten jatkovalmistelussa mi-

nisteriössä on ollut määräaikaisella konsulttisopimuksella asiantuntijana oikeustieteen kandidaatti 

Jukka Liedes Scenarum Oy:stä.  

 

3. Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry on pitänyt Jukka Liedeksen ottamista teki-

jänoikeuslain ja erityisesti tekijänoikeuslain edelleen lähettämistä koskevan 25 h §:n uudistusta kos-

kevaan lainvalmisteluun ongelmallisena, koska Liedeksellä on tunnetusti kytköksiä tekijänoikeusjär-

jestöihin ja hän on esimerkiksi antanut vireillä olevassa asiassa Kopiosto ry:n pyynnöstä asiantuntija-

lausunnon tekijänoikeuslain 25 h §:n tulkintaan liittyvässä edelleenlähettämistä koskevassa, tällä het-

kellä korkeimmassa oikeudessa vireillä olevassa oikeudenkäynnissä.  

 

4. Käsillä oleva asiantuntijalausuntoni koskee puolueettomuutta ja esteettömyyttä lainvalmistelun yh-

teydessä ja niihin liittyen näkökohtien soveltamista käsillä olevaan tilanteeseen. 

 

 

Lainvalmistelun asemointia  

 

5. Suomalaisessa perustuslaillisessa järjestelmässä keskeisin ja käytännössä myös yleisin tapa lainsää-

däntöaloitteille on hallituksen esitys lainsäädännöksi. Perustuslain 74 §:n mukaan lain säätäminen tu-

lee eduskunnassa vireille hallituksen esityksellä. Lainsäädäntöaloite voi tämän ohella saman lainkoh-
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dan mukaan tulla vireille myös kansanedustajalta. Lisäksi perustuslain 53 § tuntee kansalaisten rajatun 

mahdollisuuden aloitteesta lain säätämiseksi. 

 

6. Perustuslain 65 §:n mukaan valtioneuvoston toimivaltaan kuuluvat perustuslain mukaan sen tehtä-

väksi säädetyt asiat. Lisäksi sillä on yleistoimivalta. Perustuslain 67.2 §:n mukaan valtioneuvostossa 

käsiteltävät asiat on valmisteltava asianomaisessa ministeriössä. Tämän mukaisesti valtioneuvoston 

uudeksi lainsäädännöksi tekemät lainsäädäntöaloitteet, jotka annetaan hallituksen esityksinä eduskun-

nalle, valmistellaan asianomaisissa ministeriöissä.   

 

7. Perustuslain 80 §:n mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista 

sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan.  

 

8. Valtioneuvoston alainen lainvalmistelu ministeriössä on viranomaistoimintaa osana valtion hallin-

tokoneistoa. Lainvalmistelussa ei kuitenkaan ole kysymys toimeenpanovallan käytöstä. Lainvalmiste-

lussa on keskeisesti kysymys yleisten oikeussääntöjen laatimista koskevista tehtävistä. Lähtökohtai-

sesti siinä ei ole kysymys tiettyjen asianosaisten etuja ja oikeuksia välittömästi koskevien ratkaisujen 

tekemisestä tai valmistelusta. Säännönmukaisesti käytännön lainvalmistelua tehdään virkamiesase-

massa ja siten myös virkavastuun alaisena. 

 

 

Kysymys hallintolain soveltumisesta lainvalmisteluun  

 

9. Hallinnon menettelyjä koskeva yleissääntely sisältyy hallintolakiin.  

 

10. Vakiintuneen kannan mukaan hallinnon toimet lainsäädäntövallan käyttämiseksi eivät ole hallin-

toasian käsittelyä: lainsäädäntöasiat eivät ole hallintoasioita. (Ks. Heikki Kulla ja Janne Salminen, 

Hallintomenettelyn perusteet 2021, s. 86.) Siten lainsäädäntövallan käyttämiseen ei sovellettaisi 

myöskään hallintolakia. Hallintolaki sinänsä ei sisällä tästä täysin yksiselitteistä säännöstä. Lain esi-

töiden mukaan kuitenkin ”[l]ainsäädäntötoimet ja yleisten oikeussääntöjen antaminen jäisivät voimas-

sa olevan hallintomenettelylain tapaan hallintolain soveltamisalan ulkopuolelle.” (HE 72/2002, s. 50.) 

 

11. Periaatteessa hallinnossa käytetään lainsäädäntövaltaa tai osallistutaan sen käyttämiseen kahdella 

tavalla. Yhtäältä voi olla kysymys siitä, että viranomainen valmistelee perustuslain 80 §:n tarkoitta-

maa lainsäädäntöä, lakia tai asetusta. Toisaalta kysymys voi olla siitä, että viranomainen päättää täl-

laisen sääntelyn sisällöstä antamalla esimerkiksi ministeriön asetuksen. (Myös perustuslain 80.2 §:n 

tarkoittamalla tavalla muulle hallintoviranomaiselle kuin ministeriöille siirretyn yleisen norminanto-

vallan käyttäminen on lainsäädäntövallan käyttöä eikä hallintoasian käsittelyä.) 

 

12. Oikeuskirjallisuudessa esimerkiksi Olli Mäenpää (Hallinto-oikeus, AlmaTalent verkkoversio, päi-

vitetty marraskuussa 2017, kappale III, 4. luku, kohta Viranomaisen toimintamuodot, joissa hallinto-

lakia ei sovelleta) on kuitenkin nimenomaisesti todennut seuraavaa.  

  

Vaikka hallintolakia ei välittömästi sovelleta viranomaisen toimintaan lainvalmistelussa ja lain-

säädäntövallan käytössä, viranomaisen on myös näissä tehtävissä toimittava hyvän hallinnon 
keskeisten perusteiden mukaisesti. Etenkin hallinnon oikeusperiaatteet on otettava huomioon. 

Lisäksi soveltuvin osin on velvoittavaa merkitystä ainakin säännöksillä, jotka määrittelevät es-

teellisyyttä, asian riittävää ja asianmukaista selvittämistä, kuulemista ja vaikuttamismahdolli-

suuksien varaamista sekä perusteluvelvollisuutta. 
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13. Tässä Mäenpää siis nimenomaisesti katsoo, ettei sille seikalle, että hallintolaki sinänsä ei asiallisen 

soveltamisalarajauksensa vuoksi sellaisenaan sovellu lainsäädäntövallan käyttöön esimerkiksi tulevaa 

lainsäädäntöä valmisteltaessa, lopulta tule antaa erityistä kategorista merkitystä oikeudellisesti lain-

valmistelun puitteita hyvän hallinnon kannalta määrättäessä. Ensinnäkin hyvän hallinnon keskeisiä 

perusteita on sovellettava tähän toimintaan. Toiseksi hän katsoo, että soveltuvin osin velvoittavaa 

merkitystä on ”säännöksillä, jotka määrittävät esteellisyyttä”. Mäenpää paitsi noteeraa yleisesti hyvän 

hallinnon perusteet ja niiden mukaisen toiminnan, nostaa myös nimenomaisesti velvoittavana esiin 

esimerkiksi esteellisyyssäännösten noudattamisen. Epäilemättä esimerkiksi valitusoikeuden käyttämi-

nen lainsäädäntöratkaisuihin puolestaan rajautuu ulkopuolelle jne. Siltäkin osin kuitenkin on huomat-

tava niin sanotut hallinnolliset yleistoimet, joilla voi olla välittömiäkin vaikutuksia yksityisen oikeuk-

siin. (Ks. Kulla ja Salminen, emt., s. 86; niistä ei ole käsillä olevassa asiassa kysymys.) 

 

14. Käsillä olevan asian kannalta on siis todettavissa, että vaikka hallintolaki ei sovellu käsillä ole-

vaan tilanteeseen, on kiinnitettävä huomiota hyvän hallinnon perusteisiin ja myös nimenomaisiin hal-

lintolain säännöksiin, juuri esimerkiksi esteellisyyteen ja sen ulottuvuuksiin. Lisäksi on huomattava, 

että oikeuskirjallisuuden perusteella kysymyksessä on hallinnon velvollisuus. 

 

 

Puolueettomuus yhtenä hallinnon yleisenä oikeusperiaatteena ja hyvän hallinnon takeena 

 

15. Täysin riippumatta siitä, tuleeko hallintolaki sinänsä sovellettavaksi tapaukseen, hallinto-

oikeudellisilla yleisillä oikeusperiaatteilla on merkitystä järjestettäessä hallinnon toimintaa ja hallin-

non toiminnan asianmukaisuutta arvioitaessa. Hallinto-oikeudelliset yleiset oikeusperiaatteet soveltu-

vat viranomaisten toimintaan sen sisällöstä riippumatta. Käsitykseni mukaan periaatteella on sovellet-

tavuutta myös ministeriössä tapahtuvassa, pääosin virkamieshallinnon varaan organisoidussa lainval-

mistelutyössä. Valmistelutyössä linjauksilla on joskus huomattavaa merkitystä yksityisten oikeuksiin 

ja velvollisuuksiin säädettävää lakia myöhemmin sovellettaessa. On selvää, että hallinnon oikeusperi-

aatteiden noudattaminen kuuluu yleisiin virkavelvollisuuksiin muussakin hallintotoiminnassa kuin 

varsinaisessa hallinnollisessa päätöksenteossa. Myös virkavastuun toteuttaminen on siten mahdollista 

oikeusperiaatteiden vastaisen menettelyn seurauksena. 

 

16. Hallinto-oikeudellisiin periaatteisiin kuuluu myös puolueettomuusperiaate, joka on aiheellista ot-

taa tässä tapauksessa lähempään tarkasteluun. Virkamiesoikeuden vastaaviin oikeusperiaatteisiin puo-

lueettomuusperiaate kuuluu niin ikään. 

 

17. Puolueettomuusperiaate edellyttää lähtökohtaisesti, että viranomaisen toiminta on objektiivisesti 

perusteltavissa ja riippumatonta. Tähän liittyy objektiivisuuden kannalta se, että viranomaisen toimin-

ta ei saa perustua epäasiallisiin perusteisiin. Riippumattomuus tässä edellyttää sitä, että viranomainen 

toimii itsenäisesti. Esimerkiksi lainsäädännön valmistelun osalta voi perustellusti lähteä siitä, että vir-

kamiesvalmistelussa lainsäädännön osapuoli itse ei ole lainvalmisteluorganisaation sisällä valmiste-

lemassa uutta lainsäädäntöä. Periaatteelle turvataan hallintotoiminnan legitimiteettiä. Puolueetto-

muusperiaatteella on eräitä yhteyksiä myös yhdenvertaisuusperiaatteeseen sikäli, että puolueellinen 

toiminta voi ilmetä myös yhdenvertaisuuden loukkauksena.  

 

18. Mäenpää on (emt, kappale II, 3. luku, jakso Puolueettomuusperiaate) katsonut, että riippumatto-

muutta voivat vaarantaa esimerkiksi poikkeuksellisen kiinteät yhteydet sääntelyn kohteisiin. Koska 
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puolueettomuusperiaate on suhteellisen väljä, sitä konkretisoivat lainsäädännössä useat nimenomaiset 

velvoitteet. Tällaisia ovat erityisesti esteellisyyssäännökset ja myös erilaiset sivutoimiin liittyvät il-

moittamis- ja lupamenettelyt. Mäenpää toteaa nimenomaisesti myös, että esimerkiksi virkamiehen 

nimitysharkinnassa on otettava huomioon myös hakijan edellytykset toimia puolueettomasti ja riip-

pumattomasti. 

 

19. Esteellisyysperusteiden huomioon ottaminen kuuluu myös hyvään hallintoon. Puolueettomuus ja 

esteettömyys on Suomessa liitetty hyvään hallintoon myös perustuslain 21 §:n tarkoittamassa mieles-

sä. Hyvään hallintoon ne on liitetty myös esimerkiksi Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (41 artik-

lan 1 kohta. Samoin on tehty esimerkiksi Euroopan unionin hallinto-oikeudellisissa toimintasäännöis-

sä.  

 

20. Hyvällä hallinnolla on periaatteellisia yhteyksiä niin sanottuun hyvään lainvalmistelutapaan. Myös 

siihen liittyy virkamiesvalmistelun riippumattomuus poliittisen ohjauksen rinnalla ja tietty läpinäky-

vyys erityisesti siinä, että laajalla yleisöllä ja erityisesti niillä, joille uudella, valmistelussa olevalla 

lainsäädännöllä on vaikutusta, on oltava asialliset mahdollisuudet seurata lainsäädännön valmistelua 

ja tavallisesti säännönmukaisissa prosesseissa myös tilaisuus lausua käsityksensä valmisteltavana ole-

vasta sääntelystä.  

 

 

Esteellisyys tällaisessa tilanteessa soveltuvin osin 

 

21. Edellä on tuotu esiin, että kirjallisuudessa on katsottu, että esteellisyysperusteita voitaisiin sovel-

tuvin osin ottaa huomioon myös lainvalmistelussa. Tätä edellyttää puolueettomuus, jonka mukaisesti 

viranomaistahon tulisi olla riippumaton esimerkiksi toiminnan intressitahoista. Puolueettomuus taval-

laan myös kehottaa pitämään tiettyä etäisyyttäkin asian intressentteihin. Se seikka, että lainvalmistelu 

tehdään osana virkamiestoimintaa virkamiesasemasta osaltaan turvaa tätä riippumattomuutta.  

 

22. Koska puolueettomuusvaatimus on varsin yleinen, hallintolain esteellisyysperusteita voidaan käyt-

tää sen konkretisoimiseen. Esteellisyysperusteista on säädetty hallintolain 28 §:ssä. Tämän asian kan-

nalta relevantteina on aihetta ottaa tarkasteluun näistä esteellisyysperusteista niin sanottu toimeksian-

tojäävi ja esteellisyyden yleislauseke. 

 

23. Hallintolain 28.1 §:n 4 kohta koskee niin sanottua palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdetta. Sen 

mukaisesti toimeksiantosuhde muodostaa esteellisyyden. Toimeksiantosuhde voi olla kysymyksessä 

esimerkiksi silloin, kun asianosainen hankkii sopimuksen perusteella oikeudellista asiantuntijapalve-

lua virkamieheltä. Hallintolain 28.1 §:n 7 kohdan tarkoittamalla esteellisyyden yleislausekkeella puo-

lestaan yleisesti turvataan käsittelyn puolueettomuutta ja objektiivisuutta, kun on havaittavissa jokin 

konkreettinen ja tunnettu syy, jonka perusteella luottamus päätöksenteon puolueettomuuteen vaaran-

tuu. 

 

24. Mainitut hallintolain esteellisyysperusteet eivät edellä lausutusta johtuen suoraan sovellu käsillä 

olevaan tilanteeseen, mutta ne auttavat yksilöimään sitä yleistä hallinto-oikeudellisen puolueettomuut-

ta koskevan oikeusperiaatetason edellyttämän puolueettomuuden ja objektivisuuden heikentymistä, 

joka voi olla käsillä ja myös huomioon otettavana silloin, kun lainvalmisteluun ministeriössä osallis-

tuu henkilö, joka samanaikaisesti tai lainsäädäntöhankkeen kanssa välittömässä ajallisessa ja asialli-

sessa yhteydessä ottaa kantaa kokonaisuuteen, joka on myös muutettavan lainsäädännön kohteena ja 
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joka nimenomaisesti vaikuttaa kyseisen uuden lainsäädännön adressaattien asemaan. Erityisen tärkeää 

on kiinnittää huomiota lainvalmistelun puolueettomuuteen ja lainvalmistelun kykyyn esimerkiksi teh-

dä riippumatonta vaikutustenarviointia sellaisissa tilanteissa, joissa valmisteltavaan lainsäädäntöön 

liittyy huomattavia intressien ristiriitoja. Tekijänoikeuslainsäädäntöön samoin kuin esimerkiksi kilpai-

lulainsäädäntöön liittyy eri suuntiin vieviä ja keskenään ristiriitaisia intressejä, joiden arviointi edel-

lyttää lainvalmistelulta riippumattomuutta ja objektiivisuutta. Lainsäädännöllä esimerkiksi näillä aloil-

la on huomattavaa taloudellista merkitystä. 

 

25. Virkamiesten osalta objektiivisuutta ja riippumattomuutta pyritään varmistamaan erilaisia sivu-

toimia koskevilla virkamiesoikeudellisilla sääntelyillä. Lisäksi virkamies tekee työtään virkavastuun 

alaisena. Silloin kun lainsäädännön valmistelutehtäviin kytketään virkamieskoneiston ulkopuolisia ta-

hoja erilaisin työ-, toimeksianto- ja konsulttisopimuksin tulisi vastaavalla tavalla pyrkiä ennakoimaan 

mahdolliset objektiivisuutta ja riippumattomuutta heikentävät tekijät. Hankittaessa asiantuntemusta 

erilaisilla palvelussuhteilla ministeriön ulkopuolisilta asiantuntijoilta tai palvelusopimuksilla virka-

mieskoneiston ulkopuolisilta yrityksiltä, toiminnan riippumattomuuteen ja objektiivisuuteen vaikutta-

vien aikaisempien tai samanaikaisten sitoumusten ennakollinen selvittäminen on tarpeen. Hyvä lain-

valmistelutapa edellyttää tätä.  

 

26. Jos kuitenkin tästä huolimatta myöhemmin havaitaan tältä osin ongelmia, ne lainvalmistelun koh-

dat, joissa on mahdollisia ongelmia valmistelun riippumattomuuden ja objektiivisuuden osalta pitää 

korjata prosessin myöhemmissä vaiheissa. Sekä ennakollinen sitoumusten selvittäminen että jälkikä-

teinen lainvalmistelun arviointi ja mahdolliset korjaukset pitävät yllä lainsäädännön adressaattien ja 

laajemmankin yleisön luottamusta julkisen vallan toimintaan asiassa. Mahdollisimman läpinäkyvä 

ja avoin toiminta näissä suhteissa ehkäisee epäasiasiallisia vaikuttimia ja ääritapauksissa myös kor-

ruption mahdollisuutta lainvalmistelussa. 

 

 

Laillisuusvalvonnan käytäntöä  

 

27. Täysin käsillä olevaa tilannetta vastaavaa esteellisyys- ja puolueettomuusarviointia lainvalmiste-

lun yhteydessä ei havaintojeni mukaan ole aktualisoitunut laillisuusvalvojien käytännössä. Tilanteet 

ovat tyypillisesti aktualisoituneet kysymyksinä sivutoimesta ja sen esteellisyyttä tuottavista piirteistä. 

 

28. Apulaisoikeusasiamies on ratkaisussaan 4.10.2007 (Dnrot 2732/4/05, 2733/4/05, 2734/4/05, 

2735/4/05, 2747/4/05, 409/4/06 ja 414/4/06) tekijänoikeuslain muutosten valmistelua koskevassa asi-

assa tehtyjen kantelujen johdosta ottanut arvioinnin lähtökohdaksi sen, että hallintolain esteellisyys-

säännöksiä ei sovelleta lainvalmistelutehtäviin. Samalla ratkaisussa on kuitenkin todettu myös, että 

”lainvalmistelutehtävien osalta tulee kuitenkin huolehtia siitä, että yleisön luottamus viranomais- ja 

virkatoiminnan puolueettomuuteen säilyy.”  

 

29. Laillisuusvalvonnassa tämän kyseisen asian yhteydessä esitettiin esimerkiksi, että ”tekijänoikeus-

lainsäädännön muutoksen valmistelua koskevat tehtävät ja osallistuminen tekijänoikeuden haltijoita 

edustavaan järjestöön edellä mainituin tavoin läheisesti liittyvän organisaation johtokuntaan olisi ollut 

perusteltua eriyttää eri virkamiehille sillä tavoin, ettei ulkopuolisille synny epäilyksiä virkatoiminnan 

puolueellisuudesta.” Asiayhteydessä argumentoitiin seuraavalla tavalla. 
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Kanteluissa tarkoitetussa tekijänoikeuslainsäädännön muutoshankkeessa on osaltaan ollut ky-

symys tekijänoikeuden haltijoiden ja teoskappaleiden tuottajien sekä niitä hankkivien ja käyttä-

vien kuluttajien keskenään ristiriitaisten etujen ja oikeuksien yhteensovittamisesta. 

 Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen pidän lainvalmistelutehtävien asianmu-
kaisen hoitamisen kannalta ongelmallisena, että johtaja H on ollut ESEK:n johtokunnassa ja 

samanaikaisesti hoitanut keskeisiä edellä tarkoitetun tekijänoikeuslain muutoksen valmisteluun 

kuuluvia tehtäviä. Tällainen tilanne ei ole ollut omiaan ylläpitämään yleisön luottamusta virka-
toiminnan puolueettomuuteen. Katson, että kyseisen tekijänoikeuslainsäädännön muutoksen 

valmistelua koskevat tehtävät ja osallistuminen tekijänoikeuden haltijoita edustavaan järjestöön 

edellä mainituin tavoin läheisesti liittyvän organisaation johtokuntaan olisi ollut perusteltua 
eriyttää eri virkamiehille sillä tavoin, ettei ulkopuolisille synny epäilyksiä virkatoiminnan puo-

lueellisuudesta. 

 Edellä esittämäni kannanotto on sovellettavissa vastaavin perustein myös H:n 

osallistumiseen Kopiosto ry:n yhteydessä toimivan Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskes-
kuksen AVEK:n johtokuntaan. 

 

30. Tapauksessa on pitkälti ollut kysymys etujärjestöjen ja niitä lähellä olevien tahojen päätöksente-

koelimiin osallistumisesta samaan aikaan kun tekijänoikeuslainsäädännön uudistuksia on ollut vireil-

lä. Tällaisen toiminnan on arvioitu heikentävän yleisön luottamusta virkatoiminnan puolueettomuu-

teen. 

 

31. Oikeuskansleri puolestaan on listatarkastuksen yhteydessä (Valtioneuvoston oikeuskanslerin ker-

tomus eduskunnalle vuodelta 2003, s. 26-27) ottanut kantaa osakeyhtiölainsäädännön kokonaisuudis-

tushankkeen vastuuhenkilönä toimineen oikeusministeriön ministeriön lainvalmisteluosaston lainsää-

däntöneuvoksen mahdollisuuteen toimia erään pörssiyhtiön hallituksen jäsenenä. Kysymys oli valtion 

virkamieslain 18.3 §:n mukaisesta ilmoituksenvaraisesta sivutoimesta, jossa mahdollisen sivutoimen 

vastaanottamisen kieltävän päätöksen tekeminen kuului ministeriölle. Oikeuskanslerinviraston lista-

tarkastuksessa on hallintotuomioistuimien ratkaisukäytännön mukaisesti omaksuttu ankara tulkinta 

virkamiehen mahdollisuuteen ottaa vastaan sivutoimia, joissa hän voi muutoin kuin satunnaisesti tai 

ennalta arvaamatta tulla esteelliseksi virkatoimeensa. Tällöin kysymys on ollut erityisesti virkamiehis-

tä, jotka tekevät lupa- tai muita hallintopäätöksiä tai tosiasiallisia ratkaisuja tai joilla on valvontavel-

vollisuus, esimerkiksi varainkäytön valvontatehtävä. Nyt käsillä olevan asian kannalta on hyvä huo-

mata, että oikeuskansleri jo tuolloin kiinnitti huomiota siihen, että virkamieslain 18.2 §:n toinen kiel-

toperuste (”ei saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa”) on samantyyppinen 

vaatimus kuin hallintomenettelylain 10.1 §:n 6 kohdassa säädetty yleislausekkeenomainen esteelli-

syysperuste. Sen käyttöalan puolestaan todettiin jatkuvasti kasvaneen. Kysymys on yleisestä luotta-

muksen vaatimuksesta viranomaistoiminnan puolueettomuutta ja tasapuolisuutta kohtaan. 

 

32. Oikeuskanslerin kertomuksessa on saman asian yhteydessä raportoitu myös toisesta asiasta, jolla 

on argumentaation vuoksi tässä yhteydessä yleisempää merkitystä. Siinä oli kysymys valtiovarainmi-

nisteriön rahoitusmarkkinaosaston finanssineuvoksen mahdollisuudesta toimia Leonia-konsernin hal-

lintoelimissä tilanteessa, jossa osaston tehtäviin kuului muun muassa rahoitusjärjestelmän kehittämis-

tä, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja rahoitusmarkkinavalvontaa koskevaa lainsäädäntöä koskevia 

asioita. Asian katsottiin olevan relevantilla tavalla erilainen, koska asiassa oli kysymys merkittävän ja 

muihin rahalaitoksiin nähden selvässä kilpailutilanteessa toimineen rahalaitoksen hallintoon osallis-

tumisesta ja kysymys oli näitä asioita lainsäädäntötasolla ja yleishallinnon tasolla säätelevän ja val-

vovan ministeriön osaston virkamiehestä. Sivutoimiasian yhteydessä asiaa arvioitaessa pidettiin varsin 

selvänä, että toiminta olisi perustellusti vaarantanut luottamusta virkamiehen tasapuolisuuteen, minkä 

vuoksi sivutoimimahdollisuuteen muodostettiin kielteinen kanta. (Ks. mainittu kertomus, s. 27.) 
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33. Lisäksi voidaan mainita asia (valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus eduskunnalle vuodelta 

2001, s. 3233), jossa oli kysymys silloisen kauppa- ja teollisuusministeriön alaisen työ- ja elinkei-

nokeskuksen johtajan mahdollisuudesta toimia sivutoimessa eräässä tilintarkastuksia hoitavassa yhti-

össä, joka hoiti laaja-alaisia valvontatehtäviä juuri keskuksen toimeksiannosta ja toimialalla. Tässä 

muun muassa vaatimus yleisetä luottamuksesta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen ja puolueetto-

muuteen oli otettava huomioon. Lisäksi tässä yhteydessä painotettiin, että tuolloisen hallintomenette-

lylain esteellisyystilanteiden lisäksi tuli ottaa huomioon muutkin tekijät, jotka voivat ”aiheuttaa tosi-

asiallista sidonnaisuutta ja horjuttaa - - asiakkaiden ja sidosryhmien ja yleisemminkin kansalaisten 

luottamusta - - tasapuolisuutta ja puolueettomuutta kohtaan.” 

 

 

Johtopäätöksiä  

 

34. Uuden lainsäädännön valmisteluun osallistuvien henkilöiden kaksoisroolit voivat tulla arvioita-

vaksi myös hyvää lainvalmistelutapaa loukkaavana puolueettomuutena ja esteellisyyteen vähintään 

rinnastuvana riippumattomuuden ja objektiivisuuden puutteena.  

 

35. Vaikka lainsäädäntötoimet eivät ole hallintolain soveltamisalalla, hallintolain tarkoittamia yleisiä 

periaatteita kuten puolueettomuusperiaatetta ja esimerkiksi sitä konkretisoivia esteellisyysperusteita ei 

voida ohittaa. Tällä tavalla turvataan niiden tahojen, joita valmisteltava lainsäädäntö suoraan koskee, 

sekä laajemman yleisönkin luottamusta julkisen vallan toimintaan.  

 

36. Kun käsillä olevassa tilanteessa yksi lainvalmisteluun osallistuneista tahoista on ajankohtaisesti 

antanut oikeudellista asiantuntijaneuvontaa taholle, johon valmisteltavana oleva lainsäädäntö vaikut-

taa ja asiassa, joka nimenomaisesti on ollut lainvalmistelun kohteena, syntyy aiheellinen epäilys siitä, 

onko samalla ollut asianmukaiset edellytykset toimia puolueettomasti ja riippumattomasti lainvalmis-

telussa.  

 

37. Asia voidaan nähdä myös niin, että konsultin aikaisemmassa toiminnassa nyt valmisteltavan lain-

säädännön intressentille toimeksiannosta antamasta asiantuntijalausunnosta on myös voinut jäädä sel-

lainen ennakollinen käsitys tai tiettyyn tulkintaan sitoutuminen, joka horjuttaa hänen mahdollisuuksi-

aan sitoutua puolueettomaan ja riippumattomaan lainvalmistelutyöhön.  

 

38. Käytettäessä lainsäädännön valmistelussa muita kuin virkamiesasemassa olevia henkilöitä mah-

dollisten aikaisempien sidonnaisuuksien, mukaan lukien valmistelutehtävään läheisesti liittyvät toi-

meksiannot, läpinäkyvyys ja avoin selvittäminen voi ennakolta ehkäistä epäasiasiallisia vaikuttimia ja 

myös korruption mahdollisuutta lainvalmistelussa. Jos myöhemmin kuitenkin ilmenee, että lainval-

mistelun riippumattomuus ja objektiivisuus on heikentynyt nimenomaan lainvalmistelijoiden tässä 

kuvatun puolueellisuuden vuoksi, lainsäädäntötyön kestäessä tilanne pitää pyrkiä korjaamaan. 


