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OIKEUSMINISTERIÖ

LAUSUNTO
Lainvalmisteluosasto
Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö 14.8.2017 OM 10/05/2017

Valtiontalouden tarkastusvirastolle

Lausuntopyyntönne Dnro 077/54/2016

TARKASTUSKERTOMUSLUONNOS EU-LAINSÄÄDÄNNÖN TÄYTÄNTÖÖNPANOS
TA

1 Aluksi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on 22.6.2017 lähettänyt ministeri
öihin luonnoksen tarkastuskertomukseksi EU-lainsäädännön täytäntöön
panosta Suomessa ja pyytänyt luonnoksesta lausuntoa. VTV:n mukaan 
lausuntopyynnön tarkoituksena on erityisesti varmistaa, että kertomuk
seen ei sisälly asia- tai tulkintavirheitä, joilla olisi vaikutusta tarkastuksen 
kannanottoihin, sekä kuulla näkemyksiä kertomuksessa esitetyistä alusta
vista kannanotoista. Tarkastuksen kohteena ovat olleet ministeriöt.

Oikeusministeriö lausuu alla olevan. Lausunnon rajauksena todettakoon, 
että oikeusministeriö ei ole käynyt läpi kaikkia EU-tuomioistuin- ja rikko- 
musasioita koskevia komission tilastoja, ulkoasiainministeriön vuosiker
tomuksia eikä EUTORI-tietojärjestelmän tilastoja, joihin VTV on tarkastus
ta tehdessään perehtynyt.1

EU-säädöksen täytäntöönpanosta vastaa ministeriö, jonka toimialaan asia 
sisältönsä puolesta kuuluu. Oikeusministeriö vastaa omaan alaansa kuulu
vien EU-säädösten täytäntöönpanosta. Lisäksi oikeusministeriö kiinnittää 
EU-säädösten täytäntöönpanoon liittyviin seikkoihin huomiota muille mi
nisteriöille antamissaan lausunnoissa. Oikeusministeriön rooli yleisesti EU- 
säädösten täytäntöönpanossa painottuu ohjeistuksen ja sitä tukevan kou
lutuksen ja neuvonnan antamiseen sekä lainvalmistelun yleiseen kehittä
miseen. Myös tässä lausunnossa asiaa arvioidaan erityisesti ministeriön 
antaman ohjeistuksen näkökulmasta.

1 Näihin viitataan muun muassa VTV:n luonnoksen sivulla 37. 
C:\Users\o925094\Desktop\14082017_Lausunto_VTV_su.docx
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2 Tarkastuksen merkityksestä

Oikeusministeriö pitää hyödyllisenä sitä, että VTV tekee tarkastusta EU- 
lainsäädännön täytäntöönpanosta Suomessa ja arvioi eri ministeriöiden 
täytäntöönpanotilanteita. EU-lainsäädännön oikea-aikainen ja oikeasisäl- 
töinen täytäntöönpano on tärkeää paitsi yksityisten tahojen oikeusvar
muuden myös valtiontalouden kannalta. Täytäntöönpanon tulisi myös olla 
asianmukaista Suomen oikeusjärjestyksen selkeyden ja johdonmukaisuu
den kannalta. Myönteinen on VTV:n havainto siitä, että Suomessa direk
tiivien täytäntöönpano näyttää onnistuneen sisällöllisesti melko hyvin. To
sin VTV ei ilmeisesti ole tutkinut tässä yhteydessä sitä, ovatko käytetyt 
täytäntöönpanon keinot olleet lakiteknisesti oikeusjärjestyksen selkeyden 
ja johdonmukaisuuden kannalta parhaat mahdolliset.

Valtiontalouden kannalta on merkittävää, että lainsäätämisjärjestyksessä 
annetun direktiivin täytäntöönpanon viivästykseen liittyy Lissabonin so
pimuksen myötä riski siitä, että EU-tuomioistuin määrää jäsenvaltion 
maksettavaksi merkittävän uhkasakon ja/tai kiinteämääräisen hyvitys- 
maksun (SEUT 260 artiklan 3 kohta; vrt. tuomion noudattamatta jättämis
tä koskeva SEUT 260 artiklan 2 kohta). Komissio on vuonna 2016 antamas
saan EU-lainsäädännön soveltamisen parantamista koskevassa tiedonan
nossaan (21.12.2016, C(2016) 8600 f i n a I) todennut erikseen, että vaikka 
jäsenvaltio panisi direktiivin täytäntöön EU-tuomioistuimessa vireillä ole
van oikeudenkäynnin aikana, komissio ei enää peru kannettaan pelkäs
tään tästä syystä. Oikea-aikaisen tai oikeasisältöisen täytäntöönpanon 
laiminlyönti voi johtaa myös oikeudenmenetyksiin ja sitä kautta jäsenval
tion vahingonkorvausvastuuseen.

3 Tarkastuskertomusluonnoksessa esitetystä

VTV:n luonnoksessa tarkastuskertomukseksi on tehty muun muassa täy
täntöönpanon oikea-aikaisuutta koskeva tilastollinen analyysi, jossa kiinni
tetään huomiota oikea-aikaisuuden toteutumiseen sekä Suomen osalta 
että ministeriökohtaisesti. Oikea-aikaisuuden toteutumista ja kehitystä on 
tarkasteltu vuosien 2010-2015 osalta. VTV toteaa, että Suomella on ollut 
ongelmia direktiivien oikea-aikaisessa täytäntöönpanossa, erityisesti vuo
sina 2010 ja 2011. Tarkastelun kohteena olleena ajanjaksona 2010-2015 
täytäntöönpanon oikea-aikaisuus on VTV:n mukaan kuitenkin kehittynyt 
myönteisesti, mutta siihen tulee edelleen panostaa.

Oikeusministeriö pitää VTV:n tavoin tärkeänä, että täytäntöönpanon oi
kea-aikaisuuteen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Täytäntöönpanon oi
kea-aikaisuutta ja muita tehokkaan täytäntöönpanon vaatimuksia koros
tetaan myös Lainlaatijan EU-oppaassa (muun muassa oppaan 2.1 jakso 
"Tavoitteena EU-oikeuden tehokas toteutuminen jäsenvaltiossa" ja 2.4 
jakso "Direktiivin täytäntöönpanon erityispiirteitä"). Oikeusministeriö 
kiinnittää huomiota myös siihen, että komissio on äskettäin julkaissut
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vuotta 2016 koskevan vuosikertomuksen EU:n lainsäädännön soveltami
sen valvonnasta (6.7.2017, COM(2017) 370 final), ja myös sen perusteella 
täytäntöönpanon oikea-aikaisuuteen tulee edelleen panostaa.

Oikeusministeriö korostaa, että oikea-aikaisuuden ohella - oikea- 
aikaisuudesta tinkimättä - tulee kiinnittää huomiota valmistelun ja lain
säädännön hyvään laatuun.

VTV on analysoinut 31 vuosina 2015 ja 2016 annettua EU-lainsäädännön 
täytäntöönpanoa koskevaa hallituksen esitystä ja toteaa niiden perusteel
la, että direktiivin mahdollistama kansallisen liikkumavaran käyttö ei ole 
aina ilmennyt selkeästi hallituksen esityksistä.

Myös oikeusministeriö pitää tärkeänä sitä, että kansallinen liikkumavara ja 
sen käyttö huomioidaan hallituksen esityksessä. Muun muassa Lainlaatijan 
EU-oppaassa todetaan, että EU-oikeuden velvoitteista johtuvien ehdotus
ten osalta perusteluista tulee käydä ilmi, millainen on kansallinen liikku
mavara velvoitetta toteutettaessa ja miten liikkumavaraa esitetään käy
tettävän (ks. tarkemmin oppaan 2.6.2 jakso "Hallituksen esityksen perus
telujen laatiminen"). Myös hallituksen esitysten laatimista koskevissa oh
jeissa, joita uudistetaan parhaillaan, tullaan korostamaan tätä asiaa.

VTV:n toteamus, jonka mukaan erilaiset lainsäädäntöratkaisut vaativat 
valtiontaloudellisten riskien arviointia, vaikuttaa liittyvän erityisesti siihen, 
että harkittaessa laajempia lainsäädäntöuudistuksia tulee arvioida täytän
töönpanon mahdollisen viivästymisen valtiontaloudellisia riskejä.

Oikeusministeriö katsoo, että harkittaessa direktiivin täytäntöönpanon 
mahdollista kytkemistä laajempaan sääntelyhankkeeseen on tarkoin arvi
oitava sitä, voisiko se viivästyttää direktiivin täytäntöönpanoa. Lainlaatijan 
EU-oppaassa käydään läpi täytäntöönpanon viivästyksen mahdollisia seu
rauksia, kuten uhkasakon ja/tai kiinteämääräisen hyvitysmaksun riskiä se
kä vahingonkorvauksen riskiä (oppaan 2.7 jakso "Täytäntöönpanon laimin
lyönnin mahdollisista seurauksista"; ks. myös 2.4.3 jakso "Täytäntöön
panoon liittyvistä vaikeuksista ja täytäntöönpanoa edistävistä toimenpi
teistä"). Oikeusjärjestyksen selkeyden ja johdonmukaisuuden vaatimuksen 
täyttäminen saattaa kuitenkin oikeusministeriön näkemyksen mukaan 
joskus edellyttää direktiivin täytäntöönpanon sisällyttämistä osaksi laa
jempaa lainvalmisteluhanketta.

VTV toteaa myös, että hallinnonalarajat ylittävissä hankkeissa täytäntöön
panoon on liittynyt ongelmia ministeriöiden vastuusuhteiden osalta ja et
tä tulisi pyrkiä vastuusuhteiden selkeyteen.

Myös oikeusministeriö pitää tärkeänä, että ministeriöiden väliset vas
tuusuhteet ovat selkeitä. EU-lainsäädäntöön liittyvässä kansallisessa lain
valmistelussa toimivalta jakautuu ministeriöiden välillä samalla tavalla
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kuin kansallisissa asioissa valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) perus
teella. Myös Lainlaatijan EU-oppaassa viitataan valtioneuvoston ohjesään
töön ja tuodaan esille, että EU-säädöksen täytäntöönpanosta vastaa mi
nisteriö, jonka toimialaan asia sisältönsä puolesta kuuluu, ja asian kuulu
essa usean ministeriön toimialaan ministeriöiden tulee sopia yhteistyöstä 
täytäntöönpanossa (oppaan 2.1 jakso "Tavoitteena EU-oikeuden tehokas 
toteutuminen jäsenvaltiossa").2 Lisäksi oppaassa korostetaan virkamiesten 
välistä yhteistyötä sekä neuvotteluvaiheessa että täytäntöönpanovaihees- 
sa (oppaan 2.4.3 jakso "Täytäntöönpanoon liittyvistä vaikeuksista ja täy
täntöönpanoa edistävistä toimenpiteistä").

VTV pitää tärkeänä täytäntöönpanon keskitettyä seurantaa, jota toteute
taan valtioneuvoston kanslian johdolla, ja katsoo, että keskitettyä seuran
taa valtioneuvostossa tulee kehittää jatkossakin. Lisäksi useimmissa minis
teriöissä on VTV:n mukaan muodostettu hyödyllisiä käytäntöjä täytän
töönpanon seurantaan.

Oikeusministeriö katsoo, että täytäntöönpanon keskitettyä seurantaa on 
ryhdytty ansiokkaasti toteuttamaan valtioneuvoston kanslian johdolla, 
muun muassa sen ministeriöistä keräämällä raportoinnilla. Täytäntöönpa
non tehokkuuteen - erityisesti oikea-aikaisuuteen ja oikeasisältöisyy- 
teen - on kiinnitetty huomiota eri yhteyksissä sekä EU-asioita koskevissa 
valmistelu-, yhteensovittamis- ja koordinaatiorakenteissa että lainvalmis
telun kehittämisen rakenteissa. Esillä on pidetty myös viivästyksistä aiheu
tuvia riskejä, etenkin riskiä taloudellisista seuraamuksista.

Oikeusministeriö on samaa mieltä VTV:n suositusluonnoksesta, jonka mu
kaan täytäntöönpanon keskitettyä seurantaa valtioneuvostossa tulisi ke
hittää jatkossakin. Oikeusministeriön käsityksen mukaan tarkoituksena 
onkin selvittää tähän liittyviä mahdollisuuksia. Esimerkiksi valtioneuvoston 
digitalisaatiohankkeissa kannattaa mahdollisuuksien mukaan kehittää täy
täntöönpanon seurantaan liittyviä toiminnallisuuksia ja raportointitoimin- 
toja. On myös tärkeää nivoa direktiivien täytäntöönpano ja sen seuranta 
osaksi valtioneuvostossa tapahtuvaa yleistä lainvalmistelu hankkeiden yh
teistä, nykyistä tehokkaampaa suunnittelua. Yleisesti oikeusministeriö 
katsoo, että valtioneuvoston (kunkin ministeriön) käytettävissä olevien ra
jallisten valmisteluresurssien takia olisi mahdollisuuksien mukaan yhtei
sesti linjattava, mitä hankkeita toteutetaan, missä aikataulussa ja millaisil
la henkilöstövoimavaroilla. Yhteisen valtioneuvoston kannalta tärkeään 
töiden yhteiseen suunnitteluun ja resurssien allokointiin tulisi kehittää vä
lineitä ja rakenteita. EU-lainsäädännön täytäntöönpanovelvoitteet olisi 
tässä töiden yhteisessä suunnittelussa otettava huomioon. Keskeisessä 
roolissa kehittämistyössä on kansliapäällikköverkosto.

2 Ks. myös laki valtioneuvostosta (175/2003).
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Lisäksi, ottaen huomioon, että direktiivin täytäntöönpano on kulloinkin 
toimivaltaisen ministeriön vastuulla, oikeusministeriö pitää tärkeänä, että 
kussakin ministeriössä tapahtuva täytäntöönpanon seuranta on aktiivista. 
Oikeusministeriö itse ylläpitää oman toimialansa EU-säädöshankkeista 
seurantataulukkoa, jossa luetellaan kaikki ministeriön toimialalla vireillä 
olevat, lähiaikoina vireille tulevat ja täytäntöönpanoa odottavat EU- 
säädöshankkeet. Taulukon pohjalta oikeusministeriön EU- ja kansainvälis
ten asioiden johtoryhmä arvioi säädösten implementoinnin tilaa vähin
tään kaksi kertaa vuodessa. Edistymistä ja täytäntöönpanon viivästymisen 
riskiä havainnollistetaan "liikennevaloilla".

4 Kootusti ohjeistuksesta ja siihen liittyvästä koulutuksesta

Täytäntöönpanoa koskevaa ohjeistusta käsitellään erityisesti VTV:n luon
noksen 3.2 jakson alajaksossa, joka on otsikoitu "Täytäntöönpanon tueksi 
on tarjolla kattavasti ohjeistusta". Kyseisessä alajaksossa todetaan, että 
tärkeimpänä yksittäisenä ohjeena voitaneen pitää oikeusministeriön laa
timaa Lainlaatijan EU-opasta (päivitettävä verkkojulkaisu Finlexissä). Ala
jaksossa mainitaan myös Hallituksen esitysten laatimisohjeet (Oikeusmi
nisteriön julkaisu 2004:4), Unionilainsäädännön täytäntöönpanoa koske
vista toimista ilmoittamista koskeva ohje (Ulkoasiainministeriön ohje 
19.2.2014) sekä EU-valmistelua ministeriöissä koskeva ohje (Oikeusminis
teriön ja Valtioneuvoston kanslian julkaisu 2014).

Oikeusministeriö toteaa, että lainvalmistelun suunnittelun ja toteuttami
sen perusta on oikeusministeriön laatiman Lainlaatijan prosessioppaan 
(päivitettävä verkkojulkaisu Finlexissä) mukaisen ideaaliprosessin noudat
taminen. Täytäntöönpanon oikea-aikaisuuteenkin pyritään jo esivalmiste
lua koskevalla oppaan neuvolla aloittaa esivalmistelu ja laatia sitä koskeva 
toimeksianto heti, kun on saatu tieto, että ehdotus kansallista täytän
töönpanoa edellyttäväksi EU-säädökseksi on tullut vireille. Prosessioppaan 
ohjeita noudattamalla valmisteluvastuiden selvittämisen sekä hankkeen 
aikataulutuksen ja muun realistisen resursoinnin pitäisi oikeusministeriön 
käsityksen mukaan onnistua moitteitta.

Täytäntöönpanoon liittyvää ohjeistusta sisältyy myös oikeusministeriön 
laatimaan Lainkirjoittajan oppaaseen (päivitettävä verkkojulkaisu Finlexis
sä), jossa käsitellään muun muassa oikean säädöstason valintaa. Tärkeänä 
ohjeistuksena on lisäksi Ahvenanmaan asemaa säädösvalmistelussa ja EU- 
asioissa koskeva ohje (Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 8/2012).

Kuten edellä on mainittu, ohjeet hallituksen esitysten laatimiseksi ovat 
parhaillaan oikeusministeriön asettamassa työryhmässä uudistettavina. 
Työryhmä on tiedostanut VTV:n tarkastuskertomusluonnoksessakin esille 
tuodut, myös useiden muiden tahojen julkisuudessa esittämät havainnot 
EU-säädösten täytäntöönpanoa tai niitä täydentävien säännösten anta
mista koskevien hallituksen esitysten vajavaisuuksista: Kaikissa esityksissä
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ei joko lainkaan tai riittävällä tavalla erotella, mikä sallii kansallista liikku
mavaraa, taikka perustella liikkumavaran käyttöä tai vaihtoehtoisia käyt
tötapoja vaikutuksineen, kerrota EU:n muiden jäsenvaltioiden käyttämistä 
tai suunnittelemista toimista direktiivin täytäntöön panemiseksi (tämän 
kirjaaminen voi tosin käytännössä olla jossain määrin vaikeaa), saati tuoda 
esiin lausuntopalautetta ja sitä, mihin palaute on johtanut. Myöskään vas
taavuustaulukolta hallituksen esityksiin ei juuri sisälly. Moniin näistä ky
symyksistä on kuitenkin kiinnitetty huomiota jo yllä mainituissa voimassa 
olevissa ohjeissa.3

Lisäksi oikeusministeriö toteaa, että täytäntöönpanoa koskeviin ohjeisiin 
liittyy myös koulutus, jota muun muassa oikeusministeriön virkamiehet 
antavat. Koulutusta annetaan etupäässä HAUS kehittämiskeskus Oy:ssä.

Oikeusministeriö katsoo, että VTV:n luonnoksen 2.1 jakson alajaksosta 
"Oikea-aikaisessa täytäntöönpanossa on hallinnonalakohtaisia eroja" tulisi 
käydä ilmi, että tarkasteltavana ajanjaksona täytäntöönpanotehtäviä liittyi 
oikeusministeriössä (ja ilmeisesti myös sisäasiainministeriössä4) myös niin 
sanotun III pilarin puitepäätöksiin. Puitepäätökset, joita ennen tehtiin po
liisi- ja rikosoikeudellisen yhteistyön alalla, muistuttivat luonteeltaan di
rektiivejä.

VTV:n luonnoksen 3.3 jaksossa viitataan siihen, että Lainlaatijan EU- 
oppaassa todetaan, että täytäntöönpanoa edistäviä toimia tulee toteuttaa 
jo ennen direktiivin hyväksymistä. Oikeusministeriö katsoo, että luonnok
sen tekstiä voi tältä osin tarvittaessa avata. Viitatunlaisia toimia käsitel
lään esimerkiksi oppaan 2.4.3 jaksossa "Täytäntöönpanoon liittyvistä vai
keuksista ja täytäntöönpanoa edistävistä toimenpiteistä".5

5 Yksittäisiä huomioita

Ylijohtaja Sami Manninen

Lainsäädäntöneuvos Sinä Uotila

3 Ks. tältä osin muun muassa Lainlaatijan EU-oppaan 2.6.2 jakso "Hallituksen esityksen perustelujen laatiminen", minkä 
lisäksi ks. oppaan 2.4.3 jakso "Täytäntöönpanoon liittyvistä vaikeuksista ja täytäntöönpanoa edistävistä toimenpiteistä".
4 Sisäasiainministeriötä ei mainita lausuntopyynnössä olevassa jakelulistassa.
5 Ks. myös edellä Lainvalmistelun prosessioppaasta esitetty.
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Lausuntopyyntö Dnro 077/54/2016, 22.6.2017 

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto EU-lainsäädännön täytäntöönpanon tarkastusker-
tomusluonnoksesta  

 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt liikenne- ja viestintäministeri-
öltä lausuntoa luonnoksesta tarkastuskertomukseksi. Liikenne- ja viestin-
täministeriö kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Lausuntopyynnön 
mukaan tarkoituksena on erityisesti varmistaa, että kertomukseen ei sisälly 
asia- tai tulkintavirheitä, joilla olisi vaikutusta tarkastuksen kannanottoihin, 
sekä kuulla näkemyksiä tarkastusviraston alustavista kannanotoista. Lii-
kenne- ja viestintäministeriöllä ei ole huomioita kertomusluonnoksen sisäl-
töön. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö pitää tarkastuskertomusluonnoksen suosi-
tuksia hyvinä ja asianmukaisina. Ministeriö ottaa suositukset huomioon 
toiminnassaan.  

 
Liikenne- ja viestintäministeriö pyrkii edelleen kehittämään toimintaansa si-
ten, että direktiivit pystytään panemaan kansallisesti täytäntöön oikea-
aikaisesti ja sisällön osalta asianmukaisesti ja laadukkaasti. Ministeriö tu-
lee arvioimaan tarpeen ministeriön sisäisille suosituksille sekä lainvalmiste-
luohjeiden päivittämiselle sen jälkeen, kun tarkastusvirasto on antanut asi-
aa koskevan kertomuksensa. 
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN LAUSUNTO TARKASTUSKERTOMUS- 

LUONNOKSEEN EU-LAINSÄÄDÄNNÖN TOIMEENPANOSTA  

 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt maa- ja metsätalousministeriöltä lausuntoa 

tarkastuskertomusluonnokseen EU-lainsäädännön toimeenpanosta. Maa- ja metsätalous-

ministeriö kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta ja toteaa tarkastuskertomus-

luonnoksen hyvin kirjoitetuksi ja sisältävän selkeän kuvauksen EU-lainsäädännön 

täytäntöönpanoon liittyvistä asioista.  

Kertomusluonnoksessa lainvalmistelua koskevat suositukset ovat sinänsä kannatettavia ja 

omiaan parantamaan lainsäädännön tasoa, mutta ministeriö toteaa samalla niiden saattavan 

lisätä lainvalmistelun työtaakkaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

talousjohtaja  Jukka Nummikoski 

 

 

 

 

neuvotteleva virkamies Pasi Valli 
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