
 

Lainsäätämisjärjestykset 

Suomessa 

 

 

1. Tavallinen lainsäätämisjärjestys. (yksinkertainen enemmistö eli yli 

½) - Asema: tavallinen laki 

a. Säädetään uusi (tavallinen) laki, joka ei ole ristiriidassa 

perustuslain kanssa. 

b. Kumotaan poikkeuslaki 

c. Siirretään perustuslainsäätämisjärjestyksessä säädetyt 

poikkeukset asiallisesti uuteen lakiin. 

d. Laajennetaan poikkeusta niin vähäisesti, ettei 

sääntelykokonaisuus epäolennaisista lisäyksistä ja muutoksista 

huolimatta muutu. (eri aikakausina tulkittu eri tavoin, kuinka 

laajoja muutoksia on voitu tehdä) 

e. Sitoutuminen kansainvälisiin järjestelyihin siten, ettei järjestely 

puutu sisäiseen suvereenisuuteen.  

f. Siirretään ei merkittävää toimivaltaa Euroopan unionille, 

kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, jos 

aikaisemmin jo siirretty toimivaltaa. (Ennen perustuslain 

tarkistusta 2011, tulkintakäytännön mukaan oli mahdollista 

pois lukien eduskunnan toimivallan siirto. Tarkistuksen jälkeen 

koski kaiken ei merkittävän toimivallan siirtoa myös 

eduskunnan toimivallan) [Ehto ei merkittävää toimivaltaa, ei 

ristiriidassa perusoikeuksien kanssa] 

2. Supistettu perustuslainsäätämisjärjestys (vähintään ⅔ 

määräenemmistö,  ei jätetä lepäämään) - Asema: Poikkeuslaki 

a. Voimaansaattaminen tai muuttaminen, jos kansainväliset 

sopimukset sisältää perustuslain kanssa merkittävässä 

ristiriidassa olevia artikloja (Huom! PL tarkistuksen 2011 

jälkeen, merkittävän toimivallan siirtoa KV-järjestöille omassa 

lainsäätämisjärjestyksessä) 

3. Toimivallan siirtoa koskeva lainsäätämisjärjestys (vähintään ⅔ 

määräenemmistö, ei jätetä lepäämään) 

a. Siirretään merkittävää toimivaltaa Euroopan unionille, 

kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, ellei 

nouse ongelmia perusoikeuksien kanssa. (Huom! Ahvenanmaan 

erillistilanne) 
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4. Perustuslainsäämisjärjestys ei-kiireellisenä (ensin yksinkertainen 

enemmistö eli yli ½ ja vaalien jälkeen vielä ⅔ määräenemmistö) - 

Asema: Perustuslain tasoinen 

a. Uuden perustuslain tasoisen lain säätäminen 

b. Muutetaan perustuslakia 

5. Perustuslainsäämisjärjestys kiireellisenä (samassa eduskunnassa 

ensin äänestetään ⅚ määräenemmistöllä kiireelliseksi ja sitten 

hyväksytään ⅔ määräenemmistöllä) -  Asema: Perustuslain tasoinen 

a. Uuden perustuslain tasoisen lain säätäminen 

b. Muutetaan perustuslakia 

6. Rajattu poikkeus perustuslakiin (poikkeuslaki) - 

perustuslainsäätämisjärjestys, mutta lain asema tavallinen laki eli 

kumotaan kuin tavallinen laki. (kirjan ulkopuolinen asia) 

a. Perusoikeuksia rajoittavat lait ym. 
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KPL 4.6.1. Toimivallan siirtoa koskeva sääntelykokonaisuus 
 

 

Epäselvä kokonaisuus, jossa kerrotaan menettelystä ennen perustuslain 

tarkistamista 2011, ja sen jälkeisestä menettelystä. 

 

- Toimivallan siirrossa tapahtui tulkinnan muutos jo ennen 

perustuslain tarkistusta. 

- Tulkintakäytäntö täysivaltaisuudesta 

- Toimivallan siirrot  tulkinnan muutoksen seurauksena 

ryhdyttiin jaottelemaan: 1. ei-merkittäviin ja 2. merkittäviin 

- Eduskunnan toimivallan siirto tässä tulkinnanmuutoksessa 

katsotiin aina merkittäväksi. 

 

- Toimivallan siirtoa koskeva järjestely rakentui 

poikkeuslaki-instituution varaan. 

- Poikkeuslakien välttämisen -periaate 

- Poikkeuslakien aiheuttama epäselvyys 

- ↳ Viedään käytäntö perustuslakiin siten, että päästään 

eroon poikkeuslaista. 

- Luovutaan siis supistetusta peruslainsäätämisjärjestyksestä 

tältä osin. 

 

- Perustuslaintarkistuksessa tehdään muutoksia toimivallan siirron 

osalta kahteen pykälään. 

- PL 94 §:ään, joka koskee hyväksymistä. 

- PL 95 §:ään, joka koskee koskee voimaansaattamista.  

- Lisäksi laajennetaan ei-merkittävän toimivallan käsitettä niin, 

että sillä voidaan tarkoittaa myös eduskunnan toimivallan 

siirtämistä. 
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PL 95.2 § ennen Perustuslain tarkistusta 2011: 

 

Lakiehdotus kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta 

käsitellään tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Jos ehdotus 

kuitenkin koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen 

muuttamista, eduskunnan on se hyväksyttävä sitä lepäämään 

jättämättä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi 

kolmasosaa annetuista äänistä. 
 

Sinisellä korostettu osuus on supistettu 

perustuslainsäätämisjärjestys. 
 

Muutos PL 95.2 §:ään perustuslain tarkistuksessa 2011: 

 

Lisätään 95.2 ja 94.2 momentteihin seuraava pätkä keskelle: 

 

 “taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää 

toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle 

tai kansainväliselle toimielimelle” 
 

Tällä luodaan kokonaan uusi menettely “Toimivallan siirtoa  KV-järjestölle 

koskeva lainsäätämisjärjestys”, joka kuuluu kokonaisuudessaan näin: 

 

Jos ehdotus kuitenkin koskee Suomen täysivaltaisuuden kannalta 

merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, 

kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, 
eduskunnan on se hyväksyttävä sitä lepäämään jättämättä 

päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa 

annetuista äänistä. 
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Lainsäädäntöteknisistä syistä tämä menettely on kirjoitettu päällekkäin 

supistetun lainsäätämisjärjestyksen kanssa, vaikka kyseessä on eri 

menettely. Kokonaisuus näyttää seuraavalta PL 95.2 § osalta. 

 

Lakiehdotus kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta 

käsitellään tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Jos ehdotus 

kuitenkin koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista 

taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan 

siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai 

kansainväliselle toimielimelle, eduskunnan on se hyväksyttävä sitä 

lepäämään jättämättä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään 

kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. 

 

 

Hallituksen esityksessä avataan, milloin merkittävän toimivallan siirtoa 

koskevaa uutta menettelyä voidaan käyttää ja milloin ei. 

 

- Menettely ei sovellu, jos  

- toimivallan siirto aiheuttaa ongelmia perusoikeuksien kanssa. 

- kyse Ahvenanmaan itsehallintolain kanssa ristiriidassa olevista 

toimivallan siirroista (oma menettely, josta kirjasta ei sen 

enempää) 

 

 

Muutokset siis: 

 

- Muusta kuin merkittävästä toimivallan siirrosta Euroopan unionille, 

kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, voidaan 

jatkossa päättää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä eli 

yksinkertaisella enemmistöllä. (Aiempi tulkintakäytäntö ei 

tunnistanut eduskunnan toimivallan siirtoa tältä osin) 

- Poikkeuslakia tarvitaan harvemmin, kun on oma uusi menettely 

toimivallan siirrolle. Poikkeuslakia voidaan edelleen tarvita, jos 

toimivallan siirto aiheuttaa ongelmia esim. perusoikeuksien kanssa. 

Huomaa kytkös PL 94.3 §:ään “Kansainvälinen velvoite ei saa 

vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita” 

- Muutokset koskivat sekä PL 94.2 §:ää että PL 95.2 §:ää.  
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