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Eduskunnan kirjelmän esittelyn viivästyminen 

ASIAN VIREILLETULO 

Valtioneuvoston yleisistunnossa 29.8.2019 käsiteltiin sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä 

eduskunnan kirjelmä kansalaisaloitteen hylkäämisestä (Kumotaan HE 124/2017; EK 41/2018 

vp) ja Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomuksesta 2017 (EK 51/2018 vp). 

Valtioneuvosto päätti merkitä kirjelmät pöytäkirjaan. 

 

Valtioneuvoston yleisistunnossa 5.9.2019 käsiteltiin sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä 

eduskunnan kirjelmät kansalaisaloitteiden hylkäämisestä (Vammaisten henkilöiden 

välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen; EK 46/2018 vp ja 

Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava; EK 55/2018 vp). Valtioneuvosto päätti merkitä 

kirjelmät pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmiin sisältyvistä eduskunnan lausumista aiheutuviin 

toimenpiteisiin. 

 

Valtioneuvoston esittelylistojen tarkastuksessa havaittiin, että ensin mainittu eduskunnan 

kirjelmä oli saapunut valtioneuvostoon 4.3.2019, toinen 18.3.2019, kolmas 8.3.2019 ja neljäs 

26.3.2019.  

 

SELVITYS 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut selvityksen ja lausunnon 7.10.2019 (STM/2889/2019) 

ja 28.10.2019 (VN/9036/2019). 
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SÄÄNNÖKSET 

Eduskunta toimittaa valtioneuvostolle kirjelmällä muut kuin hallituksen lakiesitysten 

hyväksymistä koskevat päätöksensä. Kirjelmä on käsiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 

(eduskunnan työjärjestys 68 § ja valtioneuvoston ohjesääntö 3 § 2 kohta). 

 

RATKAISU 

Arviointi 

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan valtioneuvoston kanslia oli 16.8.2019 

päivätyllä kirjeellä ilmoittanut ministeriölle, että kaikki neljä edellä mainittua eduskunnan 

kirjelmää oli viipymättä esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa. Kansalaisaloitteita koskevien 

kirjelmien esittely oli selvityksen mukaan viivästynyt, koska kirjelmien käsittelystä vastuussa 

olleet virkamiehet olettivat niiden tulleen vain tiedoksi. Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen 

toimintakertomuksia ei ollut ministeriön mukaan ollut aikaisemmin esitelty valtioneuvoston 

yleisistunnossa. 

 

Eduskunnan kirjelmä on sen saavuttua esiteltävä viipymättä valtioneuvoston yleisistunnossa. 

Esittelyn tarkoituksena on saattaa kirjelmä valtioneuvoston tietoon (Valtioneuvoston esittelijän 

käsikirja s. 94). Kyse on valtioelinten välisestä menettelystä, joka edellyttää valtioneuvoston 

toimenpiteitä. Valtioneuvoston yleisistunnon käsittelyn määräajasta ei ole annettu säännöksiä. 

Valtioneuvoston käytännön toiminnassa ja oikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa on usean 

vuosikymmenen ajan katsottu, että eduskunnan kirjelmät on esiteltävä yleisistunnossa ilman 

aiheetonta viivytystä. 

 

Eduskunnan kirjelmät esiteltiin valtioneuvoston yleisistunnossa yli viiden kuukauden kuluttua 

niiden saapumisesta. Kirjelmien esittely on siten viivästynyt kohtuulliseksi katsottavasta 

määräajasta. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut ryhtyneensä toimenpiteisiin, jotta eduskunnan 

kirjelmien esittely ei enää viivästyisi. Kirjelmien esittely on otettu esille 

säädösvalmisteluverkostossa ja johtoryhmässä sekä sisällytetty ministeriön sisäiseen esittelijän 

oppaaseen.  

 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79183
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79183
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Johtopäätökset ja toimenpiteet 

Eduskunnan kirjelmän esittely valtioneuvostolle on viivästynyt neljässä asiassa, joiden 

valmistelu on ollut sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla. Ministeriö on ilmoittanut ryhtyneensä 

toimenpiteisiin vastaavien viivästysten ennalta ehkäisemiseksi. 

 

Kiinnitän sosiaali- ja terveysministeriön vakavaa huomiota huolellisuuteen eduskunnan 

kirjelmien käsittelyssä ja joutuisuuteen niiden esittelyssä. 

 

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

 

 

 

 

Oikeuskansleri   Tuomas Pöysti  

 

 

 

Esittelijäneuvos, osastopäällikkö   Maija Salo 
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