EHYT & OIVA

Apua EU-lainsäädännön etsimiseen
Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL) julkaistu lainsäädäntö yhdistetään
"konsolidoiduksi" eli yhdeksi helppolukuiseksi asiakirjaksi. Konsolidoituja versioita kannattaa lukea,
kun tutustuu eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Vaikka julkista luotettavuutta nauttiikin vain EU:n
virallisessa lehdessä julkaistu lainsäädäntö, on asia usein helpoimmin löydettävissä (tosin sisällön
luotettavuuden osalta omalla vastuulla) konsolidoiduista versioista.
Voimassa olevan lainsäädännön etsimiseksi kannattaa mennä EUR-lex:in kotisivulle http://eurlex.europa.eu/homepage.html. Sieltä voi etsiä asetuksia, direktiivejä ja päätöksiä täyttämällä tyhjiin
hakukenttiin asetuksen/direktiivin/päätöksen antovuoden ja numeron sekä lainsäädäntötyypin
(asetus/direktiivi/päätös).
Esimerkki: Kun etsit konsolidoitua neuvoston direktiiviä 2000/75, syötä tyhjiin kenttiin vuosi 2000;
numero 75; tyyppi direktiivi. Klikkaa "hae". Seuraavassa näkymässä valitse ”uusin konsolidoitu
versio". Näin pitäisi tulla esiin html ja pdf versiot kaikilla saatavissa olevilla kielillä. Valitse
haluamasi kieli ja tiedostomuoto (html tai pdf). Huomaa, että html -muodosta puuttuvat usein
todistusmallit.

Apua kansallisen lainsäädännön etsimiseen
Oikeusministeriö ylläpitää ja päivittää sähköistä Finlex -säädöstietopankkia. Finlex löytyy
osoitteesta www.finlex.fi. Finlex on kaikille avoin, ilmainen internetpalvelu. Palvelu käsittää ja sieltä
löytyy seuraavia kokonaisuuksia: säädetyt lait ja asetukset, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset
lainsäädännöstä eduskunnalle, viranomaisnormit ja valtiosopimukset.
Finlexin lainsäädäntökokonaisuus sisältää perusteet yli 46 000 säädökselle: säädösten otsikot
(nimet) ja numerot, ennakkotiedot kumottavista säädöksistä, tiedot säädösmuutoksista ja linkit
muutosteksteihin. Kun etsit tiettyä lainsäädäntöä, se kannattaa tehdä säädöksen nimen tai
numeron perusteella.
Ajantasainen lainsäädäntö löytyy Finlexistä otsikon ”Ajantasainen lainsäädäntö” alta. Säädökseen
sen voimassaoloaikana tehdyt muutokset näkyvät ko. säädöksen omalla ns. ”viitekortilla”, joka on
oma välilehtensä, ja avautuu klikkaamalla ”viitekortti” kuvaketta. Alkuperäinen säädös (jossa
myöhemmin tehdyt muutokset eivät näy) löytyy välilehdeltä ”Säädökset alkuperäisinä”.

Lisäksi
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainsäädännön osalta lait ja asetukset ovat
löydettävissä myös maa- ja metsätalousministeriön sivuilta
http://www.mmm.fi/fi/index/lainsaadanto.html. Täältä saattaa olla helpointa hahmottaa tietyn alueen
lainsäädännön kokonaisuus, mutta ajantasainen lainsäädäntö löytyy varmimmin yllä mainituista
(EUR-Lex ja Finlex) tietokannoista.
Huomaa: Käytännön tilanteet ovat osoittaneet, että tällaisesta kevyestä ja epämuodollisesta ohjaamisesta kulloinkin
voimassa olevan lainsäädännön löytämiseksi voisi olla apua Eviran hallinnonalan toimijoille. Tämä ohje on tarkoitettu
alkuun pääsemisen avuksi lakitekstejä etsiville. Ohje ei ole kattava kuvaus lainsäädännön hakemisesta, eikä Evira
vastaa sen sisällön paikkansapitävyydestä, päivittämisestä, kattavuudesta tai muutenkaan mahdollisista vahingoista,
joita ohjetta käyttäneelle saattaisi aiheutua ohjeen tekstiin luottamisesta.

