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Herra puheenjohtaja 
 

Mielestäni tämän ns.lähialuesopimuksen keskeisin valtiosääntöoikeudellinen 
probleema on sopimukseen sisältyvä varsin laaja sopimuksentekovallan delegointi ohi 
perustuslaissa,HM 33§:ssä säädetyn päätöksente-kotason. 

Perustuslakivaliokunta on useissa lausunnoissa täsmentänyt sitä,mil-laista 
sopimuksentekovaltaa voidaan delegoida tehtäväksi muutoin kuin HM 33§:ssä 
säädetyllä tasolla ja tavalla.Lausuntojen yleislinjana on se,että Suomessa 
sopimuksentekovalta on keskitetty. Päätösvalta kansainvälisoikeudellisesta 
velvoittautumisesta on tasavallan presidentillä. Hallitusmuoto ei tunne alemmille 
tasoille kuuluvaa päätösvaltaa kansainvälisoikeudellisiin velvoitteisiin sitoutumisesta. 

HM 33§:ää voidaan pitää vanhentuneena. Säännös on kirjoitettu aikana 
jolloin valtioiden välinen vuorovaikutus oli vähäistä ja valtiosopimuksia tehtiin 
harvoin. 1919 HM:n säätäjät eivät voineet ottaa huomioon nykyisen kaltaista 
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valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen vuorovaikutusverkostoa joka 
välttämättä edellyttää suoria kontakteja ja sopimuksentekoa yksinkertaisin 
menettelymuodoin suoraan hallintoviranomaisten kesken.Vanhentunut HM 33 
§ on osittain pystytty tulkintateitse mukauttamaan tähän kehitykseen. 

 

Keskittämisperiaatteen lisäksi toisena perussääntönä on ehkä se,että 
sopimuksentekovaltaa voidaan siirtää alemmille portaille,mutta vain rajoi-tetusti.Vain 
pääsopimuksen yksityiskohdista kansainvälisoikeudellisesti sitova päättäminen voidaan 
siirtää esrm.rriinisteriö- tai keskusvirastotasoon.

1 

Lausunto 2/1983 hallituksen esityksestä tieliikennelain 5§:n muuttamisesta sisälsi 
perusteellisen analyysin nyt esillä olevasta problematiikasta.Liikennemi-nisteriö 
saattoi,saatuaan tasavallan presidentiltä valtuutuksen^ieuvotella vastavuoroisuuden 
perusteella poikkeuksia kansainvälisten sopimusten mukaisiin sopimusjärjestelyihin. 

Lausunnossa viitattiin useisiin aikaisempiin lausuntoihin.Lähtökohdaksi otettiin 
se,että "Hallitusmuodon 33§:n on katsottava edellyttävän tasavallan presidentin 
välitöntä tai välillistä valtuutusta kaikissa tapauksissajoissa Suomi valtiona eli 
kansainvälisen oikeuden subjektina päättää kansainvälisen sopimuksen.Välillinen 
valtuutus voi sisältyä myös kansainväliseen sopimukseen joka on asianmukaisesti 
hyväksytty ja voimaansaatettu,kun valtuutus tarkoittaa aseanomaisen sopimuksen 
tarkoituksen toteuttamiseen liittyviä tehtäviä.Hallitusmuodon 33§:n on edelleen 
katsottava edellyttävän.että valtuutuksesta tasavallan presidentin sopimuksentekovallan 
käyttämiseen ei voida säätää valtiopäiväjärjestyksen 66§:ssä määrätyssä järjestyksessä 
käsiteltävällä lailla.mikäli valtuutus on yleinen tai raioi- 

tukseton mitä tulee esim.valtuutuksen kävttäiien henkilöön ia valtuutuksen sisältöön." 

Valiokunta katsoi,että vakiintuneen käytännön mukaan tasavallan presidentti 
antaa valtuudet neuvotella ja päättää kansainvälisestä sopimuksesta nimetylle henkilölle 
määrätyssä asiassa eikä yleisesti. Valtuutuksen tulee olla milloin tahansa 
peruutettavissaPresidentille kuuluvaa valtuutuksen peruutusvaltaa ei voida 

                         
11lmeisestikään ei ole tarpeen selostaa perustuslakivaliokunnan käytäntöänillä se kuvataan varsin 

yksityiskohtaisesti tuoreessa OTT Ora Meres-Wuoren väitöskirjassa,mm.s.301 ss.,erityi-sesti s. 312 ss. 

alaviitteilleen. 
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poistaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 
Pysyväksi tarkoitettua valtuutusta neuvotella ja päättää Suomea 

velvoittavista kahden- tai monenvälisistä sopimuksista yleisesti kaikissa 
ammattimaisen liikenteen luvanvaraisuutta koskevissa asioissa ei voitu säätää 
voimaan tavallisella lailla. 

Lausunnossa 13/1989 sivuttiin samaa problematiikkaajoskin suppeam-
min." Valtiosopimuskäytännössä on kehittynyt hallitusmuodon 33§:n 
mukaisesti päätetyn sopimuksen toteuttamiseen liittyvän 
sopimuksentekovallan delegointi. Tällainen delegointi rajoittuu valtuuttavan 
sopimuksen puitteisiin sisältämättä valtuutta varsinaisen sopimuksen 
luonteeseen tai tavoitteisiin vaikuttavista muutoksista sopimussuhteeseen tai 
kysymyksiä jotka hallitusmuodon 33S:n ja valtiopäi-väjärjestyksen 69S:n 
mukaan edellyttävät eduskunnan myötävaikutusta". Kun hallituksen 
esitykseen sisältynyt valtuutus meni tätä ulommas,valtuutus sopimiseen 
pääsopimuksesta poikkeavalla tavalla,oli säädettävä supistetussa perustuslain 
säätämisjärjestyksessä (2/3 enemmistöllä). 

Käsillä oleva sopimus poikkeaa edeltäjistä delegointimetodin osal-
ta.Sopimus on kehyssopimusjossa sovitaan yhteistyön tavoitteista ja perus-
periaatteista.Sopimuksen koko toteutus siirretään alemmille viranomaista-
soille,aina kuntiin ja lääninhallituksiin saakka. 

On kysyttävä,ovatko perussopimuksen tarkoittamat sopimukset todella 
HM 33§:ssä tarkoitettuja.valtiota sitovia kansainvälisoikeudellisia so-
pimuksia.Toinen vaihtoehto on katsoa,että ainakin osa näistä sopimuksista ei 
olekaan kansainvälisoikeudellisia,vaan kansainvälisyksityisoikeudellisia 
sopimuksia.Sopimukset sitoisivat vain sopijaosapuolta (virastoa.kuntaa tai 

yksityistä yritystä.ei Suomea valtiona) Kyseeseenhän tulevat monimuotoiset 
taloudellisluontoiset yhteistoimintajärjestelyt,projektit.Jos sopimukset kat-
sotaakin kansainvälisyksityisoikeudellisiksi.eivät HM 33§:stä iohdetut.edellä 
mainituissa perustuslakivaliokunnan lausunnoissa tarkoitetut kannanotot niitä 
koske. Kutakin sopimusta arvioitaisiin yksityisoikeudellisin perustein ja 
sopimusten tulkintaristiriidat ratkaistaisiin välimiesmenettelyteitse. 

Alatason sopimusten oikeudellista luonnetta ei hallituksen esityksen 
perusteluissa käsitellä. Myöskään suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa ei ole 
kannanottoja entisen Neuvostoliiton viranomaisten ja valtionyritysten suo-
malaisen osapuolen kanssa tekemien sopimusten oikeusluonteesta eikä tul-
kintaerimielisyyksien käsittelyjärjestyksestä. 

Näyttäisi siltä,että ainakin osa pääsopimuksessa tarkoitetuista sopi-
muksista tulee olemaan kansainvälisyksityisoikeudellisia.Tällaisia ovat näh-
däkseni pääsopimuksen 4 artiklan 2 kappaleessa mainittujen yksityisten 
yritysten ja yhteisöjen,ehkä myös kuntien väliset sopimuksetAinakaan yk-
sityiset yritykset eivät voi sopimuksillaan sitoa Suomen valtiota kansainvä-
lisoikeudellisesti. 

Suomen hallinto-oikeus tuntee ns.julkisoikeudelliset sopimukset sekä 
viranomaisten tekemät sopimukset (esim.kiinteistökaupat.vuokra-ia työso-
pimukset jne).Sellainenkaan tulkinta ei ole aivan mahdoton,että kaikki 
pääsopimuksen nojalla tehtävät sopimukset on luokiteltavissa näihin kolmeen 
kategoriaan.Ne olisivat silloin kansainvälisen yksityisoikeuden alaisia 
sopimuksia - niiden sitovuutta arvioitaisiin jonkin valtion sisäisen oikeus-
säännöstön mukaisesti (lähinnä joko Venäjän tai Suomen lainsäädännön 
pohjalta esim.sen mukaan mitä sopimuksessa on sanottu).Suomen valtio ei 
valtiona vastaisi niiden noudattamisesta.Tällä tulkinnalla vältettäisiin ristiriita 
HM 33§:n sisältämän (kansainvälisoikeudellisen) sopimuksentekovallan 
kanssa. 

Pääsopimuksessa tarkoitettujen sopimusten oikeudellinen asema on siis 
epäselvä.Voi myös olla,että osaa niistä on arvioitava kansainvälisen oikeuden 
mukaan ja osaa kansainvälisyksityisoikeudellisten periaatteiden mu-
kaan.Saattaa olla etteivät edes korkeat sopijapuolet ole tästä seikasta selvil- 

1L 

Suomen ja entisen Neuvostoliiton välillä oli voimassa hyvin tiheä so-
pimusverkko.Ilmeisesti tämä uusi sopimus on tehty silmälläpitäen osittain 
myös tuota vanhaa, sittemmin pääosin purkautunutta sopimusverkkoa - joka 
aikanaan perustui YYA-sopimukseen.Oikeuskirjallisuudessa ei koskaan oi-



4 

keastaan otettu kantaa siihen,kuinka noita vanhoja sopimuksia (esim.Kosta-
musprojekti) oli oikeudellisesti arvioitava. 

 
 
 
 
 

Jos lähdetään siitä,että pääsopimuksessa tarkoitetut viranomais- ja 
kuntatason sopimukset ovat koko valtiota sitovia kansainvälisoikeudellisia 
sopimuksia - joita siis koskee Wienin valtiosopimuskonventio ja HM 33 § -
järjestelyyn voidaan soveltaa edellä mainittujen perustuslakivaliokunnan 
lausuntojen periaatteita.

2 

Järjestely eroaa aikaisemmista sopimuksentekovallan delegointita-
pauksista.Edellisillä kerroilla lisäsopimuksilla on lähinnä täydennetty ja 
tarkennettu pääsopimustajoka sinällään on jo johtanut konkreettisiin toi-
menpiteisiin.Nyt esillä oleva sopimus on lähinnä kehvssopimus.Sopimuksen 

käytännön toteutus jätetään kokonaisuudessaan alemmilla tasoilla tapahtuvien 
viranomaissopimusten ja valtion budjettirahoituspäätösten varaan.Täl-laisesta 
kehyssopimusjärjestelmästä ei ole aikaisempia ennakkotapauksia. 

Tapaukseen ei voitane soveltaa ns. liukuvan voimaansaattamisen 
teoriaa.Toisin sanoen tulevaisuudessa tämän sopimuksen nojalla tehtäviä 
sopimuksia ei tarvinne enää toimittaa eduskunnan hyväksyttäviksi ja voi- 

maansaatettaviksi.Pääsopimus joka nyt on esillä,valtuuttaa tekemään tule-
vaisuuden konkreettiset sopimukset ilman eduskunnan VJ 69§:ssä säädettyä 
myötävaikutuspäätöstä.Sopimukset säilyvät eduskunnan kontrollissa vain 
niiden vaatiman budjettirahoituksen kautta. 

Oma merkityksensä on myös HM 33§:n 2 momentilla.Säännöksen 
mukaan tiedonanto ulkovalloille annetaan ulkoministerin välityksellä. Säännös 
on tulkittu velvoitteeksi kanavoida kaikki kansainvälisoikeudellisesti ja 
poliittisesti merkittävä tiedottaminen ulkomaille ja kansainvälisille 

3 Tämä tulkinta merkitsee viime kädessä sitä.että Suomi on valtiona vastuussa siitä.että 
jotakin suomalaisen kunnan tekemää sopimusta Suomen osalta noudatetaan .Jos sopimusrikkomuksia 
esiintyisi ,Suomi vastaa niistä kansainvälisoikeudellisesti ja saattaa esim.joutua korvaus-
velvolliseksi.Tämä on yksi syy sille.minkä vuoksi valtio ei rievin voi sallia tävsin 
kontrolloimatonta sopimuksentekovallan delegoitumista hyvin matalalle hallintotasolle. 

järjestöille ulkoasiainministerin ja -ministeriön kautta. 
HM 33,2§:stä ei pitkään aikaan ole voitu eikä haluttukaan pitää sana-

tarkasti kiinni.Useissa perustuslakivaliokunnan lausunnoissa on todettu,että 
suorat yhteyskanavat sisältävät kansainväliset sopimukset eivät ole HM 33,2§:n 
vastaisia .Säännöstä pidetään osittain tehonsa ja normatiivisen merkityksensä 
menettäneenä. 

Huomiota joka tapauksessa kiinnittää se,että oikeastaan koko tätä 
pääsopimusta koskeva tietojenvaihto siirretään kulkemaan ulkoministerin ja -
ministeriön ohitse (3 artiklan 3.kappale).HM 33.2§:stä poikkeava tietoväylä 
ylittää laajuudessaan aikaisemmat ennakkotapaukset (joista merkittävin lienee 
Pohjoismaiden Neuvosto'). 

4 artiklan 2 kappaleen nojalla paikalliset laitokset,yritykset ja yhteisöt 
voivat niinikään olla suorassa yhteydessä keskenään.Tällaisia yhteyksiä ei HM 
33§ koske,koska yritykset eivät voi sitoa valtiota kansainvälisoikeudellisesti. 

 

Sopimusvallan delegoituminen HM 33§:n tason alapuolelle on totaa-
lista.Lisäksi hallituksen esityksen perusteluosassa (s.5 palsta 1) kirjoite-
taan,että pääsopimuksen 3 artiklan 1 kappaleen mukaan annetaan "lähialue-
yhteistyön kehittämisryhmälle mahdollisuus edelleen laajentaa" sopimuksen 
aluetta.Sopimusteksti tosin puhuu vain uusista hankkeista ja sopimuksen 
liitteiden tarkistamisesta. Näistä kahdesta syystä (koko sopimuksen toteutuksen 
delegointi ja valta laajentaa sopimuksen alaa perustetun toimielimen päätöksin) 
on lähellä tulkinta,että perustuslakivaliokunnan vuoden 1983 lausunnon 
periaatteita soveltaen sopimus edellyttää voimaansaattamislain käsittelemistä 
VJ 69,§:n mukaisessa supistetussa perustuslain säätämisjär-
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jestyksessäJärjestely toisin sanoen poikkeaisi niistä sopimuksentekovallan 
delegoinnin rajoistajoita tulkintateitse on sisällytetty HM 33§:ään. 

* * * 
 

^ Perinteisen Idmnallislakitulkinnan mukaan ulkopoliittiset toimenpiteet 
eivät kuulu kunnan toimialaan.Kun nyt kunnille annetaan sopimuksen-
tekovaltaa, voialian järjestelyn katsoa merkitsevän poikkeamista kunnallis-
laista^ens^aan ei voitane väittää,että kuntien toimialan laajennus olisi vastoin 
hallitusmuodossa säädettyä kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojaa. Suoja 
tarkoittanee lähinnä suojaa kunnan toimivallan vähentämistä vastaan. Nyt 
kuntien toimivaltaa - muttei lakisääteisiä velvoitteita - lisätään. 

* * * 
 

Sopimus on kirjoitettu siten,ettei siitä aiheudu sanottavia suoria ra-
hoitusvelvoitteita.Tarvittava valtion rahoitus tullaan järjestämään vuotuisten 
valtion talousarvioiden puitteissa.Niin ollen sopimuksen ei voitane katsoa 
vaativan eduskunnan suostumusta eduskunnan budjettivaltaa rajoittava- 
 

6 artiklan 3 kappale sisältää säännökset suomalaisen henkilöstön ve- 
ro- ja tullivapaudesta. Säännös lienee ristiriidassa voimassaolevan verolain- 
säädännön kanssa ja siten yksi syy sille, miksi sopimus on voimaansaatettava— 
lakitasossa.  -----------------------------------------  

 

* * * 
 

Perustuslakivaliokunta on useassa lausunnossa katsonut, että HM l §:ssä ja 
2§:ssä säädetyistä (sisäiseen suvereniteettiin liittyvistä) syistä vi-
ranomaistoimivallan käyttö Suomen valtioalueella vieraan valtion viranomaisten 
toimesta, on perustuslain vastaista. Kuten hallituksen esityksessä 
todetaan,lähialuesopimus on osittain yksipuolinemprojektit toteutetaan pääasiassa 
Venäjän alueella.Tästä seuraa,ettei ristiriita sopimusvelvoitteiden ja HMl§:n ja 
2§:n kanssa aktualisoidu. 

Lähialueyhteistyön kehittämisryhmän toimivalta saattaa herättää 
huomiota.Tämän toimielimen kokoonpano,päätöksentekomuodot ja päätösvaltakin 
on säännelty sopimusteksteissä vaillinaisesti.Ilmeisestikin toimielin tekee 
päätöksiä yksimielisyysperiaatteellajoten siltä osalta suvereniteettiproblematiikka 
ei aktualisoidu.Mielenkiintoista valtiosääntöoikeudellisesti kuitenkin on,että 
valtioiden yhteistyöryhmä voi muuttaa sopimusta "liitteitä tarkistamalla".Tämän 
kaltaisia järjestelyjä esiintyi jo Neuvostoliiton ja Suomen välisissä 
yhteistyökomissioissa.Niiden valtiosääntöoikeudelliseen asemaan ei milloinkaan 
kiinnitetty huomiota eduskuntakäsittelyssä. Valtaa työryhmätasolla muuttaa 
valtionpäämies- ja eduskuntatasolla päätettyä sopimusta voidaan pitää 
erikoislaatuisena järjestelynä.Kysymyksessä lienee kuitenkin niin merkityksetön 
päätösvalta (mm.yhteistoimintaviranomaisten luettelot),ettei sillä ole 
valtiosääntöoikeudellista tai käsittelyjärjestykseen vaikuttavaa merkitystä. 

 

Ilkka Saraviita 

L rrfc ASy 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mikael Hidén 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunta T0,4>1^ kello 9.00 

HE 9/92 vp Venäjdn  faderaation kansaa yhteistyöstä Murmanskin 
alueulla fKarjalan  tasavnllassa f Pietarissa ja Leningradin 
alueella tehdyn sopinuksen er äiden määräysten hyväksymisestä. 

 
 

Hallituksen esityksen perusteluissa katsotaan    sopimuksen kuulu van  

lainsäädännön alaan  ja vaativan  siksi eduskunnan suostumusta. 

Lainsäädännön alaan kuuluvana kohtana mainitaan  artiklan 2 kappale,   

jonka todetaan laajentavan nluool lis tun  ja paikallisten viranomai sten 

toimivaltaa.    Tuossa artiklassa  todetaan tosin, ett ko.  viranomaiset 

voivat olla suoraan    keskenään yhteydessä "oman maan  lainsäädännön  

ja muiden nääräyston puitteissa" ja voivat sopia yh to istvan lianko 

koh tn isor, ta  totnuttgmises ta \ ^W
öw  "toimivaltansa"  puitteissa.      

Nä is tä/ilnauksista huol ii.nat ta 

voidaan ainakin kuntien kohdalla ymm ärtääkseni sanoa,  että -j 
\ kunnan  toimialaa 

ja_j^a_sjaavus^ti/ sopimus sen liite 2:n    huomioon oftaon  
laajontaa/kunnan   vi rono- 

omaisten toimivaltaa siit ä  ,  mikä se lain mukaan on,   ja sik äli 

poikkeaa voimassaolevasta  laista  .      Ainakin  t ämä kohta näyt 

täisi 

siten    sellaisolta kohdalta,   joka vie sopimuksen HM 33 § :ssä tark 

koitetussa mielessä lainsäädännön alaon  ja siis   tekee eduskunnan  

hyväksymisen hcr* kk inisen voi 1to nä t tänäks i .      Sopimus on  

tältä osi 

rinnastettavissa osityte on per us tel u is sa tnuin i t tuun k un 

nallista 

yhteistyötä koskevaan    pohjoismaiseen sopimukseen vuodelta  

1 979 . //Vup muksun edus kun tak äs i t te lyssä    u II; oas i an vai 

i ok un ta 

lahti  siitä,   ottä kuntien oikeus olla yhto istyMss ä -^oisen sopimus 

valtion kunnan kunsso merkitsi    kunnan  toinialnn laajentamista  

ja  r> i ton myös  sitä,   ottä  sopimus  kuului   la insuudann^n alaan  

(uavn 28/HE 198/78 vp)  SopS 1 -2/1979). 

Perusteluissa esitetään edelleen,  että sopimuksen  3 artiklaan 

sisältyvän valtuutuksen  toimivaltaisille  viranonaisi 1 lo  oi. 1 a 

suoraan yhteydessä ja  tehdä sopimuksia sopimuspuolen vastaa 
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vien viranomaisten kanssa voidaan poikkeuksellisen laajuutensa vuoksi katsoa 

vaativan eduskunnan suos tumusta.    T ällaista vaatimusta on vaikea suoraan 

johtaa mistään perustuslain säännöksestä. 

Toisaal ta voidaan kyllä sanoa,  että  jclr jos to ly  ,   j ossa suomalai- ,  
/Anjjiistoriti i l lu  ja 4 artiklassa nyös  läänin-  ju paikallisj s i  1 

le /vTranonaisil lo nain laa jamit to isosti osoitetaan    teh t uvaksiii 

erilaiset yhtoistyöt maan rajojen  ulkopuolella,     kuuluisi maan sis äisenä 

järjestelynä lain o ikä anotuksen tasolle  ja ett ä sopimusta voidaan sitnn 

taito osin pitilä lainsäädännön täydennyksenä siitä huolinattti,  että 

rajoitettuja yhteistyö järjestelyjä on käytännössä toteutettu «su i 

wks<K«kx«x  i  Imun eduskunnan^ suos tunusta 01is( ajateltavissa,  ett ä 

sopimusta  lainsäädännön /^täyden ny k se n a pidettäisi in ^lainsäädännön 

alaan kuuluvana^ täi täkein osjji/, vaikka 

se ei  olekaan    näkyvästi ristiriidassa voimassaolevien s äännösten 

ri ippuu 

kanssa.      Tällaiseen    lopputulokseen p äätyminen »« kuitenkin 

oleellisesti  siitä,  kuinka tiukasti  pidet ään kiinni ajatuksesta, ett ä 

sopimuksen pitää olla nimonorluisessa ristiriidassa voimassa olevan lain 

kanssa,   jotta sen katsottaisiin kuuluvan lains äädännöf alaan  (sivuuttaen  

tässä tilanteet,   joissa perustuslaki vaatii lain  tasolla s äätämistä) .  

Jos sopimusta ei tä4"4ä    osin lueta lainsäädännön alaan,  on|(    täi tilkin 

osin ^asianmukaista   , että sopimukseitVj hankitaan eduskunnan 

hyväksyminen.(Hallitushan voi VJ 69,2 JjLn mukaan  myös    "muuten"    pyytää 

eduskunnan suostumusta. ) 

 

Hall itusmuodon 3'J  ii: n mukaan maan  suhteista ulkovaltoihin m a i .räa 

S' 

tasavallan  presidentti.     Lähtökohta  on  siis  se,   että sopimuksentef 

valta kuuiuu presidentille  toimeenpanovallan p äono , f 'Käsi llä olevassa 

sopinuksosr.a i-del ly te tään      artiklassa,   että ministeriöt voivat  

olla koskoriaan yhteyaossä  ja sopia  "sopimuksen  totau ttamis' koske vis ta 

kysymyksistä*    vastaavien vena loi sr on vinanornai s ten kanssa.      Sup 

j.muksnn A artiklan mukaan voivat vastaavasti alu eelliset  ja paikulliset 

virunonaisot alla suoraan yhteyc esso 

hankekohtaisesta toteuttaniser.to" • Jos tällaisen viranomaisin» annettavan 

sopinisuallan katsotaan olevin nistiriidassa HM 33 § :i kanssa, on 



 

voimaansaattamisiani käsiteltävä VJ 69 ii: n mukaises' ns. supistetussa 

perustus lainsää\amisjärjestyks ossä. Hallitus on perusteluissaan l ähtenyt 

siitä, kyXeessä ei ole perustuslaissc kielletyks i  katsottava sopimuks 

entekovalian delegaation 

 

Perustus lakivuliokunta on jöitäkin kertoja ottanut kantaa s i ihen,  
ti päätetyssä sopimuksessa_ia senj voidaanko 

HM 33  3: n nukaisesrtak^flT VJ (Vy  §: n nukaTsesfi yksTnker- 
 

taisella enemnistöllä käsitellyssä voimaansaattamislaissa antaa 

valtuuksia viranonaisille    sopimuksen  t äytäntöönpanon yksi tyis- 

kohdista sopimiseen.      Ehl< ä varhaisin  tällainen kanasnotto on 

vuoden 1978 valtiopäivillä annettu lausunto Neuvostoliiton kanssc 

eräiden tavafioidon   cullittorluudestu tehdyst ä sopimuksesta (prvl 

1 2/HE 272/78 vp) .    Laus unnossa vai i okun ta totesi:  

"Suomen valtiosopimuskäytännössä voidaan käytännöllisistä syistä 
havaita kehittyneen hallitusmuodon 33  §:n mukaisesti päätetyn 
sopimuksen toteuttamiseen  liittyv än sopimuksenteko vallan 
delegoinnin erityisesti  teknisten yksityiskohtien osalta verotus -,   
liikenne-  ja kulttuurisopimuksissa. T ällainen delegointi rajoittuu 
vai tuut tavat* sopimuks en pui t -teisiin sisältämättä valtuutta 
sopia varsinaisen sopimuksen luonteeseen tai  tavoitteisiin 
vaikuttavista muutoksista sopimussuhteeseen tai  kys.ymyks ist ä ,   
jotka hali i tusmuodon 33  §:n  ja valtiopäiväjärjestyksen 69  li: n 
mukaan edellyttävä eduskunnan myötävaikutusta" 

Tahon  lausuntoon valiokunta nojasi  lyhyesti ny ös vielä samoilla voi t iopai 

viä<bu annetussa  lausunnossa,   joka koski Norjan kanssa  

Tenojoen kaiasumuspiihin yhteisest ä kalastussäännöstä k»xkxx teht sopimusta   

(prvl  1 J/l IE  281 / 7 9  vp).   /Kannanottoon viitattiin sen sanontoja 

souraten nyöi, vuoden 1983 valtiopäivillä annotussa lausunnossa,   joka 

koski vuodon 1 9 5 3 7   tieliikennelain ! 3   .j; n muutta-rr.ista(prvl 2/HE  36/83 

vp).    Sanotussa     lausunnoissa myös todettiin että VJ 66  l,:n mukaisessa  

järjesty kg es s o säädetyllä lailla oi voida antaa valtuutta  tasavalian 

presidentin    sopimuksen tekovailan k äyttämiseen,   "nikuli  valtuutus  

olisi   luontee Ituan yleinon   f  ai ra j oi t tamat on ni tä tuloe esin,   

valtuutuksen käy11aj ien    henk ilöön 

Viimeksi    näyttää vaiiokunta koske toiloon t ätä delegoimismahdol- 

lisuutta    vuodon 1989 lopulla antamassaan 4ÄBKH«BnnnsxHxxxxxxxxxx  

/Jonoj oen    kalastuspii rin/ 
lausunnossa,  joka koski fiorjan kanssa/yhteisest ä kalastussäännöst 

tehtyä sopimusta  (prvl .13/HE 53/89 vp).    Valiokunta viittaisi aikaisempiin 

karmanottc ihinsa odoll ä siteeratun kannanoton sanontoja seuraillen.    
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Käsilla oljLeosta ta^auks osta ^vpliokunta totesi, ett ä s iinä l/nnnottu s o 

p i m u klTrvrTt'eko valta oi raj oitu^Lsopimukson 

puitteisiin,   vaan sis ältyy nimenomaisen vallan p äättää asioista 

"kalastussäännön    määräysten estämättä".      Lisäksi päätäntävalta ulottui 

seikkoihin,   joilla oli    merkityst ä omistajan perustuslaillisen aseman 

kannalta.    NÄihin syihin vedoten valiokunta lakiehdotus  

katsoi,   että    »HfcxcQun oli  käsiteltävä    perus tuslainsäätämis j är-

jestyksessa . 

Jos tämän käytännön valossa  tarkas tel laan k äsillä olevaa sopimust 

N ««itHH«xnnnix voidaan  todeta,  että    artiklassa 3 annetaan 

ministeriöille valtaa    sopia  Mtänän sopimuksen toteuttamistu koskevista 

kysymyksistä*.      Hopinisvalta niill ä on vain ■  

toimivaltanr.uxx^xpoaii t i i iHXMX^x  ja käytettävissä olevien määrärahojen 

puitt-iissa".    Tähän    nähden  ja huomioon ottaen lis äksi sen,  

minkälaisiin toimintoihin yhteisty ö on. ?. ar ti k lan 2 kohdassc rajoitettu  

ja sen,  että yhteistyö koskee vain  toimintoja sopimuksessa tarkoitetulla 

lähialueella,   coidaun sopimisvaitaaden t ässä nähdäkseni  katsoa pysyvän 

sei la is issa rajoissa,   joita on valio kunnan käytännössä    pidetty HM 33  

S:n säännöksen puitteissa hyväksyt tavina. 

 

Sopimuksen  A urtiklassu onnutaan alueellisille  ja paikallisille v i ranoma 

isille  va11n s op ia    "yhteisty ön hankekohtaisesta toteatte mi se s ta "   

ja    1 isäksi edo 1 ly tykse ). la  ,  että xMi£f<nxkny xx soptmis-valtaa 

käytetään toimivailan  ja määrärahojen puitteissa. Perusto.LtJissa    

todetaan^ että  tärnä soyj unisvalta on rajoituttu k äytännössä "varsin 

konkreettisiin,  yh te is työ" hankkeen    toteut ta- 



 

sidottu itso valtiosopimuksen puitteisiin ja tarkoitukseen ja on sill ä 

tavoin sisällöltään vain käytännöllistä, että valtuudef näin antaminen ei 

ole  r is tiri idassa HM 33  5:n kanssa.  

Kysymyksiä voi taisi in  tosin ajatella aiheutuvan siit ä, että 

 

sopimisvaltaa annetaan myös valtion varaiaqisen viranomaiskoneisl  
isen hallinnolliseni ulkopuolel le  ja 

siis myös sellaisöTTy väivTimiun    ja ehkä myös 

parlamentaarisoon vastuuseen palautettavissa olevan valvonnan ulkopuolelle  

,   j oka olisi mahdollis ta vait ion viranomaisten toi minnassa,    En pidä 

tätä seikkaa tässä  yhteydessä ratkaisevana. Vastaavankaltainen  jur jor.toly 

on  ,  tosin perustuslaki vai iokuntaa« kuulematta,  hyväksytty jo    

aikaisemminkin  ,   edell ä jo mainitussa, kunnallista yhteisty ötä yli  

pohjoismaisten valtakunnanrajojen koskev J Ssa so pimuksessa vuodelta 197V.    

Tatu merkittävämpää on nähdäkseni  kuitenkin se,   gjktnxx minkälaisia    

kunnallisisi 1 le 

 

viran omaisi lie cts-k̂ +j-̂ ŝS pimisval t uudet ovat  laadultaan sek ä se,   

ettei  kunnallisen viranomaistoiminnan     luotettavuutta ja s i ihen kohd 

istuvan valvonnan riit t ävyyttä    ole  tässä kohden syytä arvioido toi s 

enin is il lajpe rusto il la kuin sitä arvioidaan j ui k isessa hai1 innossa 

yleensä. 

Edelläesitettyyn viitaten katson,   ett ä vaitiosopimuksen voimaan-

saattamislaki o n käsi toi tavi i VJ 6 o   ja VJ 66  $ : n    muka ises t i , 

siis i ipo a nxiM^ «M P3 ra wHX3 N*A» c>QiMXX      i lr io n   lepäämään jät torni smahdol 1  i 

suutta  yks inhhrtoisol la    onenni s td 1  lä , 

on sillä tuvoii 

 


