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P.M. 

HE Euroopan talousalueen perustamiseen liittyvien sopi-

musten eräiden määräysten hyväksymisestä 

 

1. Yleistä 

 

Valtiosäännön kannalta ETA-sopimuksen keskeinen merkitys on siinä, että 

sopimuksella ja sen velvoitteiden toteuttamiseksi yhdenmukaistetaan 

melkoinen osa Suomen lainsäädännöstä EY:n yh-teisönormiston kanssa ja 

sidotaan suomalaisen lainsäätäjän toimintavapaus ETA-sopimuksen kattamalta 

osalta B«*AL. Sidottu osa on merkittävästi suurempi kuin Suomen missään 

aiemmassa sopimusjärjestelyssä. 

 

ETA-sopimuksesta seuraa välillisesti joukko valtiollisen päätök-

sentekokoneiston kehittämistarpeita. Niihin ei tässä voida mennä. Hallitus 

antanee näiden tarpeiden tyydyttämistä koskevia esityksiä 

lähitulevaisuudessa. 

 

Sopimuksen kaikkia osia ei ole toimitettu valtiosääntöasiantunti-joille. 

Valiokunnan sihteerin lausuntopyynnössäkään ei edellytetä kosketeltavaksi 

aivan kaikkia säätämisjärjestykseen vaikuttavia seikkoj a. 

 

Sopimus käsittää hyvin laajan kokonaisuuden, joka 6 art:n mukaan sisältää 

itse asiassa myös Euroopan yhteisöjen tuomnoistuimen ennen sopimuksen 

allekirjoittamista antamat "merkitykselliset ratkaisut". PeV:n OikM:lle 

10.10.1991 antaman lausunnon mukaisesti näitä ratkaisuja vain selostetaan 

HE:n perusteluissa. Rakennelma luo sellaista epävarmuutta lain 

soveltamiseen, mitä suomalaisessa oikeuskulttuurissa ei aiemmin ole 

esiintynyt: noudatettaviksi vahvistetaan sääntöjä, joiden tarkkaa sisältöä 

ei saateta kansalaisten tietoon. 

Keskityn seuraavassa ensi sijassa kahteen valtiosääntöoikeudelliseen 

ongelmakohtaan: 1. suvereenisuusoikeuksien luovuttaminen kansainvälisille 



 

elimille ja 2. ETA-sääntöjen ensisijaisuus muihin lakien ja asetusten 

säännöksiin nähden. Jätän sivuun mm. eräät HE:ssa (s. 384-385) mainitut 

säätämisjärjestysperustelut; niiden joukossa on jokin sellainenkin johon en 

yhdy. 

 

2. Suvereenisuusoikeuksien luovuttaminen, valtionorgaanien kes-

kinäi ssuhteet. 

 

ETA-mekanismi on muodosteltu siten, että sekakomitean päätökset, j oilla 

muutetaan tämän sopimuksen liitteitä, säädöksiä j öihin liitteissä 

viitataan ja pöytäkirjoja, tehdään yleensä yksimielisesti ja että ne 

syntyvät yhdeltä puolen EY:n ja toiselta puolen yhtenäisesti esiintyvien 

EFTA-valtioiden välisellä sopimuksella. Näistä seikoista seuraa, ettei 

kysymys sekakomiteassa ainakaan tältä osin ole ylikansallisesta 

päätöksenteosta ja ettei sekakomitean päätöksenteko muodollisesti johda 

valtiosäännössä nykyisin säänneltyjen eduskunnan ja presidentin 

toimivaltasuhteiden syrjäyttämiseen. Päinvastoin ETA-sopimuksen 103 art. 

jättää sekakomitean päätöksentekomenettelyyn tilaa eduskunnan suostumuksen 

hankkimiseen. 

 

HE:n perustelujen (s. 65) mukaan eräillä EFTA-valtioilla on val-

tiosääntöinen mahdollisuus sopimuksen väliaikaiseen soveltamiseen jo ennen 

kuin esimerkiksi parlamentin suostumus on hankittu; juuri tähän nähden on 

sopimuksen 103 art:n 3 kohta kirjoitettu seuraavasti: 

 

"Jos tällaista ilmoitusta ei ole tehty kuuden kuukauden kuluessa ET:n 
sekakomitean päätöksestä, ETA:n sekakomitean päätöstä sovelletaan 
väliaikaisesti, kunnes valtiosäännön asettamat vaatimukset on täytetty, 
jollei sopimuspuoli ilmoita, että päätöstä ei voida soveltaa 
väliaikaisesti." 
 

Kohta ei ole täysin pitävästi muotoiltu niiden valtioiden - kuten 

esimerkiksi Suomen - kannalta, joiden valtiosäännössä ei ole väliaikaisen 

soveltamisen mahdollisuutta. Siitä saattaa saada sen käsityksen, että itse 

sopimusteksti luo väliaikaisen poikkeamisen mahdollisuuden niillekin 

sopimusvaltioille, joilla ei sitä ennestään  ole.   Tällainen  spekulaatio  

tulisi   sulkea   laskuista  PeV:n lausunnon perusteluosassa. 

 

Eräiltä osin sopimukset sisältävät suvereenisuusoikeuksien luovuttamista, 

usein vieläpä muodossa, joka hyvin perinteisesti on katsottu HM 1 §:n 

edellyttämän täysivaltaisuuden rajoitukseksi. Sopimuksissa on joukko 

säännöksiä, joilla kansainvälisiä valvonta-orgaaneja oikeutetaan käyttämään 



 

julkista valtaa Suomessa, ts. alueherruuden rajoituksia. Tällaisia 

valvontaorgaaneja ovat EY:n komissio,  EFTAn valvontaorgaani ja EFTAn 

tuomioistuin. 

 

Esimerkkejä: 

 

ETA-sopimus: 

- EY:n komissio voi vaatia tietojen antamista (ptk 24 art. 8) 

- välitystuomioistuin, kun se joutuu toimintaan, antaa sitovan ratkaisun 

ETA-sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta (111 art ja ptk 33) 

 

Sopimus EFTAn valvontaviranomaisesta ja tuomioistuimesta: 

- EY:n komissio voi eräissä asioissa tehdä tai teettää tarkastuksia 

paikalla (ptk 5 art. 25) 

- EFTAn valvontaviranomainen voi vaatia tietoja yksityisiltä (ptk 4, 1:1, 

art. 11), suorittaa tutkimuksia (art. 13 ja 14), määrätä sakkoja ja 

uhkasakkoja (art. 15 ja 16), vaatia tietoja hallituksilta ja viranomaisilta 

(111:13, art. 11) ja vaatia tutkimustoimia viranomaisilta (art. 12). 

- EFTAn tuomioistuin voi määrätä kansallisen tuomioistuimen kuulemaan 

todistajia toimivaltaansa kuuluvissa asioissa (ptk 5 art. 25) 

 

Sopimuksiin jää jokina ongelmallinen kohta tällä linjalla: 

 

ETA-sääntöjen tulkinnan yhdenmukaistamiseksi ETA-sopimus avaa kaksi tietä. 

Lievempi mahdollisuus sisältyy siihen, että kansallinen tuomioistuin voi 

pyytää EFTA-tuomioistuimelta neuvoa-antavan lausunnon sopimuksen 

tulkinnasta (34 art.). Tässä ei ole val-tiosääntöisiä ongelmia, koska 

lausunto on vain neuvoa-antava; se ei sido lausunnon pyytänyttä 

tuomioistuinta. 

 

Radikaalimpi mahdollisuus avataan ETA-sopimuksen 107 art:ssa (ks. myös ptk 

34):   sopimusvaltio voi oikeuttaa omat tuomioistuimensa pyytämään,  että 

EY-tuomioistuin päättää ETA-säännön tulkinnasta. Tällainen tulkinta sitoo 

lausunnon pyytänyttä tuomioistuinta. Hallitus esittää (HE s. 66),  "ettei 

kysymyksessä olevaa mahdollisuutta ole syytä käyttää". 

 

Tässä on kuitenkin erotettava toisistaan kolme kysymystä: 1. pöytäkirjan 

34 mukaisen ilmoituksen suhde HM 2 §:ään, 2. annetaanko ETA-

voimaansaattaraislain hyväksymisellä hallitukselle valtuus 

kyseisen ilmoituksen antamiseen, ja 3. onko asianomainen ilmoitus 

syytä tehdä. - Kaksi ensimmäistä kysymystä ovat luonteeltaan 



 

oikeudellisia, kolmas on tarkoituksenmukaisuuskysymys. Silti toinen ja 

kolmas kysymys ovat yhteydessä keksenään. 

 

Kahteen ensimmäiseen kysymykseen vastaan seuraavasti: 1. Vaikka 

lausuntopyyntö jää viime kädessä tuomioistuimen omaan harkintaan, 

järjestelmä selvästi kaventaa HM 2 §:ssä säädettyä tuomioistuinten 

riippumattomuutta ja lisäksi rajoittaa HM 1 §:ssä mainittua suve-

reenisuutta. 2. Pöytäkirjan 34 sanamuoto sellaisenaan jättäisi kyllä tilaa 

myöntävällekin vastaukselle. Mutta kun hallitus nimenomaan ilmoittaa, että 

selitystä ei ole tarkoitus antaa, tätä tekstiä täytynee lukea niin, ettei 

esityksellä pyydetä valtuutta selityksen antamiseen. - Kaikesta seuraa, 

että selityksen antamiseen on erikseen pyydettävä eduskunnan suostumus ja 

että asia on valtionsisäisesti erikseen järjestettävä 

perustuslainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävällä lailla. Tästä saattaa 

olla hyvä mainita PeV:n lausunnossa. 

 

3.ETA-sääntöjen ensisijaisuus 

 

EY:n piirissä yhteisöoikeuden ensisijaisuus jäsenvaltioiden kotoperäiseen 

oikeuteen nähden on syntynyt tavanomaisen käytännön tietä, lähinnä EY-

tuomioistuimen Rooman sopimusta koskevan soveltamiskäytännön mukana. 

 

ETA-sopimuksessa on analogisesti edellisen kanssa lähdetty ETA-sääntöjen 

ensisijaisuuden edellyttämyksestä. Asiaa ei kuitenkaan ole järjestetty 

viittaamalla EY-tuomioistuimen tulkintoihin, vaan pöytäkirjassa 3/ft on 

lausuttu julki jäsenvaltioitten velvollisuus hyväksyä tarvittaessa 

lainsäädäntöä, joka takaa ETA-säännöille etusij an.   Siinä   tarkoitettu   

sääntely  on  otettu   ETA-sopimuksen voimaansaattamislain 2 ja 3 §:ään. 

Sääntelyn ydin on siinä, ettei lain tai asetuksen säännöstä saa soveltaa, 

mikäli se on ristiriidassa ETA-säännön kanssa. 

 

Tämä sääntely tuottaa - päinvastoin kuin hallitus esityksessään (s. 374) 

väittää - erinomaisen suuren ja periaatteellisesti tärkeän muutoksen Suomen 

oikeusjärjestykseen ja suomalaiseen oikeusajatteluun. Muutos syntyy 

kahdessa eri ulottuvuudessa. 

 

Ensiksi: säädösten hierarkia muuttuu siten, että lakien ja asetusten 

yläpuolelle muodostuu uusi kategoria, ETA-säännöt. Näiden sääntöjen suhde 

perustuslakeihin jää epäselväksi, mutta siitä ei synny ongelmaa, sikäli 

kuin perustuslainsäännöksiä ei suoraan sovelleta tilanteissa, joissa ne 

voivat joutua vastakkain ETA-sääntöjen kanssa. - Nyt syntyvä uusi hierarkia 



 

ei vastaa perinteistä oppia oikeussääntöjen hierarkiasta (vrt. esim. Hans 

Kel-sen), jonka lähtökohta on siinä, että ylempi normisto määrää alempien 

normien tuottamistavasta ja samalla osin niiden sisällöstäkin. ETA-normisto 

ei määrää lakien ja asetusten tuottamistapaa Suomessa vaikka se 

suomalaisten lakien ja asetusten sisältöä raj oittaakin. 

 

Toiseksi: tuomioistuimelle ja muulle viranomaiselle annetaan nyt ensi 

kerran valtuus tutkia eduskuntalakien yhdenmukaisuutta kor-keammanasteisten 

normien kanssa ja ristiriitatapauksessa jättää eduskuntalain säännös 

soveltamatta. Kansainvälisten sopimusten määräyksiä voidaan meillä kyllä 

suoraan soveltaa, kun ne - tavallisesti blankettisäädöksin - saatettu 

valtionsisäisen oikeusjärjestyksen osaksi ja ne voidaan ottaa huomioon 

tulkintaperusteina niitä myöhempiä lakeja sovellettaessa, mutta mikään 

normi ei toistaiseksi ole oikeuttanut poikkeamaan myöhemmän lain sanamuo-

dosta sitä ennen voimaansaatetun sopimuksen hyväksi. Toisaalta 

tuomioistuinten oikeus tutkia lakien perustuslainmukaisuutta on kerta 

toisensa jälkeen Suomessa toistuvasti kiistetty, vaikka oikeuskäytännössä 

onkin saattanut esiintyä jokin yksittäinen toiseen suuntaan viittaava 

ratkaisu (ks. esim. KKO 1984 II 95). -Muutos on siksi juuri 

periaatteellisella tasolla erinomaisen suuri, ja hallituksen esitys antaa 

sen kantavuudesta virheellisen kuvan. 

Normi-hierarkian muutos kajoaa oikeustilaan, jonka voi katsoa olevan HM 92 

§:ssä tyhjentävästi säänneltynä. Se antaa viranomaiselle mahdollisuuden 

puuttua eduskunnalle HM 2 §:ssä taattuun lainsäädäntövaltaan. Muutos 

voidaan siksi toteuttaa vain perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Jos 

pyrittäisiin uuden hierarkian aukottomaan toteuttamiseen, asianomainen 

etusijasäännös olisi kai otettava itse perustuslakitekstiin: nyt esitetty 

sääntelyhän ei estä - kuten HE:ssäkin todetaan - tavallisella uudella 

lailla kumoamasta etusij asääntöä tai tekemästä siitä poikkeusta. Mutta 

tietysti tämäkin sääntely voi toimia kohtalaisen tehokkaasti. 

 

Muuan erityinen problematiikka jää kyllä etusijasäännöksen yhteydessä 

vaivaamaan mieltä. Siitä huolimatta, että ETA-säännöt erilaisin kansallisin 

lainsäädäntötoimin joko inkorporoidaan tai transformoidaan Suomen 

oikeusjärjestykseen, voimaansaattamislain 2 § ei määrittele uutta 

ylemmänasteista säännöstöä kotimaisen oikeuden termein. 2 § esimerkiksi 

puhuu lain tai asetuksenrist-riidasta "Euroopan talousyhteisön ... 

direktiivissä olevan sopimuksen kanssa" tai "Euroopan 

talousyhteisön.asetuksen kanssa". Etusijaa ei siis anneta ETA-sopimuksen 

kotimaisen voimaansaattamislain säännöksille (jotka pääosin saavat 

sisältönsä sopimuksesta). 



 

 

Kokonaisuudessaan tämä on periaatteellisessa ristiriidassa meidän 

dualistisen järjestelmämme kanssa, jossa kansainvälisiä sopimuksia ei 

sovelleta suoraan. Tuomioisistuimen tms. tulee voida nojautua lakiin, 

asetukseen jne. - ei sopimukseen.Jos tarkoitus on muuttaa järjestelmää 

monistiseen suuntaan käsillä olevalla poikkeuslailla,  se tulisi sanoa 

paljon selvemmin. 

 

Sisällöllisesti ongelmaa eivät tässä yhteydessä tuota EY-asetuk-set, koska 

ne inkorporoidaan sellaisinaan. Direktiivien osalta sitä vastoin voi syntyä 

ongelmia, koska sopimusvaltiolla on liikkumavaraa direktiivissä ilmaistun 

tavoitteen toteuttamisessa. Suomalainen laki tai asetus, jolla direktiivi 

transformoidaan, voi olla täsmällisempi kuin direktiivi. Silti etusija 

voimaansaattamislain 2 §:n sanamuodon mukaan annetaan direktiiville (jos se 

on "riittävän täsmällinen" jne). 

 

Tuleville uusille ETA-säännöille taas annettaisiin voimaansaatta- 

 

mislain 3 §:n mukaan etusija, jos ne sisältyvät "ETA:n sekakomitean 

asianmukaisesti voiraaansaatettuun päätökseen". Hallitus perustelee (s.377-

378) tätä eroa "vanhoihin" ETA-sääntöihin sillä, ettei itse ETA-sopimuksen 

kattamalla alalla ole riskiä siitä, että syntyisi ristiriita asetuksella 

voimaansaatetun sopimuskohdan ja ennen ETA-sopimuksen voimaansaattamista 

annetun lain kanssa, koska voimaansaattamislaki kattaa lain tasoisena 

kaikki ristriidat aikaisemman lain kanssa. Jos näin ajatellaan, pitäisi 

juuri sen takia 2 §:ssä puhua "asianmukaisesti voimaansaatetuista" ETA-

sopimuksen säännöksistä. 

 

Sitä paitsi HE:n perustelu on asiallisesti virheellinen, koska siinä 

väitetään ao. EY-direktiivien varauksitta tulevan voimaan-saatetuiksi ETA-

sopimuksen inkorporoivalla voimaansaattamislailla. Niiden direktiivien, 

joihin viitataan ETA-sopimuksen liitteissä, voimaansaattamiseksi 

(transformoimiseksi) on näet tarpeen muuttaa n. 250 lakia (HE s. 75), ja 

nämä lait ovat erillään inkorporaa-tiolaista. Osa lainsäädännöstä on 

muutettu jo ennakkoharmonisoinnilla, josta oikeusministeriö antoi ohjeet jo 

silloin, kun EYn komissio oli vasta ilmoittanut pitävänsä ETAa 

mahdollisena. 

 

Nyt voidaan tietysti kysyä, inkorporoiko ETA-sopimus myös asianomaiset EY-

direktiivit. Vai onko kyseessä peräti kaksinkertainen voimaansaattaminen, 



10 

sekä inkorporointi että transformointi? Suora vastaus tähän löytyy   119 ja 

7 art:sta: 

 

119 art 

"Liitteet ja säädökset, joihin liitteissä viitataan... ovat erottamaton osa 

tätä sopimusta." 

7 art. 

"Säädökset,    joihin   tämän   sopimuksen liitteissä 
viitataan,   ...ovat osa tai ne  saatetaan osaksi sopimuspuoltenm 
oikeusjärjestystä seuraavasti: ... b. ETY:n direktiivejä vastaavat 
säädökset    jättävät    sopimuspuolten   viranomaisten valittavaksi 
täytäntöönpanon muodon ja keinot." 
 

 

Vastaus on siis: direktiivit ovat osa Suomea kansainvälisesti velvoittavaa 

sopimusta, mutta niiden osalta sopimus saatetaan valtionsisäisesti voimaan 

asiasisältöisillä voimaansaattamisla-eilla ja -asetuksilla. 

Saattaa tietysti olla että Suomen hallituksen halukkuus operoida 

voimaansaattamislain 2 §:ssä suoraan EY-terminologialla johtuu siitä, että 

ETA-sopimuksen 6 art:n mukaan sopimuksen EY-lähtöisiä määräyksiä "tulkitaan 

niitä täytäntöönpantaessa ja sovellettaessa Euroopan yhteisöjen 

tuomioistuimen ennen tämän sopimuksen allekirjoittamista antamien 

merkityksellisten ratkaisujen mukaan". EY-tuomioistuin ei ole missään 

vaiheessa soveltanut suomalaisia oikeusääntöjä. 

 

4. Säätämisjärjestys 

 

Esitykseen sisältyvät kaksi ensimmäistä voimaansaattamislakia on edellä 

esitetyistä syistä hyväksyttävä perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Kolmas 

lakiehdotus, ehdotus EFTA-valtion pysyvästä komiteasta tehdyn sopimuksen 

voimaansaattamisesta näyttäisi olevan vapaa perustuslainvastaisuuksista. 

Sopimukseen liittyvän pöytäkirjan (1) 1 art:n j-kohta tosin saattaisi 

herättää kysymyksiä tässä suhteessa. 

 

Kun kyseessä ovat sekamuotoiset voimaansaattamislait, on otettava myös 

kanta siihen, voidaanko käyttää ns. supistettua perustus-

lainsäätämisjärjestystä, ts. ovatko näiden kahden lain aineelliset 

säännökset ehdottoman välttämättömiä soipimusvelvoitteen toteuttamiseksi. 

Minusta vastaus on myöntävä, vaikka erinäisten yksityiskohtien 

tarkistaminen ehkä edellyttäisi perusteellisempaa paneutumista koko 

sopimusaineistoon kuin nyt on ollut mahdollista. 


