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Herra puheenjohtaja. 
 

Eduskunnan käsiteltävänä on valtiosopimusjoka on laajin eduskunnassa 
koskaan käsiteltävänä ollut kansainvälisoikeudellinen sopimuskoko-
naisuus.On ilmeistä,että ETA-sopimus liitteineen on koko valtiosopimushis-
torian laajin ja monimutkaisin valtiosopimuskokonaisuus. 

Sopimukselle perustetaan niinikään kaikkein monimutkaisin sopi-
muskoneisto.Se on kolmiosainen :ETA toimielimistöineen ja mahdollisine 
alakomiteoineen,EY:n vaatimuksesta ylivaltiolliseksi järjestöksi muutettava 
EFTA,sekä ETA-valtioiden yhteysorganisaatio Euroopan yhteisön toi-
mielimiin,ennenkaikkea Komission alaiseen komitealaitokseen.Koko tämän 
koneiston pitäisi toimia ETA-sopimuksen mukaisesti samanaikaisesti,orkes-
terin tavoin.Järjestelmä on siis uskomattoman monimutkainen,kömpelö ja 
ilmeisen kallis. 

Hallituksen esityksen perusteluosa on tavattoman korkeatasoista ja 
huolellista työtä ja sen sopimuksen valtiosääntöoikeudellisia yksityiskohtia 
koskettelevat kohdat ovat moitteetonta juridiikkaa.Käsittelyjärjestystä 
(transformaatiota) koskeviin näkökohtiin ei juuri ole lisättävää.Perustelut 
poikkeuslakimenettelyn käytölle ovat hyväksyttäviä ja perustuvat huolelliseen 
perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön analyysiin. 

Olen useassa eri yhteydessä jo esittänyt perustuslakivaliokunnalle kä-
sityksiäni ETA-ratkaisun valtiosääntöoikeudellisista yksityiskohdista.Enem-
män viivästyksen välttämiseksi olen toimittanut valiokunnan jäsenille mo-
nistettavaksi vanhat lausuntoni,koskei liene tarkoituksenmukaista enää tässä 
yhteydessä suullisesti kerrata sopimusratkaisun ja Suomen perustuslakien 
keskinäissuhteen problematiikkaa.Tyydyn sen vuoksi viittaamaan vain pariin 
yksityiskohtaanjoita en ole käsitellyt aikaisemmin. 

* * * 
 

l.EFTA-valtioiden pysyvästä komiteasta tehdyn sopimuksen suhde 
Suomen valtiosääntöön. 

Hallitus esittää tämän sopimuksen voimaansaattamista tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävällä blankettilailla.Hallituksen esityksen 
perustelujen (s.384,palsta 1) mukaan komitean toimivaltaan kuuluviin tehtäviin 
sisältyy sellaista päätöksentekoa,"joka voi ulottaa vaikutuksensa 
hallintoviranomaisten toimintaan". 

ETA-järjestelyn yhteydessä EFTA:sta jouduttiin muodostamaan 
ns.ylivaltiollista valtaa käyttävä kansainvälinen järjestö.Tästä ylivaltiollises-ta 
vallasta merkittävin osa kuuluu EFTA-tuomioistuimelle ja valvontaeli-
melle.Niiden toimivallan toteuttava valtiosopimus edellytetäänkin perustellusti 
säädettäväksi voimaan poikkeuslakiteitse.Mutta kuinka on arvioitava pysyvän 
komitean päätösvaltaa? 

Yleensä lähdetään siitä,että jos kansainvälinen järjestö voi tehdä jä-
senvaltioita sitovia päätöksiä,mutta päätökset tehdään yksimielisyysperiaat-
teella (tai ns.opting-out menetelmällä) järjestely ei ole ristiriidassa perustuslain 
sisäistä suvereniteettia sääntelevien HM 1 ja 2 §:n kanssa. 
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Kuten hallituksen esityksessä todetaan,pääosa komitean päätöksistä 
tehdään yksimielisyysperiaatetta soveltaenjoten vallankäyttö on valtiosään-
töoikeudellisesti ongelmatonta. 

Kun tarkastellaan komiteasopimusta,havaitaan kuitenkin,että 5 artiklan 
mukaan sopimuksen liitteessä tarkoitetut jäsenvaltiota sitovaksi tehtävät 
päätökset voidaan tehdä enemmistÖllä,esim.Suomen valtion vastustaessa sii-
hen kohdistuvan päätöksen syntymistä.Liitteessä mainituissa tapauksissa on 
ratkaisuvaltaa joka on hyvin lähellä asetuksen tai valtioneuvoston päätöksen 
tasoista säädösvaltaa sekä toimeenpanovaltaa (esim.kun nimetään vertailu-
laboratorioita).Merkittävää valtiota yleisesti sitovaa päätösvaltaa käytetään 
myös silloin,kun esim.Suomen tahdon vastaisesti päätetään Suomea koskevista 
suojamääräajoista tai oikeuksista poiketa sopimussäännöksistä taikka 
suojatoimenpiteistä. 

Enemmistöperiaatteella käytettävä komitean päätösvalta saattaa 
konkreettisissa tapauksissa olla tuntuvaa ja ainakin välillisesti Suomen val-
tioelinten toimivaltaa rajoittavaa.Kun päätösvalta tulee Suomea velvoittavaksi 
suoraan ETA-pääsopimuksen tullessa voimaan (ns.liukuvaa transformaatiota ei 
käytetä),on olemassa perusteltuja syitä katsoa,että myös komi-teasopimus on 
HM 1 ja 2§:n vastaisena voimaansaatettava supistetussa perustuslain 
säätämisjärjestyksessä. 

 

Ns.ETA-asetusten sanatarkka voimaansaattaminen .Kuten hallituksen 
esityksessä korostetaan,ETA-komitea ei saa suoranaista ylivaltiollista nor-
minantovaltaa koska velvoitteet päätetään ja voimaansaatetaan valtiosopi-
musten tavoin.Kuitenkin se ,että EY-asetus(regulations)- muotoiset velvoitteet 
on voimaansaatettava sanatarkasti Suomen lainsäädäntöön (esirys,nide 1 
s.22),saattaa merkitä ristiriitaa HM 2 ja 28§:ssä säädetyn lainsäädäntö- ja 
asetuksenantovallan kanssa.Vaikka nykyisinkin katsotaan,että valtion lain-
säädännön on sisällöllisesti vastattava Suomen kansainvälisoikeudellisesti 
voimassaolevia sopimusvelvoitteita,nyt voimaansaatettavaa velvoitetta vas-
taavia velvoitteita ei ole ennen voimaansaatettu.Tähän asti valtio on voinut 
vapaasti valita blankettilain ja asiasisältöisen lain väliltä,nyt voimaansaatta-
minen on mahdollista näissä tapauksissa vain blankettisäädöksin. 

Viranomaisten suorat yhteydet EFTA-n.ETA:n ja EY:n hallintoelimiin 
(nide 1 s.23 s ja 27).On ilmeistä,että ETA-intregraation myötä HM 33 §n 
säännös tiedonantojen kierrättämisestä ulkovalloille ulkoministeriön kautta 
menettää lähes viimeisetkin rippeet tehostaan.Perustuslakivaliokunta on tosin 
useassa lausunnossa todennut,että HM 33,2§:n säännöstä ei käytännössä enää 
voida soveltaa sanatarkasti. 

HM 22 § ja lainsäädännön alaan kuuluvien EY-säädösten ruotsinnosten 
puuttuminen.Qn valtiosääntöoikeudellisesti arveluttavaa,että hallituksen 
esitykseen kuuluvia ruotsinnoksia sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvista 
osista ei ole toimitettu pääsopimuksen mukana eduskunnalle.Hallitus-muoto ei 
tunne nyt sovellettavaa menettelyäjossa hallituksen esitys annetaan 
kokonaisuutena suomenkielisenä mutta vajanaisena ruotsin kielellä. 

Erikoista on myös se,etteivät hallituksen esitykseen sisältyvien EY-säädös-ten 
suomennokset ja ruotsinnokset "ole lopullisia" (s.75) samoin kuin se,et-tä 
ruotsinnokset on tehty Ruotsissa joskin siten,että "Suomen viranomaisilla on 
ollut tilaisuus osallistua käännösten tarkistamiseen".Lopulliset ja sitovat 
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käännökset annetaan voimaansaattamisasetusten yhteydessäjoten ne eivät enää 
tule eduskuntakäsittelyyn edes lainsäädännön alaan kuuluvilta osiltaan. 

Laajat lainsäädännölliset valtuutukset asetuksen tasoon. Sopimusjär-
jestely sisältää laajoja lainsäädännöllisiä valtuutuksia joista ainakin osa on 
lähellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä toteutettavissa olevan lainsää-
dännöllisen valtuutuksen rajoja.Esimerkkinä näistä on mm.valtiovarainmi-
nisteriölle , kauppa- ja teollisuusministeriölle ja liikenneministeriölle annettava 
säädösvalta. 

Valtionpäämiestapaamiset.Hallituksen esityksen mukaan ETA-sopi-mus 
ei sulje pois valtionpäämiestapaamisia sekä niissä tehtäviä "poliittisia 
päätöksiä".Toteamus on huomionarvoinen ja on tietynlainen signaali siitä, että 
tasavallan ulkopolitiikan johtovalta saattaa ETA-järjestelmässä tosiasiallisesti 
vahvistua,mikäli tällainen kokousjärjestelmä toteutetaan.Muistet-takoon - että 
Wienin valtiosopimuskonvention nojalla tasavallan presidentti voi tällaisen 
kokouksen yhteydessä sitoa Suomen valtion kansainvälisoikeudellisesti ilman 
asianomaista valtuutusta (toisin kuin pää- ja ulkoasiainministeri). 

EY tuomioistuimen ennakkopäätökset.Sopimusiäriestely mahdollistaa 
sen,että suomalaiset tuomioistuimet saavat toimivallan pyytää EY-tuo-
mioistuimilta tulkintalausunnon.Jos tällainen valta tuomioistuimille anne-
taan,oikeuslaitos tulisi käänteisesti ylivaltiollisen lainsäädäntövallan piiriin 
mahdollisesti HM 2§:n vastaisesti.Hallituksen esityksessä todetaan.ettei hal-
lituksella ole tarkoitus ehdottaa tätä. Lienee katsottava,että ETA-sopimuksen ja 
EFTA-sopimusten tultua voimaan hallitus ei yksipuolisesti voi tällaista 
toimivaltaa tunnustaa vaan se edellyttää - jos järjestelmään sittenkin jokin 
myöhempi hallitus haluaisi mennä - vaatii erillistä lainsäädäntötointa.Tar-
koitan pääsopimuksen 107 artiklassa viitatussa 34 pöytäkirjassa säädettyä 
mahdollisuutta tunnustaa EY-tuomioistuimen (sitova) tulkintatoimivalta. 
Pöytäkirjan 34 mukaan EFTA-valtio voi sitoutua tähän toimivaltaan pelkällä 
ilmoituksella.Pääsopimuksen nyt toteutettava voimaansaattaminen 
poikkeuslakiteitse ei siis voine antaa hallitukselle tätä toimivaltaa. 

97 artiklassa säädetty lainsäädäntövallan sitominen. Vaikka hallituksen 
esityksessä korostetaan,että ETA-sekakomitea ei saa ylivaltiollista säädös-
valtaa,merkitsee pääsopimuksen 97 artiklassa säädetty lainsäädäntövallan si-
tominen sekakomitean päätökseen sellaista lainsäädäntövallan rajoitusta,että 
voidaan perustellusti väittää sen rajoittavan eduskunnalle ja tasavallan pre-
sidentille säädettyä lainsäädäntövaltaa HM 2 ja 28§:n vastaisesti.Sekakomi-tea 
ei - muodollisesti ottaen - siis voi Suomen EFTA: lie antamatta suostumuksetta 
päättää Suomea velvoittavista normeista.Toisaalta Suomen lainsäädäntöelinten 
mahdollisuudet nykyiseen tapaan vapaasti muuttaa sisäisiä lakeja ja asetuksia 
kaventuu olennaisesti. 
ETA-sopimus ja kunnallinen itsehallinto.Hallituksen esityksessä todetaan,että 

jäsenvaltio on vastuussa myös kunnallisten viranomaisten toiminnasta 
(s.356).Kunnalliselimet tulevat siis myös ETA-velvoitteiden sitomik-si,mikä 

saattaa merkitä joissakin tapauksissa kunnallisvaltuustojen ja- hallitusten 
päätösvallan kaventumista (esim.kunnalliset hankinnat ja investoinnit). 

Valtakunnanoikeuden toimivallan laajennus tavallisessa lainsäätä-
misjärjestyksessä kumottavissa olevalla poikkeuslailla on epäortodoksi rat-
kaisuJLain 7§:n sanamuoto pitää mahdollisena sitäkin,että myös muun valtion 
kuin Suomen kansalainen voi joutua syytteeseen valtakunnanoikeudessa. 
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Ilmaisu "soveltuvin osin" voidaan tietysti tulkita niinkin,että laki tarkoittaa 
vain Suomen kansalaista.Jos lakia ei tulkita näin,sama henkilö voitaneen 
teoriassa panna syytteeseen useassa eri tuomioistuimessa ja usean eri 
rikostunnusmerkistön nojalla.Lisäksi laki puhuu vain syytteen ajamisesta 
muttei siitä,mitä rangaistussääntöä häneen sovelletaan (Suomen kansalaiseen 
ilmeisesti Suomen virkarikoslainsäädäntöä). 

 
 

 

Yhteenvetona totean,että sopimuskompleksi on erittäin useassa kohtaa 
ristiriidassa perustuslakien säännösten kanssa ja edellyttää VJ 67/69§:n 
mukaista käsittelyjärjestystä.Yllättävää kyllä,merkittävimmät poikkeamat eivät 
liity ETA-organisaatioon vaan EFTA:n uusille toimielimille annettaviin 
ylivaltiollisiin toimivaltuuksiin.Toisaalta.Yhteiskuntapoliittisesti merkittävin 
päätösvallan siirtymä tapahtunee sittenkin ETA-sekakomitean ja neuvoston 
sekä EYn elinten, myös EY-tuomioistuimen suuntaan.EFTA-elinten 
suoranaiset ylivaltiolliset päätösvallan käyttömuodot tuskin ovat yh-
teiskuntapoliittisesti ja todellisen,käytännön suvereniteetin kannalta läheskään 
niin merkittäviä. 

 

 

 

Ilkka Saraviita 

LÄe LIS:n lausunto EY-selonteosta. 
 

Herra puheenjohtaja. 
 

Käsillä oleva valtioneuvoston selonteko sisältää erittäin tarkan ja 

mielestäni oikeaan osuvan analyysin EY-jäsenyyden valtiosääntöoikeudel-

lisista seurausvaikutuksista. 

Suomen valtiosääntö eroaa useiden muiden valtioiden perustuslaeista 

siinä, että meillä ei ole voimassa erityissäännöstä suvereniteetin luovuttamista 

tarkoittavan valtiosopimuksen käsittelyjärjestystä. Tästä seuraa, että Suomen 

valtiosääntö sallii suvereniteetin rajoitukset kansainvälisen järjestön hyväksi 
pienemmillä enemmistöillä tai joustavammin menettelymuodoin kuin useiden 

muiden valtioiden perustuslait.
1 

                     

1 Esimerkki:Ruotsin Hallitusmuodon 5§:" Beslutanderätt.som enligt denna regeringsform tillkom-mer 

riksdagen/egeringen eller annat i regeringsformen angivet organ kan i begränsad omfattning överlatas tili 

mellanfoiklig organisation för fredlig samarbete,.. .Angâende beslut i frâga om överlatelse gäller vad som 

är föreskrivet om stiftande av grundlag.Kan beslut i sâdan ordning ej avvaktas.beslutar riksdagen i frâga 

om överlatelse genom ett beslut.varom minst fem sjättedelar av de röstade och minst tre fjärdedelar av 

ledamöterna förenar sig/Kyseessä on ns. "EG-paragraf. 
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Ey-jäsenyys, sellaisena joksi se muodostuu toisaalta jo 

olemassaolevien valtiosopimusten, pääasiassa Rooman sopimuksen mutta 

myös Maastrichtin 7.2.1991 sopimuksen pohjalla, merkitsee hyvin lukuisia 

poikkeamia perustuslaeista, kuten hallituksen esityksessä todetaan. 
 

Ristiriidat voimassa olevan EY-normiston kanssa: 
-EY-oikeuden etusijajärjestelmä; sääntö jonka mukaan primaari- ja 

sekundaarinormisto jopa tuomioistuinkäytäntö nyrjäyttävät jäsenvaltion niitä 

myöhemmän lainsäädännön, 

-direktiivejä ja erityisesti asetuksia tarkoittava päätöksentekojär-

jestelmä (syntytapa,sitovuus ja voimaansaattamisjärjestelmä) 

-EY-tuomioistuimen toimivalta useassa eri suhteessa (sitovat pää-

tökset,sakotusvalta ja ennakkopäätökset), 

-yhteinen ulkopolitiikka Maastrichtin kaavailujen mukaan (eräiden 

tietojen mukaan jäsenyys edellyttäisi myös myötävaikutusta WEU:n 

päätöksentekoon,mikä puolestaan voi johtaa ristiriitaan HM 30§:n kanssa), 

-ECU-järjestelmä 

-EY-oikeuden suora sovellettavuus (direct effect periaate), -
komissiolle kuuluva aloitevalta, 

-Eurooppaneuvoston toimivalta (ulkopolitiikan hahmottelu suhteessa HM 

33§:ssä säädettyyn presidentin ulkopolitiikan johtovaltaan), -

määräenernmistöpäätöksenteko Neuvostossa, -komission oikeus suorittaa 

tutkimuksia jäsenvaltioiden alueella tuotantolaitoksissa, 

-komissiolle kuuluva sakotusvalta, 

-yhteisösopimusvalta eli valta tehdä jäsenvaltioita sitovia kansain-

välisoikeudellisia sopimuksia, 

-velvoite sanoa irti kolmansien valtioiden kanssa tehdyt,primaa-rien ja 

sekundaarisen EY-velvoitteiden kanssa ristiriitaiset valtiosopimukset sekä 

EY - asetukset Suomen dualistisessa järjestelmässä (jos katsotaan että 

Suomessa sovelletaan,toisin kuin VJ 69§:n sanamuoto edellyttää,ta-

vanomaisoikeudellisesti dualistista järjestelmää). 
 

Jäsenyyteen liittyvät velvoitteet johtavat ristiriitaan useiden eri 

perustuslakisäännösten kanssa;sekä hallitusmuodossa että vaitiopäiväjär-

jestyksessä.Suomalaisen järjestelmän joustavuutta osoittaa se,että kaikki 

ristiriidat poistetaan yhdellä ainoalla,2/3 enemmistöllä tehtävällä lainsää-

däntöpäätöksellä (ellei sitten Mastrichtin sopimukseen liittyviä järjestelyjä 

voimaansaateta osa osalta). 
Ristiriidat johtuvat pääasiassa HM l§:ssä säädetystä valtion suve-

reniteetista , HM 2§:ssä säädetystä valtiovallan kolmijaosta sekä eräistä ta-

savallan presidentin valtaoikeussäännöksistä (HM 28 § ja 33§).Eräät Ey-

toimielimien valtuudet,erityisesti ulkopoliittinen päätösvalta sekä tuo-

                                                           

Vaitiosääntötoimikunta esitti tuoreessa osamietinnössään (KOM 1992:2 s.61) harkittavaksi vastaa-

vankaltaisen säännöksen - ja siis integraatioratkaisuja vaikeuttavan tekijän - lisäämistä Suomen valtio-

sääntöön. 
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mioistuimen päätösvalta, ovat niin laaja-alaisia, että ne rajoittavat perustuslain 

vastaisesti jo ns. ulkoista suvereniteettia Laaiat lainsäädännölliset ja 

tuomiovaltaa koskevat valtuudet taas rajoittavat valtioelimille kuuluvaa 

lainsäädäntö- ja tuomiovaltaa. 

Valta suorittaa tarkastuksia suomalaisissa yrityksissä rajoittanee 

perustuslain vastaisesti sisäistä suvereniteettia. 
 

Ristiriidat Maastrichtin sopimuksen kanssa. 
 

Maastrichtin 7.2.1992 allekirjoitetun sopimuksen ja Suomen pe-

rustuslakien keskinäissuhteen arviointi on ongelmallisempaa kuin EY-

normiston arviointi.Tämä johtuu mm. siitä,että Maastrichtin sopimus ei tietyssä 

mielessä toimintaohielma.ioka tulee vähittäin.osa osalta sitovaksi. Suomalaisen 

valtiosääntöajattelun kannalta sopimuksen voimaansaattamista voidaan 

arvioida kahden erilaisen mekanisminpohjalta.Sopimusta voidaan arvioidaan 

niin,että se voimaansaatetaan yhdellä kertaa tehtävällä päätöksellä.Toisena 

mahdollisuutena on pohtia ns.liukuvan voimaansaattamisen 

mekanismia.Maastrichtin sopimuksen kunkin yksityiskohdan realisoituessa se 

voimaansaatetaan erillisratkaisuin.Seuraavassa käyn kuitenkin lävitse vain 

1992 sopimuksen pääkohdat Suomen valtiosäännön näkökulmasta 

keskittymättä voimaansaattamistekniikkaan. 

1. Ulkopoliittisen päätöksenteon kehittyminen viralliseksi osaksi 

EY:tä.jolloin osa ratkaisuista tehdään enemmistöpäätöksin (aseriisunta. 

 
f. 

 

 

 

 

 

 

YK-politiikka jne.) osan jäädessä yksimielisyysperiaatteen piiriin. 
Järjestely on ristiriidassa HM l§:stä johdettavan ulkoisen suvereniteetin 

periaatteen sekä HM 33§:ssä säädetyn ulkopolitiikan johtovallan kanssa. 

Säännös on ristiriidassa myös niiden säännösten kanssa jotka koskevat 

eduskunnan osallistumista valtiosopimuksia koskevaan päätöksentekoon. 
2. Puolustuspolitiikan liittäminen osaksi EY:n päätöksentekojär- 

jestelmää sekä WEU:n kytkeminen osaksi EY:tä. 

Järjestely on ristiriidassa ulkoisen suvereniteetin ja HM 30§:ssä 

säädetyn ylipäällikönvailan kanssa.Sikäli kuin järjestelyyn kytkeytyy vel-

voitteita sotilaallisen voiman käyttöön järjestöpäätöksin esim.pakoteiden 

muodossa ,sotaliittojärjestelystä puhumattakaan, syntyy ristiriita myös 

eduskunnalle kuuluvan sodasta ja rauhasta päättämisvallan kanssa. 

Suomessa on tosin esitetty tulkintojajoiden mukaan jäsenyys EYrssä ei 

välttämättä edellytä sotilaallista yhteistoimintaa WEU:n puitteissa. 

3. EY:n talous- ia rahaliitto.yhteinen raha ja keskuspankki. 

Järjestely on ristiriidassa usean HM:n säännöksen kanssa (Suomen 

Pankin toimivalta ja Suomen rahayksikkö) 
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dassa 

useiden HM:n säännösten kanssa ( mm.eduskunnan budjettivalta) 

5. EY:n köyhille jäsenmailleen maksaman talousavun kaksinker-

taistaminen. 

Järjestely on ristiriidassa eduskunnan budjettivallan kansa,mutta lienee 

toteutettavissa VJ 69,1 § n tulkinnalla katsomalla,että järjestely vaatii pelkän 

eduskunnan suostumuksen (pysyvät rahasuorituksen kansainväliselle 

järjestölle). 

6. "Euroopan kansalaisuutta" koskevat järjestelyt.kunnallinen äänioikeus 
kaikille EY:n kansalaisille Suomessa.laajennettu (kaikki Ey-val-tiot siihen 

oikeuttava) diplomaattinen suoieluoikeus kolmansissa maissa. 

Järjestely saatetaan katsoa äänioikeuden osalta ristiriitaiseksi HM 

51§:ssä säädetyn kunnallisen itsehallinnon kanssa.Asia on epäselvä. 

7. Yhtenäinen viisumi- ja pakolaispolitiikka. 

Järjestely on ristiriidassa HM 33§:n ja ulkoisen suvereniteetin (HM1§) 

kanssa. 

8. EY:n ylikansallinen poliisivoima. 

Järjestely on - ottaen huomioon useat perustuslakivaliokunnan lausunnot 

- ristiriidassa HM 2§:ssä säädetyn sisäisen suvereniteetin kanssa (julkisen vallan 
käyttäminen Suomen valtioalueella ulkomaisten viranomaisten toimesta, 

poliisivaltuudet ulkomaiden poliisiviranomaisille). 

9. Yhtenäinen sosiaalipolitiikka enemmistöpäätöksin. 

Järjestelmä on hahmottumaton mutta enemmistöpäätöksenteko 

 

johtanee ristiriitaan HM 1 ja 2 §:n kanssa. 
lO.EY-parlamentin vallan laajennukset. 

Järjestely ei sinänsä ole ristiriidassa perustuslakien kanssa.Jos kuitenkin 

siirrytään järjestelmään jossa Suomen eduskunta voi määrätä suomalaisten EY-

parlamentaarikkojen toiminnasta tullaan ristiriitaan HM:n kanssa sikäli,että 

perustuslakivaliokunnan tulkintojen mukaan eduskunnan toimivaltuuksien 
lisääminen on ristiriidassa hallitusmuodon kanssa. 

 

 

* % * 

Hallituksen selonteossa sivutaan kysymystä siitä joudutaanko Ey-
jäsenyyden yhteydessä muuttamaan perustuslakeja .

2
 Jos joudutaan,voi- 

daanko näihin perustuslakimuutoksiin soveltaa supistettua perustuslain 

säätämisjärjestystä.Tämän ongelman suhteen keskeinen tulkinta on perus-

tuslakivaliokunnan lausunnossa joka koski asiasisältöistä lakiajonka nojalla 
valitaan jäsenet Europaan neuvoston parlamentaariseen elimeen.Sääntönä on 

se,että jos kansainvälisoikeudellinen velvoite suoraan ia nimenomaisesti vaatii 

tietyn järjestelyn toteuttamista,VJ 69§ on sovellettavissa - muutoin ei. 

Mielestäni Rooman sopimus,sekundaarinen EY-oikeus tahi Maastrichtin 

sopimuskaan eivät suoranaisesti vaadi perustuslakimuutoksia. Ne jättävät 

avoimeksi sen,miten jäsenvaltio järjestää velvoitteittensa noudattamisen 

sisäisessä lainsäädännössä. 

                     

z Näistä seikoista ks.edellä alaviitteessä 1 mainittu komiteamietintö s.57 ss. 
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Ongelmallisen seikka tässä suhteessa on EY-oikeuden etusija valtion 

sisäiseen oikeuteen nähden silloinkin,kun ollaan säätämässä lakia joka 
perinteisten sääntöjen mukaan lex posterior periaatteella syrjäyttäisi 

kansainvälisen velvoitteen tarkoittaman sisäisen säädöksen. Mielestäni tämäkin 

periaate - joka sinänsä on perustuslain vastainen ja vaatii poikkeuslakia - 

voidaan tyytyä voimaansaattamaan osana EY-jäsenyyssopimusta. EY - 

velvoitteet eivät suoranaisesti vaadi, että tämä periaate kirjoitetaan 

perustuslakiin. EY-velvoitteet vaativat sanktiouhin vain sitä, että jäsenvaltio 

noudattaa tätä periaatetta. 

Asia erikseen on, että EY- oikeuden etusija on niin merkittävä ja 

suomalaistakin oikeusajattelua mullistava sääntö, että olisi ilmeisesti 

tarkoituksenmukaisinta kirjoittaa se perustuslakiin. Koska tällainen 

perustuslakimuutos ei kuitenkaan ole suoranaisesti kansainvälisoikeudellisen 

velvoitteen vaatima, perustuslakilisäys vaatisi mielestäni VJ 67§:n mukaisen 
normaalin perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä. 

# * # 

Eri yhteyksissä on aiheellisesti todettu,että sekä ETA-päätöksen-

tekomekanismi että EY-järjestelmä vaativat muutoksia säännöksiin eduskunnan 

osallistumisesta velvoittautumiseen. Normaali valtiosopimuspäätöksenteko ei 

sovellu EY-päätöksentekoon, koska asetukset ja direktiivit ovat suoraan 

velvoittavia ja ohittavat lainsäädännön. Eduskunta ei niitä voi hylätä 

tavanomaisten valtiosopimusten voimaansaattamislakien tapaan. 

Päätöksentekomekanismeja tarkoittavia kaavailuja on suoritettu mm. 

Eduskunnan ETA-toimikunnan II väliraportissa. Tällaisten 

perustuslakimuutosten osalta on todettava, että niihin mitä ilmeisimmin on 

sovellettava tavanomaista perustuslain säätämisjärjestystä.EY-jäsenyyssopimus 

ei tule säätämään mitään siitä.millä tavoin jäsenvaltio Suomi turvaa parlament-

tinsa vaikutusvallan. 

Samaa on todettava kysymyksestä dualistinen- vaiko monistinen EY-

velvoitteiden voimaansaattamisjärjestelmä. EY-järjestelmään sopisi suomalaista 

dualistista järjestelmää paremmin suoraviivainen monismi. Merkittävää 

kyllä,EY sallii sen,että osa jäsenmaista (kuten Tanska) yhä ainakin muodollisesti 
noudattaa dualistista järjestelmää. Suomen kannalta saattaisi olla järkevää siirtyä 

blankettilakimenetelmästä monistiseen jär-jestelmään.Tämä voitaisiin suorittaa 

joko Ey-ratkaisun osalta tai ulottaa se koko valtiosopimusjärjestelmään. Kun 

EY-sopimus ei monistista järjestelmää välttämättä vaadi järjestely edellyttäisi 

normaalin perustuslain säätämisjärjestyksen. 

* * * 

Hallituksen esityksessä mainitaan EY-parlamentin jäsenten vaali. 

Ilmeisesti tämä osa jäsenyyssopimuksesta ei vaatisi supistettua perustuslain 

säätämisjärjestystä. Asia olisi kait rinnastettavissa tavalliseen 

vaalilainsäädäntöön, esim. kunnallisvaalilakiin. Jos sensijaan perustetaan 
parlamentaarikkoelimiä joihin eduskunta valitsee jäseniään, tarvitaan Euroopan 

Neuvoston esimerkin mukaan supistettua perustuslain säätämisjärjestystä. 
 

"Pfi   Ĵc s|c 
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Hallituksen esityksessä viitataan Ahvenanmaan erityisasemaan. Tä-mä 

saattaakin muodostua mielenkiintoiseksi tulkintakysymykseksi.Ahvenanmaan 
itsehallintolaista voidaan säätää poikkeuksia vain perustuslain 

säätämisjärjestyksessä ja maakuntapäivien tulee hyväksyä tällainen laki 

määräenemmistöIlä. Ajateltakoon tapausta jossa Maakuntapäivät hyväksyvät 

EY-jäsenyyden mahdollisesti merkitsemät poikkeukset itsehallintola-kiin.Kun 

tällaisissa olosuhteissa eduskunnassa käsitellään EY-jäsenyyden 

voimaansaattamista tarkoittavaa lakia, on lähellä tulkinta, että lakiin ei voida 

soveltaakaan VJ 69§:n supistettua perustuslain säätämisjärjestystä. Koko 

voimaansaattamislaki jouduttaisiin ehkä säätämäänkin tavallisessa perustuslain 

säätämisjärjestyksessä. 

Sekä nykyinen että pian voimaantuleva Itsehallintolaki ovat tässä 

suhteessa tulkinnanvaraisia eikä ennakkotapauksia ole. Itsehallintolaki voidaan 

lukea niin, että itsehallintolainkin vastainen valtiosopimus voidaan 
voimaansaattaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä kunhan sopimuksella on 

maakuntapäivien suostumus (nykyisen itsehallintolain ll§:n 19.kohdan 

sanamuotoa korostava tulkinta).Toinen tulkintamahdollisuus on nähdä sopimus 

poikkeuksena itsehallintolaista siten,että voimaansaattamislaki vaatii 

itsehallintolaissa säädetyn perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä 

(nykyisin vielä voimassaolevan itsehallintolain 44§:n sanamuodon mukainen 

tulkinta, pysyvä kavennus maakunnallisten päätöksentekijäin toimivalta). 

Joka tapauksessa EY-sopimus merkitsee erityisen jyrkkää poikkeamista 

juuri maakuntapäivien säädösvallasta. Valtaosa Ey:n sekundaari-normeista on 

elinkeinotoiminnan sääntelyä ja juuri niillä alueilla maakuntapäivien toimivalta 

on laajimmillaan. Ne lainsäädäntövallan alat jotka on säädetty maakuntapäivien 

toimivallan ulkopuolelle, ovat pääosaltaan sellaista lainsäädäntöä, jota EY-
normisto ei pääsääntöisesti koske. Ei ole lainkaan selvää, että itsehallintolain 

ll§:n 19 kohta tarkoittaa pysyvää delegointia jonka seurauksena EY-neuvosto ja 

komissiokin päättävät elinkeinotoimintaa säänteleviä säädöksiä, jotka tulevat 

suoraan sovellettavaksi Ahvenanmaalla ohittaen sen oman lainsäädännön. 

Tällaiseen tulkintaan (VJ 67§:n soveltaminen jäsenyyssopimukseen) 

tullaan jos painotetaan, että VJ 69§:ssä säädetty supistettu perustus-

lainsäätämisjärjestys 2/3 enemmistöineen koskee vain Suomen perustusla-eista 

poikkeavan valtiosopimuksen voimaansaattamista. Itsehallintolaista ei voida 

poiketa valtiosopimustenkaan yhteydessä VJ 69§:n mukaisessa järjestyksessä 

koska itsehallintolaki ei ole VJ 69§:ssä tarkoitettu perustuslaki-itsehallintolaki ei 

tunne 2/3-poikkeuslakimenettelyä. 

On ajateltavissa,että jos Ahvenanmaa tulee suostumuksellaan mukaan 
EY-jäsenyyteen ja jäsenyyden katsotaan poikkeavan Itsehallintolain 

säännöksistä esim.maakuntapäivien lainsäädännöllisen toimivallan suhteenako 
EY-jäsenyyden voimaansaattamislaki on käsiteltävä normaalissa perustuslain 

säätämisjärjestyksessä.Toinen tulkintavaihtoehto merkitsee sitä,ettei 

Maakuntapäivien suostumusvaatimuksen ohessa lainkaan tarvita 

erillisjärjestelyjä. 

Jos Ahvenanmaa jää EY-jäsenyyden ulkopuolelle - mikä lienee 

kuitenkin käytännössä mahdotonta ja ehkä myös Ahvenanmaan omien pe-

rusetujen vastaista - VJ 69,1 § on ilman muuta sovellettavissa.
3 

3 Grönlannin esimerkki on sinänsä sovellettavissa EY-ratkaisuun samoin kuin eräiden kanaalin saar-

tenkin.Ahvenanmaan fyysinen läheisyys Suomen mantereeseen sekä tavattoman tiivis liikenne- ja ta-lousyhteys 

saattavat kuitenkin aiheuttaa ylivoimaisia esteitä vetää EY- raja Turun saariston länsirajaan. 
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Liite 2(Lausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen ETA-selonteosta) Herra 

puheenjohtaja 

Perustuslakivaliokunnan lausuntopyynnössä viitataan suureen ongelmako-

konaisuuteen johon valiokunta kaipaa selvitystä.Kysymysluettelo on tavattoman 

laaja,eikä lyhyessä suullisessa lausunnossa voi tarkasti eritellä kaikkia esitettyjä 

asiakokonaisuuksia.Lisäksi melkoinen osa kysymyksistä edellyttäisi tarkkaa 

Eurooppa-oikeuden tuntemusta ja erillisselvityksiä.-Käsittelen seuraavassa 
omien harrastusalueideni kannalta keskeisiä asia-kokonaisuuksia.Korostan,että 

tarkkoja arvioita ei voida tässä vaiheessa esittää,koska useimmat 

lausuntopyynnössä viitatut ongelmakokonaisuudet ovat yhä ratkaisua vailla. 
 

Institutionaaliset kysymykset eduskunnan vaikutusmahdollisuuksien 

näkökulmasta. 
 

Eduskunnan vaikutusmahdollisuuksien kannalta keskeiset EES-sopimus-
ratkaisut ovat vielä avoimina Juuri kansallisten EFTA-parlamenttien asema 

EES-päätöksenteossa on osoittautunut yhdeksi vaikeimmista kysymyksistä. 

Ongelmat ovat viime viikkoina lehtitietojen mukaan entisestään kärjistyneet. 
 

Olen laatinut tästä laajasta problematiikasta kolme kaaviokuvaa jotka ovat tämän 

lausunnon liitteinä.Neuvotteluprosessista julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan 

monismi- dualismiproblematiikka on noussut neuvotteluissa ehkä 

keskeisimmäksi kysymykseksi EES-päätöksentekokoneistoa hahmoteltaessa. 

Mielestäni on ollut alusta asti selvää,etteivät EFTA-maat voi osallistua EY:n 

omien valmisteluelinten työhön .EFTA:n intressien toteuttaminen 

säädösvalmistelussa on järjestettävissä vain yhteisten valmistelu -

elintenjonkinlaisten EES-komiteoiden avulla.Olen laatinut neljä piirustusta. 
 

a)Numerolla 1.merkityssä kaaviossa on hahmoteltu mallijoka on eduskunnan 

päätösvallan reaalisuuden kannalta kaikkein paras.Juuri tähän malliin viitataan 

myös hallituksen selonteossa :tämä malli ilmoitetaan Suomen 

neuvottelutavoitteeksi. Hallitushan pyrkii siihen, että "uusi EES-lainsäädäntö 

olisi muodoltaan kansainvälisiä sopimuksia ja tulisi valtionsisäisesti voimaan 

kansallisilla voimaansaattamistoimille ainakin siltä osin kuin se kuuluu 

eduskunnan lainsäädäntövallan piiriin (Selonteko s. 121). 
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Mallista havaitaan että Suomen kansallista lainsäädäntövaltaa turvaa voimakas 

dualistinen järjestelmä.Suomessa voimaansaatettavat oikeussäännöt 

t*f\f±\\\rttö\ri it '  " ^^S^CO Q    f-arlrr*it**tnieea tononlrctcoo ArliicVnnnar» oiir\of-n_ 

muksen.Kaikissa tapauksissa normit on voimaansaatettava erillisin voi-

maansaattamissäädöksin,yleensä blankettilaeilla ja asetuksilla. Eduskunta voi 

siten tämän mallin mukaan teoriassa aina estää toimivaltaansa kuuluvan EES-

velvoitteen hyväksymisen ja voimaantulon. 
 

Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan tämä hallituksen selonteossa kaavailtu 

malli ei kuitenkaan ole todennäköinen. 
 

Kiinnitän huomion kuvion vasemmassa reunuksessa olevaan EY:n 
oikeusjärjestykseen.Kuvasta havaitaan, että EES-neuvoston hyväksymät säädök-

set tulevat suoraan sovellettaviksi Euroopan yhteisön jäsenmaista .Tämän 

rakenteen taustan selvittäminen sinällään veisi puolisen tuntia.Totean vain 

pääsäännön :Rooman sopimuksen seurauksena EY:n tekemään kansainvä-

lisoikeudelliseen sopimukseen (tässä tapauksessa EES-sopimukseen) poh-

jautuvat normit omaavat ns. seif executing-vaikutuksen.Ne ovat EY:n jä-

senmaissa suoraan sovellettavaa oikeutta.Näin siitä huolimatta,että enem-

mistössä EY:n jäsenvaltioita perustuslain mukaan mutta vain teorias-

sa,sovelletaan dualistista ajattelutapaa.Euroopan yhteisön taholta ei ilmei-

sestikään hyväksytä tällaista epätasa-arvoista päätöksentekojärjestelmää joka 

mahdollistaa sen,että EFTA-maa voi voimaansaattamismekanismin välityksin 

jättäytyä tietyn EES- normin velvoittavuuden ulkopuolelle^ Y- valtiot sensijaan 
eivät. 
 

b)Kuvassa 2 on tiivistetty kuvakulma päätöksentekomekanismin loppuvai-

heeseen.Kuva ei enää vastaa hallituksen esityksen maksimaalista tavoi-

tetta.Kuvan ideana on se,että mukaan on otettu eräitä EY- normien (Rooman 

sopimuksen mukaisia) erityispiirteitä.Kuten tiedetään,EY:ssä ns.asetukset (jotka 

Suomessa voivat merkitä lakitasoista säädöstä) tulevat sellai-sinaan,ilman 

voimaansaattamistoimia ja parlamenttikäsittelyjä sovellettavaksi 

oikeudeksi.Myös direktiiveihin sisältyy ylikansallista päätösvaltaa: kansallinen 

oikeusjärjestys voidaan muotoilla direktiivin mukaiseksi kansallisin 

lainsäädäntöpäätöksin.Ylivaltiollisuus näkyy kuitenkin siinä,ettei jäsenvaltio voi 

kieltäytyä voimansaattamasta direktiiviä.Se voi vain valita ajankohdan tietyissä 
puitteissa,sekä itse muotoilla normiasun. 
 

On ajateltavissa,että EES-neuvotteluissa tullaan esittämään,että EES- ottaa 

käyttöönsä tämän Rooman sopimuksen mukaisen normijärjestelmän.Jos tämä 

toteutuu,eduskunnan asema heikkenee olennaisesti nykytilaan näh-

den.Asetuksia,vaikka ne poikkeaisivat kansallisista laeista,ei voitaisi tuoda 

eduskuntakäsittelyyn,niitä ei ehkä edes julkaistaisi Suomen säädöskokoelmassa - 

vaan brysseliläisessä säädöskokoelmassa.Eduskunta ei mitenkään voisi vaikuttaa 

Asetuksiin,vaikka ne olennaisestikin muuttaisivat Suomen oikeusjärjestystä. 
 

Mvös direktiivit nnikkeavat tavanomaisista   valrtosonimnksista.Niiden 
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osalta eduskunta kyllä saisi käsiteltäväkseen asianomaisen voimaansaatta-

mislainjinutta eduskunta ei voisi sitä hylätä,koska valtiota jo sitoo velvoite 

saattaa direktiivi voimaan. 
 

Mikäli tämäntyyppinen päätösmekanismi tulee neuvottelujen lopputulok-

seksi,lienee pakko hahmotella instituutioita - esim.Tanskan mallin mukaan - 

joilla eduskunnan vaikutusvalta turvattaisiin jossakin EES-säädösval-mistelun 

neuvostopäätöstä edeltävässä valmisteluvaiheessa. 

c) Kuviossa kolme on hahmoteltu malli jonka taustana ovat Tanskan ulko-
ministerin mielipiteet.Niistä oli pääteltävissä,että Euroopan yhteisö kaavailee 

päätöksentekomallia jossa edes direktiivien valtiokohtaista paria-

menttikäsittelyä EES- neuvoston päätöksen jälkeen ei enää sallittaisi.Di-rektiivit 

olisi käytettävä kansallisessa parlamentissa jo ennen EES- neuvoston lopullista 

päätöstä. 
 

On selvää,että tämä malli vaatii vielä edellistä tapausta huolellisempaa 

eduskunnan päätösvalta-aseman arviointia. 

d)Kuvassa 4 palataan alkuun.Mikäli malli 2 tai malli 3 toteutuvat,lienee pakko 

konstruoida eduskunnalle vaikutuskanava joka toimii jo EES-nor-mien 

valmisteluvaiheessa.Olen merkinnyt ympyrään sen päätöksenteko -vaiheenjossa 

eduskunnan myötävaikutus olisi tavalla tai toisella toteutettava. Viimeinen vaihe 
eduskunnan vaikutusvallan toteuttamiselle on se jolloin EFTA valmistuu 

konsensusperiaatteella tai muuten sen kannan jonka se esittää lopullisen 

kantansa EY:lle.Efta-maille jäisi jonkinasteinen veto-oikeus tässä 

valmisteluvaiheessa. 
 

Eduskunnan päätöksentekomahdollisuuden turvaamiseksi on konstruoitavissa 

erilaisia uusia ratkaisuelimiä ja informaatiokanavia.En tässä pidä 

tarkoituksenmukaisena mennä pitemmälle yksityiskohtiin. 
 

Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamismekanismit. 
 

Myös tämä asiakokonaisuus on tavattoman laaja.Kuten tiedetään,Euroo-pan 

yhteisön eri jäsenvaltioissa esiintyy hyvin kirjavaa käytäntöä.Enem-mistössä on 

vallalla perustuslakiin pohjautuva dualistinen järjestelmä.Täl-lä ei kuitenkaan 

ole kovinkaan suurta merkitystä.Ensinnäkin Euroopan tuomioistuin on 

omaksunut hyvin jyrkästi monismia ja eurooppaoikeuden ensisijaisuutta 

korostavan tulkintalinjan.Samaten vähä vähältä EY:n dualismin kannalla olevat 

valtiot ovat valtiosääntötulkinnoin ia tuomioistuimen päätöksillä luopuneet 

jyrkästä dualismista.Tosiasiallinen tilanne lienee tällä hetkellä se,että lähes 

jokaisessa EY:n jäsenvaltiossa on voimassa sääntö jonka mukaan 
eurooppaoikeus syrjäyttää jäsenvaltion lainsäädännön.Näin siinäkin 

tamnksessa.inlloin kansallinen - e.nrnnnnasäädöksestä poikkeava - on säädetty 

tuon normin jälkeen.Hyvä esimerkki tästä kehityksestä on Tanska.Sen 

valtiosääntö on perinteisesti jyrkän dualistinen,ei-kä liittyminen Rooman 
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sopimukseen muuttanut asiantilaa.Kuitenkin tul-kintateitse Tanska on 

tosiasiallisesti toteuttanut monistisen järjestel-män.Tuomioistuimet tulkitsevat 
ristiriitaisia sisäisiä säädöksiä enemmän tai vähemmän väkinäisesti niin,että 

päätös,tulkinnan lopputulos on EY-säädöksen mukainen. 
 

Sillä,minkälaisia voimaansattamismekanismeja EY:ssä on olemassa,ei ole EES-

järjestelmän kannalta merkitystä.EES-sopimus ei sääntele voimaan-

saattamismekanismeja.Toinen asia on,että EY:n piirissä on herättänyt voi-

makasta huolta se,että useimmat EFTA-maat soveltavat hyvin jyrkkää dualismia 

(mm.Ruotsi,Sveitsi ja Suomi).Juuri näiden dualististen rakenteiden seurauksena 

EY ajaa sopimusluonnostajoka eliminoisi käytännössä mahdollisimman pitkälle 

EFTA-maiden dualististen järjestelmien protektionistiset piirteet. 
 

Suomalaisesta tiukasta dualistisesta järjestelmästä ei ole apua ei normatiivisesti 
eikä tosiasiallisesti mahdollista EES-sopimusta sovellettaessa.Ei ole 

uskottavaa,että järjestelmä sallisi sen,että vain Suomessa - toisin kuin muissa 

efta-parlamenteissa - EES-normeja torjuttaisiin parlamenttipää-töksin.EY voisi 

käyttää sekä juridisia että tosiasiallisia sanktioita sen var-mistamiseksi,että 

Suomi tavalla tai toisella toteuttaa EES- normit valtion sisäisesti. 
 

Itsehallintoalueet 
 

Itsehallintoalueiden oikeudellinen asema EY:ssä on sekin laaja,kokonai-sen 

luennon perusteelliseksi tarkastelukseen vaativa teema.Käsittelen tämän 
asiakokonaisuuden aivan lyhyesti. 
 

Rooman sopimuksen alueellista soveltamista koskeviin säännöksiin on si-

sällytetty mainintoja itsehallintoalueista ja eurooppaoikeuden soveltuvuudesta 

niissä.Sopimuksen 227 artiklassa on säännöksiäjoilla eräät näistä alueista on 

jätetty soveltamisalan ulkopuolelle .Tosiasiallisen kehityksen seurauksena osa 

näistäkin kuitenkin on Eurooppaoikeuden piirissä. 
 

Valmisteilla olevaan EES-sopimukseen ei ainakaan minun tietojeni mukaan ole 

suunnitteilla alueellista soveltuvuutta koskevia artikloja.Tämä on 

ymmärrettävää,koska Efta-valtioista vain Suomessa on voimassa perustuslain 

tasoinen itsehallintojärjestelmä,Ahvenanmaan itsehallintolaki.En tiedä, onko 
valmistelussa harkittu Itsehallintolain ja mahdollisen EES-sopi-muksen 

keskinäissuhteita.Mitä ilmeisimmin tämä on varsin monihaarainen ja vaikea 

ongelma,ellei Ahvenanmaata haluta ottaa - ilmeisestikin voimassaolevan 

itsehallintolain vastaisesti - F.RS-snnimnksen sunnin snveltamisen 

piiriin.Itsehallintolakihan varaa tietyt lainsäädännön alat maa-

kuntalainsäädännön piiriin niin,että yleisvaltakunnallista lainsäädäntöä ei voida 

saattaa Ahvenanmaalla voimaan ilman maakuntapäivien suostu-

musta.Mahdollisesti haluttavat erillisjärjestelyt Suomi joutunee neuvottelemaan 

omatoimisesti. 
 

EES-sopimuksen voimaansaattaminen. 
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Valiokunnan kirjelmässä ei pyydetä ennakointeja siitä,mitä ongelmia val-

misteilla olevan EES-sopimuksen voimaansaattaminen tuo tullessaan.Syrjäytän 
siis tämän asiakokonaisuuden toteamuksin,että eduskunta saa käsitelläkseen 

historiansa ajan laajimman lakipaketin.Yhdessä täysistuntokäsittelyssä Suomen 

oikeusjärjestys muutetaan tavattoman laajoilla alueilla uuteen uskoon ja niin,että 

tuskin monikaan tietää,mitä voimaantuleva uusi lainsäädäntö edes 

asiasisällöllisesti merkitsee.Normimassa on niin laaja,että yksikään virkamies tai 

viranomainen ei ehdi ja pysty selvittelemään jokaisen Suomessa voimaantulevan 

EY-säädöksen säätämistaustaa ,siihen liittyvää oikeuskäytäntöä ja merkitystä 

Suomen oikeusjärjestykselle. 
 

Yhteenveto 

On ilmeistä,että mikäli edellä kaavailemani vaihtoehto 2 toteutuu (kolmannesta 

puhumattakaan),eduskunnan asema valtiosopimusten teossa EES:n puitteissa on 

arvioitava perusteellisesti uudelleen.Nykyisen HM 33§:n ja VJ 69§:n rakenteet 

ja tulkinnat eivät suojaa eduskunnan päätösvallan vapautta siitä,minkälaisia 

oikeusnormeja Suomessa saatetaan voi-maan.On ajateltavissa,että 

päätöksentekomenettelyä muutettaessa joudutaan turvautumaan perustuslain 

tasoisin säädöstoimenpiteisiin. Eduskunnalle olisi tavalla tai toisella 

varmistettava ratkaisuvaltaa jo EES-normin valmisteluvaiheessa.Nykyiset 

perustuslain säännökset edellyttävät eduskunnan osallistuvan päätöksentekoon 
vasta,kun kansainvälisoikeudellinen velvoite on valmis. 
 

Myös on iimeistä,että tarvitaan uudenlaisia informaatiokanavia hallituksesta 

eduskuntaan jotta eduskunta tai jokin sen elin voisi seurata päätöksentekoa 

EES:n puitteissa.Nämä järjestelyt eivät yhtä ilmeisesti kuin edellisessä 

tapauksessa,edellytä perustuslakimuutoksia. Ilkka Saraviita 

 

Liite IH.IS:n lausunto ns.ETA-muistiosta 

Herra puheenjohtaja. 

 

Niilo Jääskisen muistioon sisältyy useita tavattoman hankalia ja teknisluontoisia 
kysymyksiä.Ongelmien ytimenä on se,ettei Suomi ole koskaan tehnyt kaavailtuun 

ETA-sopimukseen rinnasteista valtiosopimusratkaisua.Kuitenkin tähän jättimäiseen 

sopimuskompleksiin on sovellettava HM 33§:n ja VJ 69§:n säännöksiä aivan samoin 

kuin tavanomaisiin ja yksinkertaisiin kahdenvälisiin val-tiosopimuksiin.Näin siitä 
huolimatta,että kaavailtu ETA-sopimus vaikuttaa valtiosääntöön syvällisemmin kuin 

mikään Suomen aikaisempi valtiosopimus ja sisältää rakenteita joita vastaavia ei ole 

ennen voimaansaatettu. 
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— " OQQQQOQQa .̂  -------------------------  
 

Ensimmäisenä kysytään, voitaisiinko ne ETA-sopimukseen kuuluvat EY-säädök-set 
jotka eivät kuulu lainsäädännön alaan jättää pois eduskunnalle toimitettavasta 

hallituksen esityksestä. 
 

Jääskisen kertoman mukaan ETA-sopimuksen asiasisällöstä tulee valtaosa muo-

dostumaan EY-säädöksistäjoiden otsikot luetellaan sopimuksen liitteissä,mutta joiden 

sisältöä ei toisteta hallituksen esityksen eikä liitteen tekstissä.Kuten Jääskinen 

toteaa,tämä menettelytapa on hyvin erikoinen . Ilmeisesti se on käytännön pakon 

sanelema. 
 

Virallinen valtiosopimusdoktriini on seuraava:eduskunta hyväksyy sopimuksen 

lainsäädännön alaan kuuluvat kohdat sekä lainsäädäntöpäätöksellä voimaansaat-taa 

kansainvälisoikeudellisen velvoitteen eduskuntalaista poikkeavat kohdat. Normaalissa 

valtiosopimuskäytännössä,sopimuksia laadittaessa, taas menetellään siten,että 

pääsopimukseen liittyvät tekniset yksityiskohdat,erilliset liitteetjul-kaistaan sanasta 

sanaan sellaisinaan sopimuksen yhteydessä.Jos eduskunnalle toimitettavaan 
sopimukseen kuuluu lainsäädännön alaan kuuluvia kohtia,koko sopimus kaikkine 

liitteineen toimitetaan eduskunnalle.Nyt poikettaisiin tästä menettelytavasta.Eduskunta 

- päättäessään ETA- sopimuksista - ei saisi päätettäväkseen liitteissä lueteltuja 

säädöksiä.Onko ehkä niin,että tämä voisi koskea sellaisiakin direktiivin tai asetuksen 

luontoisia säädöksiä jotka poikkeavat edus-kuntalaista ja vaativat eduskunnan 

suostumuksen? Kuinka tätä olisi valtiosääntö-oikeudellisesti arvioitava? 
 

Pitäisin lähtökohtana sitä,että lainsäädännön alaan kuulumattomia liitteitä ei sinällään 

välttämättä HM 33§:n ja VJ 69§:n nojalla ole tarpeen toimittaa eduskunnan 

hyväksyttäviksi.Jos liitteet sisältävät varmasti pelkästään asetuksen tasoista sääntelyä 

edellyttäviä normeja,asetuksia,dii"ektiivejä tai normiluonteisia päätöksiä,mielestäni ei 

ole oikeudellista estettä jättää ne hallituksen esityksen ulkopuolelle.Nehän eivät HM 
33§:ssä säädetyllä tavalla " kuulu lainsäädännön alaan".Menettely kylläkin poikkeaa 

aivan vakiintuneesta käytännöstä ottaa teknisluontoiset liitteet hallituksen esityksen 

osiksi. 
 

Suomessa tunnetaan valtuutusmuotoinen voimaansaattamismenettelyjoskin se on 

sotien jälkeisenä aikana käynyt harvinaiseksi.Voisi olla asianmukaista liittää ETA-

sopimusta tarkoittavaan voimaansaattamislakiin erillinen valtuutusluon-toinen säännös 

jonka nojalla asianomaiset viitatut liitenormit voimaansaatetaan asetuksella.Minusta 

nimittäin tuntuu,että tavanomainen blankettilain voimaan-sattamisvaltuutus ei riitä 

voimaansaatettaessa liitteitä joita ei ole selostettu hallituksen esityksessä. 
 

Jos eduskunnalle toimittamatta jätettäviin säädöksiin sisältyy lainsäädännön alaan 

kuuluvia säännöstöjä.ongelmanasettelu muuttuu toiseksi.Tällöin lienee pakko käyttää 

lainsäädännöllistä,sotien jälkeisenä aikana hyvin harvinasta val-tuutusta.Eduskunta 
valtuuttaisi hallituksen voimaansaattamaan asetuksin sellaiset 

EY-säädökset joita ei ole toimitettu hallituksen esityksen mukana eduskunnalle, mutta 
jotka poikkeavat eduskunnan säätämästä laista.Tällainen valtuutus on sinänsä 



 

perustuslain sallimaa lainsäädäntövallan delegointia.Jääskisen muistiossa puhutaan 

kyliäkin vain lainsäädännön alaan kuulumattomista EY-säädöksistä. Kun kuitenkin 

käännöstyö on hidasta,ei ole mitenkään varmaa,etteikö ETA-so-pimuksen 

hyväksymisen jälkeen sittenkin huomattaisi,että pelkällä viittauksella 

hyväksyttyihin EY-säädöksiin sittenkin liittyi eduskuntalaista poikkeavia kohtia. 

 
 

Oma ongelmansa - johon muistiossa ei tosin viitata - muodostuu siitä,kuinka on 
oikeudellisesti arvioitava ETA-sopimuksen nojalla Suomea sitoviksi tulevia di-

rektiivejä.Direktiiveillehän on ominaista.että valtio tulee velvolliseksi saattamaan 

oikeusjärjestyksensä direktiivin sisällön mukaiseksi .Valtion omaksi asiaksi jää se 

lainsäädännöllinen muoto jota direktiivivelvoitteen voimaansaattamisessa 

käytetään.Minusta direktiivi on sellaisenaan hyvin lähellä VJ 69,2§:ssä tarkoitettua 

lainsäädännön sitomistapausta.Direktiivin tultua Suomea sitovaksi ja kun se on 

voimaansaatettu,eduskunta ei lainsäädäntöpäätöksin voi asiaintilaa enää 

muuttaa.Eduskunnan ja lainsäätäjän kädet on sidottu. 
 

VJ 69,2§ edellyttää että lainsäädäntöä sitovat kansainvälisoikeudelliset sopimukset, 
joiksi direktiivit on luettava,on toimitettava eduskunnan hyväksyttäväksi. Kun siten 

aikanaan eduskunnalle toimitetaan mahdollinen ETA-sopimus jossa vain viitataan 

tiettyihin direktiiveihin,on oltava aivan varmaa,etteivät direktiivit sido eduskunnan 

lainsäädäntövaltaa eli sido lakitason säädösten sisältöäJos tällaisia direktiivejäjotka siis 

vaativat eduskuntalain,ETA-ratkaisuun sisältyy,ne on mielestäni VJ 69,2§:n nojalla 

toimitettava eduskuntakäsittelyyn.Toinen ratkaisu on säätää ETA-sopimuksen 

voimaansaattamislaki ns.supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä muun ohella 

myös siitä syystä.että järjestelyllä poiketaan VJ 69,2§:n säännöksestä.Minusta on joka 

tapauksessa selvää,että ETAsopimus vaatii supistetun perustulainsäätämisjärjestyksen 

joten yksi lisäperuste tämän säätämisjärjestyksen käyttämiselle ei merkitse juuri 

mitään. 
 

E Y-oikeuskäy täntö. 

Muistiossa kysytään seuraavaksi,edellyttääkÖ kansainvälisistä sopimuksista annettu 
laki EY:n oikeuskäytännön julkaisemista Suomessa ja voidaanko tästä 

poiketa.Edelleen kysy tään, voidaanko mahdollinen poikkeus hyväksyä voimaan-

saattamislakina. 
 

Muistiossa todetaan,että kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta annetun lain 6§:n 

mukaan julkaisemisvelvollisuus ulottuu myös " sopimukseen liittyviin tai 

kansainvälisen järjestön niiden nojalla antamiin Suomen valtiota sitoviin päätöksiin ja 

määräyksiin".Arvellaan,että tällaisten järjestöpäätösten joukkoon tulisi ehkä lukea 

myös EY:n tuomioistuimen päätökset.Näin erityisesti siitä syys-tä,että mahdolliseen 

ETA-sopimukseen on odotettavissa säännösjonka mukaan EY-oikeutta on tulkittava 

EY:n tuomioistuimen tekemien päätösten mukaises-ti,eli ne tulevat Suomea 

velvoittaviksi tulkinnoiksi.Tämä velvoite jo sellaisenaan merkitsee poikkeamista HM 
2§:n: tuomiovaltaa koskevasta säännöksestä. 
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Muistiossa verrataan tätä järjestelmää Euroopan neuvoston Ihmisoikeustuomioistuimen 

toimintaan.Mielestäni vertaus ei ole aivan osuva.Ihmisoikeustuomioistuimen 

päätöksillä ei ole sitovaa ennakkotapausvaikutusta.Ihmisoikeusso-pimus ei sisällä 

säännöksiä joiden mukaan jäsenvaltioiden olisi tulkittava sopimusta ja muutettava 

lainsäädäntöään ja hallintokäytäntöään vanhempien tuomioiden 

mukaiseksi.Tuomioiden välitön oikeudellisesti sitova vaikutus ulottuu vain 

kulloisenkin riita-asian osapuoliin.Toinen asia on,että Ihmisoikeustuomioistuimen 

päätöksillä on tosiasiallinenjainsäädäntöä ja hallintokäytäntöä ohjaava vaikutus myös 

niissä maissajoita kyseiset päätökset eivät ole koskeneet. Ero on kuitenkin 

ratkaiseva,koska ETA-sopimukseen sanotaan tulevan oikeudellisesti sitovan ,EY-

tuomioiden osoittaman tulkintalinjan noudattamisvelvol-lisuuden. 
 

Kysymys oli siis siitä, koskeeko kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta annetun 

lain 6§ kansainvälisten lainkäyttöelinten (jollainen EY-tuomioistuin on erotuksena 

hallintovaltaa käyttävistä ns. plenaarielimistä) sitovia päätöksiä.Kat-son,että 6§ ei niitä 

koske.Osallistuin jonkinlaisena asiantuntijana tuon lain valmisteluun^ suunniteltiin 

tarkoittamaan nimenomaan normimuotoisia kansainvälisten järjestöjen hallintoelinten 

päätöksiä.Siis sellaisia sitovia normeja joita ei tehdä tavanomaisen kansainvälisen 

sopimuksen laadintamuodossa,esim.ratifioin-tiehdoin tai noottien vaihdolla. Lain 

tarkoitettiin koskevan mm. ns opting-out lausekkeen nojalla voimaantulevia 

säädöksiä.Esimerkkinä niistä ovat vaikkapa Itämeren kalastuskomitean tekemät 

kalastusta ja merellisen luonnon suojelua tarkoittavat päätökset.Opting-out eli 

contracting-out lausekkeet olivat tuon lain voimaantulon aikaan uutuus kansainvälisten 

järjestöjen norminantovallan käytössä.Laki laadittiin silmälläpitäen myös erinäisiä 

muita järjestöjen norminantovallan erikoisuuksia.Esimerkkinä niistä ovat vaikkapa 

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n erityyppiset 

ilmailunormitVastaavanlaista erikoislaatuista norminantovaltaa esiintyy mm. 

merenkulun turvallisuuden alalla.Laki säädettiin siis tarkoittamaan normiluontoisia 

järjestöpäätöksiä niiden muotoon katsomatta.ei sensijaan yksittäisissä tulkintariidoissa 

annettuja.sitoviakaan lainkäyttöelinten päätöksiä.Katson siis,että lain 6§:n 

säätämistausta huomioon ottaen EY:n tuomioistuimen päätöksiä ei tarvitse julkaista 

6§:ssä säädetyin tavoin. 
 

Jos päädytään toisenlaiseen tulkintaan joudutaan vastaamaan Jääskisen kysymyksen 

jatko-osaan. Voidaanko 6§:stä säätää poikkeus voimaansaattamislaissa?Tämä-kin on 

mahdollista.Valtiosopimusoikeus tuntee ns sekamuotoiset voimaansaattamislait. 

Voimaansaattamislakina voidaan sisällöltään tyhjän ns.blankettilain lisäksi käyttää 
lakeja jotka sisältävät blankettisäännöksen ja sen ohessa voimaansaattamista 

tarkentavia,sopimukseen liittyviä (aineellisoikeudellisia) säännök-siä.Minusta ei ole 

estettä sille - jos EY:n tuomioistuimen päätökset vastoin kantaani katsottaisiin lain 6§:n 

alaan kuuluviksi - että ETA-sopimus voimaansaa-tettaisiin sekamuotolaillajonka 

yhtenä osana olisi säännös siitä,että jul-kaisemislain 6§:ää ei sovelleta EY:n 

tuomioistuimen päätöksiin. 
 

Sopimuskielet 
 



 

Seuraavaksi kysytään,olisiko tapauksessa jossa EY-säädösten kotimaisia versioita ei 

autentifioitaisi (minulle aika outo ilmaisu) hallituksen esityksen antamiseen mennessä, 

mahdollista poiketa kansainvälisiä sopimuksia koskevasta jul-kaisemisvelvoitteesta 

sekä missä järjestyksessä tällainen toimenpide olisi suoritettava.Jos suomea ja ruotsia 

ei pidettäisi alkuperäiskielinä,olisiko sovellettava kansainvälisistä sopimuksista 

annetun lain 5§:n velvoitetta julkaista sopimukset jollakin alkuperäiskielellä. 
 

Minusta lain sanamuoto ja tarkoitus ovat varsin selviä.Kansainvälisoikeudelli-sesti 

Suomea sitova ja kansalaisia koskeva velvoite on julkaistava sellaisella kielellä 
Suomessajoka on autenttinen eli sitova.Jos kotimaiset kielet eivät tätä ole,on aivan 

selvää,että suomalaisten ,sekä kansalaisten että viranomaisten, on jostain suomalaisesta 

lähteestä saatava sopimuksen kaikkia osapuolia todella sitova versio.Eli ei ole 

ajateltavissa,että Suomessa julkaistaisiin esim.joku sitovuutta vailla oleva 

versio,esim.suomennos.Tämä sisältäisi mahdollisesti vakavan 

käännösvirheen.Kansalainen tai viranomainen noudattaisi virheellistä tekstiä, mikä 

voisikin johtaa kansalaisen oikeudenmenetykseen. Julkaisemisvelvoite on siis lain 

nojalla olemassa jos ruotsia ja suomea ei pidetä ey-säädösten sitovina 

(todistusvoimaisina) kielinä. 
 

Seuraavaksi on kysyttävä,miten 5§:n säännöstä poiketaan? Onko olemassa jokin 

perustuslakiin pohjautuva periaate.jonka mukaan suomalaisen on voitava aina saada 

käsiinsä Suomessa voimassaoleva eli sitova versio kansainvälisoikeudellisesta 

velvoitteesta?Onko olemassa jokin perusoikeussäännökseen rinnastettava säännösjonka 

mukaan Suomen kansalaisella on oikeus saada käyttöönsä Suomessa julkaistu 

viralliskielinen versio kansainvälisoikeudellisesta velvoitteesta, eli EY-asetuksista ja 

direktiiveistä.Mielestäni tällaista oikeutta ei perustuslakeihin sisälly.Tosin 

hallitusmuoto säätää kansalliskieliksi suomen ja ruotsin,mutta perustuslaki ei missään 

kohdin puhu oikeudesta saada tietty velvoite tiedokseen kolmannella 

kielellä.Perustuslaki havaitakseni vaikenee tästä ongelmasta.Siihen ei myöskään voida 

ulottaa säännöstä jonka mukaan voimassa oleviin säädöksiin tulee liittää säännökset 

voimaantulosta.Voimaantulon problematiikka ratkeaa ETA-pääsopimuksen säännösten 

mukaisesti.Myöskään HM 20§:n säännös jonka mukaan laki on julkaistava Suomen 

lakikokoelmassani sisällä sääntöä joka velvoittaisi julkaisemaan sinänsä suomalaisia 

sitovan kansainvälisoikeudellisen velvoitteen alkuperäisellä vieraalla kielellä. 
 

Lähimmäksi ristiriitaa hallitusmuodon kanssa julkaisemisiani 5§:stä poikettaessa 

tullaan HM 14§:n kohdalla.Säännöksen mukaan Suomen kansalaisen oikeus käyttää 

oikeudessa ja hallintoviranomaisessa omassa asiassaan äidinkieltään,suo-mea tai ruotsia 

sekä tällä kielellä saada toimituskirjansa,on turvattava lailla. Tarkkaan ottaen ja 

14,2§:n sanamuodon mukaan ristiriitaa tämänkään säännöksen kanssa ei synny,koska 

kysymyksessä on pelkästään oikeus saada tieto kansainvälisoikeudellisesta 

sopimuksesta sen virallisella kielellä.Oikeusriidoissa ja hallintomenetelyssä jossa 

tulkitaan jotakin EY-velvoitetta jokaisella säilyy oikeus käyttää suomen tai ruotsin 
kieltä.Näin siitäkin huolimatta että viranomainen tai tuomioistuin saattaa päätöstä 

tehdessään joutua turvautumaan kolmannella kielellä laadittuun tekstiin.Päätös 

annetaan suomeksi tai ruotsiksi. 
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On epäselvää,onko sopimusvelvoitteen julkaisemisvelvoite vieraalla kielellä ehkä ollut 

syynä siihen,että kansainvälisiä sopimuksia koskeva laki säädettiin aikanaan 

poikkeuslakina.En ole voinut selvittää ajanpuutteen takia tätä yksityiskoh-taa.Onhan 

sinänsä outoa ja oikeuskäsitysten vastaista,että Suomen kansalainen saattaa tulla 

sidotuksi velvoitteeseenjoka on julkaistu muodossa iota hän ei ymmärrä.Suomessa voi 

5§:n seurauksena teoriassa olla voimassa vaikka kiinan-kielinen velvoitejos Suomi on 

liittynyt yleissopimukseenjonka virallisiin tai autenttisiin kieliin suomi ja ruotsi eivät 

kuulu.Olipa niin tai näin, 5§:n velvoitteesta poikkeamisesta voidaan mielestäni säätää 

tavallisessa lainsäätämisjärjes-tyksessä.Poikkeaminen 5§:n säännöksestä ei huononna 
suomalaisten oikeusasemaa siitä,mikä se olisi jos 5§:ää sovellettaisiin EY-

velvoitteisiin oloissajolloin suomen- ja ruotsinkieliset käänökset eivät ole sitovia tai 

todistusvoimaisia. Suomalaiset saavat niistä suomennokset ja ruotsinnokset,mikä on 

parempi asia kuin saada samat säädökset täysin vieraalla kielellä joskin 

virallisina.Alkupe-räistekstit ovat niitä haluavien saatavilla 
 

5§:stä voidaan siis mielestäni vaikkapa aukkoteoriaa soveltaen poiketa tavailisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä.Joka tapauksessa tämä poikkeaminen voidaan liittää ETA-

sopimuksen voimaansaattamista tarkoittavaan lakiin soveltamalla edellä selostamallani 

tavalla oppia sekamuotolaeista.Eli ETA-lakiin voitaisiin 

ottaa blankettisäännöksen rinnalle säännös siitä,ettei ETA-velvoitteisiin sovelleta 
julkaisemislain 5§:ää. Ja jos kuitenkin katsottaisiin,että 5§ sittenkin sisältää jonkin 

perustuslain turvaaman oikeuden - toisin kuin olen edellä katsonut - se-kamuotolaki 

joudutaan kuitenkin käsittelemään supistetussa perustuslain säätä-

misjärjestyksessä.Poikkeama 5§:stä voitaisiin liittää tällöin siihen pitkään listaan 

perusteita,minkä vuoksi ETA-sopimus poikkeaa Suomen perustuslaeista.Kuten 

sanottu,minun mielestäni tämä ei ole tarpeen. 
 

Aikataulukysymys 
 

Viimeisenä kohtana todetaan,että EY-säädösten lopullisia versioita kotimaisilla kielillä 

ei saatane valmiiksi yhtä nopeasti kuin on mahdollista antaa hallituksen esitys 

sopimuksen hyväksymisestä.Tältä osin arvellaan riittäväksi se,että lopulliset tekstit 

toimitetaan eduskunnalle ennen voimaansaattamislain toista käsittelyä. 
 

Tämä ongelma jäi minulle epäselväksi,sillä ongelma on muotoiltu kaksiselittei-

sesti.Onko tarkoituksena,että kaikki ETA-sopimuksen nojalla Suomea sitovaksi tuleva 

normisto toimitetaan eduskunnan käsiteltäväksi,vaikka itse ETA-sopimus edellä 

selostetuin tavoin vain viittaa sitoviksi tulevien velvoitteiden nimik-keisiin?Vai 

tarkoitetaanko vain sellaisia ETA-normejajotka selvästi kuuluvat lainsäädännön alaan 

ja vaativat eduskunnan suostumuksen. 
 

Oli niin tai näin.menettely on jälleen epäortodoksi. Yleensä eli aina tähän asti tiettyyn 

kansainväliseen sopimukseen kuuluvat liitännäiset velvoitteet on toimitettu 

eduskunnalle alkuperäisen hallituksen esityksen yhteydessä.
3
 Tässä on siten 

                     
3 Syrjäytän tässä ns.Hukuvan transformaation problematiikan. 
3 Yllä olevan lausunnon valmistumisen jälkeen tavoitin perustuslakivaliokunnan hivenen kryptisen mietinnön 8/1982 

esityksestä 226/1981.Valiokunta on itse ehdottanut kansalaisten oikeusturvan vahvistamiseksi muutoksia 5§:ään.Syynä 

lain säätämiselle poikkeuslakina ei mietinnönkään mukaan voida pitää sitä,että sopimus on julkaistava ainakin 



 

kysymyksessä jonkinlainen hallituksen esityksen täydennysmenettely.Sellaista ei 

perustuslaki kylläkään tunne,mutta kun sitä ei ole perustuslaeissa kiellettykään, se 

voitanee katsoa perustuslakien sallimaksi.Menettelystä aiheutuu kyllä kummallisuuksia 

jos kyseessä ovat velvoitteet jotka vaativat eduskunnan suostumuksen lainsäädännön 

alaan kuuluvina.Jos tätä tarkoitetaan,nämä säädökset kuljetetaan erikoisvaliokunnan ja 

ensimmäisen käsittelyn läpi vasta ETA-sopimuksen jälkeen.Onko ehkä 

tarkoituksena,että ETA-sopimus odottaa näitä velvoitteita kolmannessa käsittelyssä 

jossa kaikki sitten voimaansaatetaan yhtä aikaa,vain kuinka on tarkoitus menetellä? 
 

Jos kyseessä ovat sellaiset velvoitteet jotka eivät edellytä eduskunnan suostumusta 

lainsäädännön alaan kuuluvina tai lainsäädäntöä sitovina VJ 68,1 §:n nojalla, 

valtiosääntöoikeudellisia ongelmia ei tietystikään synny,koska EY-normit toimitetaan 

tavallaan vain eduskunnalle tiedoksi - vaan ei hyväksyttäviksi ja voimaansaatettaviksi. 

                                                                 
yhdellä alkuperäiskielellä,mikäli suomi tai ruotsi eivät ole sopimuksen alkuperäiskieliä.Pe-rustuslain säätämisjärjestys 

oli seurauksena poikkeamisesta HM 22§:n säännöksistä. 

 

(  

 

 

 

 

 

Yhteenveto. 
 

Vaimoni joka luki tämän kirjoituksen,piti sitä jotakuinkin käsittämättömänä:mi-kä 

perimmältään on kirjoittajan mielipide.Esitän siksi seuraavassa lyhyesti vas-

taukseni,nyt perusteluitta, esitettyihin ongelmiin: 

Lainsäädännön alaan kuulumattomien velvoitteiden jättäminen hallituksen esityksen 

ulkopuolelle:valtiosääntö ei tätä estä mutta menettely on arveluttava. EY-

oikeuskävtännön iulkaiseminemvoimassa oleva laki ei sitä vaadi. Poikkeaminen 

vieraskielisen alkuperäistekstin julkaisemisesta:sitä ei voi pitää 

valtiosäännön vastaisena.Eri yhteyksissä voidaan käyttää voimaansaattamislaeik-si 

katsottavia ns.sekamuotolakeja.
2 

Osa YY-säädöksistä toimitetaan eduskunnalle vasta pääsopimuksen jälkeen: 

mahdollista mutta tavattoman problemaattista jos teksteihin sisältyy lainsäädännön 
alaan kuuluvia ja eduskunnan suostumusta sekä voimaansaattamista lailla vaativia 

säädöksiä. 

3ttta Ratatöitä 
 


