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1) Nimenhuuto 

2) Päätösvaltaisuus 

3) HE 279 laiksi vapaakauppasopimuksissa ja muissa tulli-

etuusjärj estelyissä sovellettavien alkuperäsääntöjen 

muuttamismenettelystä ja sääntöihin liittyvistä 

määräyksistä 
 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 
 

- Professori Antero Jyränki 

- OTT Martin Scheinin 

Päätetään jatkokäsittelystä. 

4) HE 317 Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen johdosta 

tehtävistä muutoksista Suomen valtiosääntöön ja LA 48 

laeiksi valtiopäiväjärjestyksen 16 §:n 3 momentin ja 

edustajanpalkkiosta annetun lain 4 §:n kumoamisesta 
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5) Muut mahdolliset asiat 

6)  Seuraava kokous on torstaina 17.12.1992 klo 9.00. 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 

Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä nro 279/1992 vp laiksi vapaakaup-

pasopimuksissa ja muissa tullietuusjärjestelyissä sovellettavien alkuperäsääntöjen 

muuttamismenettelystä ja sääntöihin liittyvistä määräyksistä esitän kunnioittavasti 

seuraavaa. 
 

1. ETA- sopimuksesta (HE 95/1992 vp) valiokunnalle antamassani lausunnossa esitin 

käsityksen, jonka mukaan ETA-sopimuksen voimaansaattamislain 4 § olisi tullut 

käsitellä valtiopäiväjärjestyksen 67 §:n mukaisessa järjestyksessä. Nyt käsittelyssä 

olevan lakiehdotuksen tavoin säännös koski alkuperäsääntöjen muutosten 

valtionsisäisen voimaansaattamistoimivallan delegointia. Perustelin kantaani yhtäältä 

sillä, että ehdotettu voimaansaattamistoimivallan delegointi oli itse ETA-sopimukseen 

nähden sellainen "ylimääräinen" elementti, jonka vuoksi lakiehdotuksessa ei kaikilta 

osin ollut kysymys sopimuksen voimaansaattamistoimesta. Toisaalta tukeuduin 

käsitykseen, jonka mukaan valiokunta oli aiemmassa käytännössään suhtautunut 

tiukemmin valtiosopimusten hyväksymis- ja voimaansaattamistoimivallan delegointiin 

kuin lainsäädäntövallan delegointiin siitä huolimatta, että voimaansaattamisessa on 

samalla kysymys lainsäädäntövallan käytöstä. Johtopäätökseni kannalta ei ollut 

merkitystä sillä, että alkuperäsääntöjen muutokset vaikuttavat verotukseen ja että niiden 

valtionsisäisessä voimaansaattamisessa siten on kysymys hallitusmuodon 61 §:ssä 

tarkoitetusta verosta säätämisestä. 



 

Kantani tueksi viittasin eräisiin perustuslakivaliokunnan aikaisempiin kannanottoihin 

(PeVL 5/1961 vp, 15/1982 vp, 13/1989 vp ja 7/1992 vp), erityisesti lausuntoon PeVL 

2/1983 vp, jota lainaan jälleen: 
 

"Koska hallitusmuodon 33 §:n ja valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n mukaan 

eduskunnan myötävaikutus on tarpeen sellaisten kansainvälisten sopimusten 

hyväksymiselle ja voimaansaattamiselle, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, ei 

tästä järjestelystä voida säätää poikkeusta valtiopäiväjärjestyksen 66 §:ssä 

määrätyssä järjestyksessä käsiteltävällä lailla." 
 

2. Valiokunnan ETA-sopimuksesta antamassa lausunnossa (PeVL 15/1992 vp) 

omaksuttiin toinen tulkinta. Valiokunta päätyi arvioimaan valtiosopimusten voi-

maansaattamistoimivallan sallittavuutta lainsäädäntövallan delegointia käsiteltäessä 

kehiteltyjen kriteerien pohjalta. Kun - muiden asiaan vaikuttavien seikkojen ohella - 

kysymys ei ollut kokonaisen oikeusalan siirtämisestä lain tasosta alemmanasteisten 

säädösten varaan ja kun ETA-voimaansaattamislain 4 §:llä ei kajottu kansalaisten 

perustuslaissa turvattuihin oikeuksiin, ehdotettua alkuperäsääntöjen voi-

maansaattamistoimivallan delegointia ei valiokunnan mielestä voitu pitää perustuslain 

vastaisena. Kannanoton esittäessään valiokunta oli tietoinen siitä, ettei ETA-sopimuksen 

voimaansaattamislain säätämisjärjestykseen itse asiassa vaikuttanut lainkaan se, oliko 

delegointi sinänsä sallittu vaan ainoastaan se, merkitsikö delegointisäännös sellaista itse 

sopimukseen nähden "ylimääräistä" elementtiä, jonka vuoksi kysymys ei enää olisi ollut 

valtiosopimuksen voimaansaattamislaista. \aliokunnan kannanottoa ei tuon tulkinta-

asetelman erikoisuuden vuoksi mielestäni tule lukea yleispätevänä arviona siitä, 

millainen lainsäädäntövallan delegointi on valtiosopimuksen voimaansaattamislain 

osana säädettynä hyväksyttävissä tavallisella lailla. Kun ETA-sopimuksen 

voimaansaattamislaki joka tapauksessa oli säädettävä supistetussa 

perustuslainsäätänrisjärjestyksessä muun muassa sopimuksella perustettujen 

kansainvälisten toimielinten toimivaltuuksien vuoksi, on mielestäni ymmärrettävää ettei 

erillistä arviointia esimerkiksi hallitusmuodon 61 §:n kannalta tehty. 

3. Kansainvälisen sopimuskentän nopean kehityksen vuoksi sopimuksiin sisältyviä 

delegointijärjestelyjä koskevat valtiosääntöoikeudelliset ongelmat kaipaavat 

perusteellista selvittämistä, oman käsitykseni mukaan itse asiassa perustuslakiemme 

uudistamista siten, että kansainvälisen velvoittautumisen moninaiset muodot otetaan 

huomioon. Käsittelyssä olevan lakiehdotuksen yhteydessä näitä ongelmia 

havainnollistaa se, että kansainvälisen toimielimen päätöksellä tapahtuvan 

/aliokunnan


 

alkuperäsääntöjen muuttamismahdollisuuden sisältäviä sopimuksia on voi-maansaatettu 

sekä tavallisella lailla että (supistetussa) perustuslainsäätämisjärjestyksessä ja että 

alkuperäsääntöjen muutosten valtionsisäistä voimaansaattamis-toimivaltaa on delegoitu 

niin ikään erilaisin säätämisjärjestyksin. 

4. ETA-sopimuksen voimaansaattamislain tapauksessa perustuslakivaliokunta perusti 

tulkintansa osin siihen, ettei lakiehdotus merkinnyt valtiosopimusten 

hyväksymistoimivallan siirtoa vaan delegointi koski ainoastaan alkuperäsääntöjen muu-

tosten voimaansaattamisvaihetta. ETA-sopimuksen yhteydessä tällainen tulkinta ehkä oli 

oikeutettu, koska tarkoituksena on, että ETA:n sekakomitean muitakin päätöksiä tuodaan 

eduskunnan hyväksyttäviksi ja että eduskunta siten ainakin muodollisesti säilyttää 

hallitusmuodon 33 §:n mukaisen toimivaltansa osallistua lainsäädännön alaan kuuluvien 

sopimusten tekemiseen. Sen sijaan eräiden käsillä olevan lakiehdotuksen 3 §:n 2 

momentissa maMttujen sopimusten osalta eduskunnan osallistuminen alkuperäsääntöjen 

muutosten hyväksymiseen on puhdas fiktio, lukuun ottamatta 

perustuslainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyä kehitysmaista peräisin olevien tavaroiden 

tulli- ja tuontimaksuetuuksista annetun lain (973/71) sisältämää 

jälkitarkastusmenettelyä, jota eduskunnan hyväksymistoimivallan kannalta voisi 

luonnehtia "puolifiktioksi". Kuten lakiehdotuksen perusteluista käy ilmi, 

alkuperäsääntöjen muutoksia koskevat kansainväliset neuvottelut hoitaa tullihallitus. En 

tiedä, missä muodossa tasavallan presidentti mahdollisesti osallistuu Suomen 

kannanmuodostukseen asianomaisessa kansainvälisessä toimielimessä tapahtuvassa 

päätöksenteossa, mutta ainakaan eduskuntaa ei millään tavoin kuulla, huolimatta siitä 

että alkuperäsääntöjen muuttaminen merkitsee Suomessa perittävistä valtion veroista 

säätämistä. 

5.  

Äsken sanotusta huolimatta haluan kiinnittää valiokunnan huomiota siihen, että 

esityksen säätämisjärjestysperusteluissa esitetty viittaus siihen, että lait EFTA:n ja EEC-

vapaakaupan alkuperäsäännöistä on säädetty tavallisina lakeina, on itse asiassa 

harhaanjohtava kokonaisuuden kannalta. Mitä ensinnä tulee EFTA-alkuperäsääntöihin, 

on syytä tuoda esiin kaksi asiaa: 

(a) Kun Suomen ja EFTA-valtioiden välille luotiin sopimussuhde, perustuslakiva-

liokunta esitti asiaa koskevan hallituksen esityksen (HE 30/1961 vp) käsittelyssä 



 

nimenomaisen valtiosopimusten voimaansaattamisvallan delegoinnin torjuvan 

lausuman: 
 

"Tarkastettuaan puheenaolevat sopimukset ja konvention perustuslakivaliokunta 

katsoo, ettei niihin sisälly määräyksiä, jotka merkitsisivät poikkeusta 

r^rustuslaeistamme. Päätyessään tähän lopputulokseen valiokunta on kuitenkin 

lähtenyt siitä, että sopimusten ja konvention tekstit... on käsitettävä ja käytännössä 

tulkittava niin, että hyväksyttäväksi ehdotetusta blankettilaista huolimatta sellaiset 

lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset, joiden asiallinen sisällys ei 

välittömästi käy ilmi eduskunnan hyväksyttäviksi nyt saatettujen sopimusten ja 

konvention teksteistä, voidaan saattaa valtionsisäisesti voimaan vain eduskunnan 

asianmukaisessa järjestyksessä hyväksymillä laeilla Sanotulla edellytyksellä 

hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus on perustuslakivaliokunnan 

käsityksen mukaan hyväksyttävissä yksinkertaisella äänten enemmistöllä." 

(PeVL 5/1961 vp) 

(b) EFTA on varsin dualististen valtioiden yhteenliittymä, ja sen piirissä on sopi-

mussuhteen muutosten toteuttamisessa varsin pitkälle käytetty kansainvälisen so-

pimuksen muotoa. Niinpä eduskunta on jo toistakymmentä kertaa päässyt käsittelemään 

EFTA-sopimussuhteen muutoksia normaalissa kansainvälisten sopimusten hyväksymis-

ja voimaansaattamismenettelyssä. (Ks. myös PeVL 12/1964 vp.) 
 

Ja mitä puolestaan tulee EEC-vapaakauppasopimuksen alkuperäsääntöihin, käsittelyssä 

olevan lakiehdotuksen 3 §:n 3 momentissa mainittu 21 päivänä joulukuuta annettu asetus 

Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisessä kaupassa sovellettaviin 

alkuperäsääntöihin liittyvistä määräyksistä (932/73) ei perustunut 3 §:n 2 momentin 2 

kohdassa mainittuun viikkoa myöhernmin annettuun lakiin (996/73) vaan 21.11.1973 

annettuun vapaakauppasopimuksen voimaansaattamis-lakiin (879/73). Tämäkin laki 

kyllä säädettiin tavallisessa järjestyksessä, mutta vasta sen jälkeen kun siihen liittyvää 

toista lakia oli eduskuntakäsittelyn aikana muutettu perustuslakivaliokunnan fäinnitettyä 

lausunnossaan nimenomaisesti huomiota hallitusmuodon 61 §:n säännökseen liittyviin 

delegointiongelmiin. Lainaan valiokunnan lausuntoa: 
 

"Kun asetuksella voitaisiin siten säätää tuontitullien sovitun alentamisoh-jelman 

aloittamisajankohdasta ja siis tulleista, joista hallitusmuodon 61 §:n mukaan on 

säädettävä lailla, on tämä säännös ristiriidassa hallitusmuodon säännösten kanssa 

ja edellyttää siten lakiehdotuksen käsittelemistä perus-



 

tuslauisäätairasjärjestyksessä. Valiokunnan käsityksen mukaan tuo sopimuksen 

mukaisen tullien alentamisohjelman toteuttaminen olisi kuitenkin mahdollista 

määritellä suoraan laissa niin yksityiskohtaisesti, ettei lakiehdotuksen mukaista 

lainsäädäntövallan siirtämistä tarvittaisi." (PeVL 8/1973 vp) 

5. Sellaiset kansainväliset sopimukset, joilla alkuperäsääntöjen muuttaminen annetaan 

kansainvälisen toimielimen päätettäväksi, merkitsevät lainsäädännön alaan kuuluvien 

valtiosopimusten hyväksymistoimivallan. delegointia, ellei eduskunnan osallistumista 

muutosten Suomen puolelta tapahtuvaan hyväksymiseen turvata. Tästä ei sinänsä vielä 

seuraa, että käsillä oleva lakiehdotus olisi säädettävä perustuslainsäätämisjärjestyksessä - 

sehän ei merkitse yhdenkään uuden sopimuksen voimaansaattamista, eikä sen 1 §:ää 

myöskään voida tulkita valtuutukseksi voimaansaattaa tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä tai asetuksella uusia luonnehditun järjestelyn sisältäviä 

sopimuksia. 

6. Päädyn silti kantaan, jonka mukaan lakiehdotus on käsiteltävä valtiopäivä-

järjestyksen 67 §:n mukaisessa järjestyksessä, vaikka katsottaisiin, että lainsää-

däntövallan delegointia koskevat kriteerit ovat sovellettavissa myös valtiosopimusten 

voimaansaattamistoimivallan delegointiin ja vaikka vielä tämän lisäksi 

katsottaisiin, että vähämerkityksisen ja teknisluontoisin perustein kansainvälisen 

toimielimen päätöksellä toteutettavan verosta säätämisen mahdollistava sopimus voidaan 

saattaa voimaan tavallisella lailla, tämä tulkinta ei ulotu käsillä olevaan lakiehdotukseen. 

Lakiehdotuksen 1 §:n säännös on nimittäin tulevaisuuteen kohdistuva yleissäännös, 

joka koskisi kaikkia vastaisuudessakin laadittavia alkuperäsääntöjen 

muuttamismahdollisuuden sisältäviä sopimuksia. Tätä voidaan luonnehtia "kokonaisen 

oikeusalan" delegoinniksi, etenkin kun alkuperäsääntöjen käsite ja "tekninen" luonne, 

samoin kuin niiden muutosten vähäinen asiallinen merkitys eivät ole yleisellä tasolla 

mitenkään itsestään selviä. Lisäksi delegointi tapahtuisi keskusvirastolle eli 

parlamentaarisen vastuun kannalta selvästi alemmas kuin jos voimaansaattamisvaltaa 

siirrettäisiin valtioneuvostolle (yleisistunnolle tai rniniste^ riölle). Jos 1 §:ssä viitattaisiin 

lain soveltamisalana ennestään voimassa oleviin sopimuksiin, ja jos 

voimaansaattamisvaltaa delegoitaisiin vain valtioneuvostolle, tavallisen lain 

säätämisjärjestys saattaisi olla oikeutettu. Lain yleinen soveltamisala kuitenkin muuttaa 

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1992 

Martin Scheinin 

oikeustieteen tohtori, valtiosääntöoikeuden dosentti 
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tilanteen toiseksi. 


