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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 

 

Lausuntonani hallituksen esityksestä Euroopan talousalueesta 

tehdyn sopimuksen johdosta tehtävistä muutoksista Suomen 

valtiosääntöön (HE 317 v. 1992 vp.) esitän kunnioittaen 

seuraavaa. 

Esityksen tavoitteena on toteuttaa Suomen val-

tiosäännössä sellaiset muutokset, joilla pyritään torjumaan ETA-

sopimuksen mahdolliset valtioelintemme keskinäisiä 

(tosiasiallisia) valtasuhteita horjuttavat vaikutukset. Kysymys 

on ennen muuta eduskunnan ja valtioneuvoston sekä tasavallan 

presidentin ja valtioneuvoston välisistä mutta myös eduskunnan 

valiokuntien sekä valtioneuvoston ministeriöiden keskinäisistä 

suhteista. 

Esityksen perusteluissa on luonnehdittu ETA-sopimuksen 

mahdollisia vaikutuksia ylimpien valtioelintemme asemaan ja 

keskinäisiin suhteisiin. Näiden vaikutusten taustana on 

ensinnäkin eduskunnan rajoitettu toimivalta kansainvälisten 

sopimusten hyväksymisessä ja valtionsisäisessä 

voimaansaattamisessa. Toiseksi erityisesti presidentin ja 

valtioneuvoston asemaan vaikuttaa se, että kansainvälisiksi 

sopimuksiksi oikeudellisesti luonnehdittavat ETA-säädökset 

ulottuvat laajalti aiemmin kansallisen päätöksenteon ja 

lainsäädännön piiriin kuuluneelle alueelle. Esityksen 

pyrkimykset taata eduskunnan vaikutusmahdollisuudet uusien ETA-

säädösten sisältöön jo niiden valmisteluvaiheessa sekä estää se 

toimivallan siirtyminen valtioneuvostolta presidentille, jonka 

valtiosääntöisenä taustana on presidentin ulkoasiainvalta, 

ovatkin nähdäkseni oikean suuntaiset. 

Näitä pyrkimyksiä koskevat perussäännökset on 

ehdotettu otettavaksi hallitusmuotoon, siihen lisättävään 33a 

§:ään. Pidän tätä onnistuneena ratkaisuna jo sen vuoksi, että 

hallitusmuoto on keskeinen perustuslakimme ja että ETA 
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sopimuksella ja sen aiheuttamilla valtiosääntömuutoksilla tulee 

epäilemättä olemaan tärkeä merkitys valtiollis-poliittisen 

järjestelmämme kehityksessä. 

Ehdotetussa HM 3 3a §:ssä kiinnittää kuitenkin 

huomiota ensinnäkin se, että 1 momentissa olevassa viittauksessa 

valtiopäiväjärjestykseen on vältetty mainitsemasta Euroopan 

talousaluetta tai ETA-sopimusta. Sen sijaan jo 

valtiopäiväjärjestykseen lisättäväksi ehdotetun 4a luvun 

otsikossa käytetään ilmausta "Euroopan talousaluetta koskevat 

yhdentymisasiat". Voikin kysyä, eivätkö ETA-sopimukseen 

liittyminen ja sen valtionsisäinen voimaansaattaminen ole niin 

tärkeitä ratkaisuja, että niiden tulisi saada ilmauksensa myös 

hallitusmuodon tekstissä. 

Jos Suomi liittyy Euroopan yhteisöön, valtiopäivä-j 

ärj estystä on aikanaan muutettava, mikäli eduskunnalle halutaan 

turvata osallistua myös EY-säädösten käsittelyyn jo niiden 

valmisteluvaiheessa siten kuin ETA-säädösten osalta nyt 

ehdotetaan. Hallitusmuotoon muutosta ei sen sijaan ainakaan 

näiltä osin tarvittaisi, koska ehdotettu HM 33a §:n sanamuoto 

kattaisi myös EY-jäsenyyden synnyttämän tilanteen. Mielestäni 

olisi tärkeää, että ETA:n mainitsematta jättämistä ei 

tulkittaisi sellaiseksi ennakolliseksi kannanotoksi, jonka 

mukaan mahdollinen Euroopan yhteisön jäseniksi liittyminenkin 

voisi tapahtua ilman, että tästä jäisi nimenomaista jälkeä 

hallitusmuodon tekstiin. — Tarvittavat valtiosääntö-muutokset on 

muutoinkin syytä ottaa uuteen tarkasteluun mahdollisen EY-

jäsenyyden yhteydessä. Tällöin voitaneen osaksi hyödyntää niitä 

kokemuksia, joita nyt ETA-sopimuksen varalta ehdotetuista 

järjestelyistä tuolloin on kertynyt. 

Ehdotetun HM 33a §:n 2 momentin mukaan "valtioneuvosto 

päättää 1 momentissa tarkoitetun kansainvälisen toimielimen 

päätöksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta, jollei päätös 

vaadi eduskunnan hyväksymistä eikä sisältönsä vuoksi myöskään 

edellytä asetuksen antamista". Säännösehdotus herättää kaksi 

tulkintaongelmaa. 

Ensinnäkin voidaan kysyä, tuleeko ilmausta "1 

momentissa tarkoitetun kansainvälisen toimielimen päätös" 

tulkita valtiopäiväjärjestyksen kautta siten, että se koskisi 

ainoastaan ETA-sopimuksessa ja EFTA-valtioiden pysyvästä 

komiteasta tehdyssä sopimuksessa tarkoitettujen kansainvälisten 

toimielinten päätöksiä. Toinen tulkintavaihtoehto on, että 
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säännösehdotus kattaisi myös sellaiset muilla kansainvälisillä 

sopimuksilla perustettujen toimielinten päätökset, joita on 

valtiosääntöoikeudellisesti luonnehdittava kansainvälisiksi 

sopimuksiksi. Tämä tulkintaongelma on osaltaan seurausta 

pyrkimyksestä välttää Euroopan talousalueen tai ETA-sopimuksen 

mainitsemista hallitusmuodon sanamuodossa. 

Toinen epäselvyys liittyy siihen, milloin päätöksen on 

katsottava sisältönsä vuoksi edellyttävän asetuksen antamista. 

Meillä on yleensä noudatettu käytäntöä, jonka mukaan sopimukset, 

jotka presidentti hyväksyy, saatetaan myös valtionsisäisesti 

voimaan presidentin antamalla asetuksella. Tämä käytäntö ei 

tosin perustu nimenomaiseen perustuslain tai alemmankaan tason 

säännökseen. Nyt ehdotettua presidentin ja valtioneuvoston 

hyväksymis- ja voimaansaattamisvaltaa määrittävää säännöstä 

voidaan tulkita kahdella tavalla. Ensinnäkin säännöksen 

maininnalla sisältönsä vuoksi asetusta edellyttävistä 

päätöksistä saatetaan katsoa tarkoitettavan päätöksiä, joihin 

liittyy niin tärkeitä ulkopoliittisia näkökohtia, että niiden 

hyväksyminen kuuluu presidentille HM 33 §:ssä pidätettyyn 

toimivaltaan. Tällaiset päätöksethän on nykyistä käytäntöä 

jatkettaessa saatettava valtionsisäisesti voimaan presidentin 

antamalla asetuksella. Säännöksen kiinnekohta nykyisessä 

hallitusmuodossa olisi siten 33 §. Säännösehdotukselle esitetyt 

perustelut näyttävät viittaavan tällaiseen tulkintaan. 

Voidaan kuitenkin esittää myös toinen tulkintavaih-

toehto. Sen mukaan sisältönsä vuoksi asetuksen antamista 

edellyttäviä ovat ulkopoliittisesta merkityksestään riippumatta 

(myös) sellaiset päätökset, jotka on saatettava voimaan 

presidentin antamalla asetuksella, koska ne sisältävät 

presidentille hallitusmuodossa pidätetyn asetuksenantovallan 

piiriin kuuluvia määräyksiä. Säännöksen kiinnekohtana nykyisessä 

hallitusmuodossa olisivat siten 28 § ja muut presidentin 

asetuksenantovaltaa koskevat säännökset. Tähän vaihtoehtoon 

esityksen perusteluissa ei oteta kantaa. 

Epäselvyyksiä näyttää liittyvän myös valtioneuvoston 

yleisistunnon ja ministeriöiden toimivallan jakoon ETA-säädösten 

hyväksymisessä ja valtionsisäisessä voimaansaattamisessa.  HM 

33a §:n perusteluiden mukaan valtioneuvostolla tarkoitettaisiin 

pykälän 2 momentissa yleisistunnon ja ministeriöiden muodostamaa 

kokonaisuutta. Valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja 

toimialasta annettuun lakiin (MinisteriöL) lisättäväksi 
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ehdotettu 3a § puolestaan muodostaisi "laintasoisen 

oikeusperustan tarvittaessa hyväksyä ja saattaa voimaan ETA-

säädös ministeriön päätöksellä". Näin ei nähdäkseni kuitenkaan 

ole. Ministeriölaki ei nykyisin sääntele yleisistunnon ja 

ministeriöiden välistä päätösvallan jakoa vaan ministeriöiden 

keskinäistä toimialajakoa. Ennen kuin eduskunnan käsiteltävänä 

olevien valtioneuvostoa ja sen ministeriöitä koskevien 

säännösehdotukset (HE 184 v. 1992 vp.) tulevat voimaan, 

yleisistunnon ja ministeriöiden toimivallanjakoa sääntelevät 

laki asiain ratkaisemisesta valtioneuvostossa (VNRatkL) ja sen 

valtuutuksen nojalla säädetyt valtioneuvoston ohjesäännön (VNOS) 

12—13 §. Myöskään tar-koittamieni ehdotusten voimaantulon 

jälkeen valtioneuvosto-lain 3 §, johon nyt ehdotetun MinisteriöL 

3a §:n viittaus tulisi kohdistumaan, ei sääntele yleisistunnon 

ja ministeriöiden toimivaltasuhteita, kuten esityksen 

perusteluissa ilmeisesti on oletettu. 

Hallituksen esityksen liitteenä olevan luonnoksen 

mukaan VNOS 12 §:n uudessa 16) kohdassa säädettäisiin, että 

yleisistunnossa olisi käsiteltävä "ETA:n sekakomitean päätöksen 

hyväksyminen, mikäli päätöksen voimaan saattaminen edellyttää 

valtioneuvoston päätöstä". Jos tässä säännösluonnoksessa 

käytetty käsite "valtioneuvosto" viittaa yleisistuntoon, säännös 

edellyttää yleisistunnon ja ministeriöiden päätösvallan jaosta 

säädetyn jossain muussa säännöksessä. Hallituksen esityksessä ei 

kuitenkaan ole ehdotusta tällaiseksi säännökseksi. Jos taas 

käsite "valtioneuvosto" viittaa tässäkin erittelemättä 

yleisistunnon ja ministeriöiden muodostamaan kokonaisuuteen, 

luonnosteltu VNOS:n säännös osoittaisi kaikki HM 33a.2 §:ssä 

tarkoitetut kansainvälisen toimielimen päätökset yleisistunnossa 

hyväksyttäviksi. Tämä taas olisi vastoin perusteluissa ilmaistua 

tarkoitusta, jonka mukaan tällaisia päätöksiä voitaisiin 

hyväksyä myös ministeriön päätöksillä. 

Todettakoon, että se valtioneuvoston yleisistunnon ja 

ministeriöiden toimivallan jaon ongelma, jonka hallituksen nyt 

ehdottamat ja  esityksen liitteessä luonnostelemat 

 

säännökset synnyttävät, jää ratkaisematta, vaikka HE:een n:o 184 

v. 1992 sisältyvät lakiehdotukset tulisivatkin voimaan 

hallituksen tarkoittamassa muodossaan. 

Ehdotetuilla valtiopäiväjärjestyksen säännöksillä 

eduskunnan osallistuminen ETA-säädösten valtionsisäiseen 



 

valmisteluun on tarkoitus toteuttaa lähinnä suuren valiokunnan 

välityksellä. Voidaan periaatteessa arvostella linjaa, jonka 

mukaan eduskunnan kannanmuodostusta siirretään täysistunnolta 

kokoonpanoltaan suppeammalle ja julkisuudeltaan rajoitetummalle 

valiokunnalle. Nyt kuitenkin lähinnä ETA-säädösten valmistelussa 

tarvittavaan vaitioloon liittyvät näkökohdat saattavat puoltaa 

ehdotetun kaltaista j ärj estelyä. Tosin on huomattava, että 

myös täysistunto voidaan jo nykyisen VJ 56 § :n nojalla pitää 

suljettuna ja uudella säännöksellä on mahdollista velvoittaa 

myös täysistuntoon osallistuvat kansanedustajat noudattamaan 

tarvittavaa vaiteliaisuutta. 

Pääsääntönä olevasta valiokuntakäsittelystä poiketen 

puhemiesneuvosto voisi ehdotetun VJ 54b §:n mukaan päättää 

yhdentymisasian ottamisesta keskusteltavaksi myös 

täysistunnossa. Täysistunto ei kuitenkaan tällöinkään ottaisi 

asiaan kantaa edes sellaisen lausunnon muodossa, jonka suuri 

valiokunta 54c.3 §:n mukaan voisi antaa valtioneuvostolle. Tätä 

on perusteltu sillä, että näin "eduskunnan 

valtiosääntöoikeudellinen asema ja lainsäädäntövalta pysyisivät 

oikeudellisesti koskemattomina suhteessa myöhemmin tapahtuvaan 

valmiin ETA-säädöksen hyväksymis- ja voimaan-

saattamiskäsittelyyn". 

En ole varma, onko tämä perustelu pitävä. Jos 

täysistunto antaisi samankaltaisen lausunnon kuin suuri 

valiokunta, lausunto olisi rinnastettavissa eduskunnan tekemiin 

ponsipäätöksiin. Tällaiset ponsipäätökset eivät puolestaan 

mitenkään rajoita eduskunnan "valtiosääntöoikeudellista asemaa 

ja lainsäädäntövaltaa", kun se myöhemmin käsittelee ko. asioita 

koskevia sopimuksia tai lakiehdotuksia. 

Siitä huolimatta, että yhdentymisasioiden käsittelyyn 

saattaa liittyä tarve rajoittaa julkisuutta, rajoitukset olisi 

nähdäkseni säädettävä mahdollisimman vähäisiksi. Niinpä en näe 

syytä siihen,  miksi mahdollisuutta VJ 52.4 

§: ssä tarkoitettuun valiokunnan kokouksen julkisuuteen ei 

voitaisi lähtökohtaisesti ulottaa myös niiden yhdentymisasioiden 

käsittelyyn, joita 

ehdotetuissa 4a luvussa ja 

53.3 §:ssä tarkoitetaan. 

Tätä mahdollisuutta ei tosin 
Kaarlo Tuori 



 

tietystikään voitaisi käyttää silloin, kun asiakirjojen salas-

sapitoa tai valiokuntien jäsenten vaitiolovelvollisuutta 

koskevat säännökset tämän estäisivät. 

Porthaniassa 15.12.1992 

 

 

 

Istunnossa 8.12. esille tulleiden tietojen perusteella täydennetty lausunto. 
 

Herra puheenjohtaja 
 

Hallituksen esitys sisältää perustuslakimuutoksiajoilla varaudutaan 
päätöksentekoon taloudellisen integraation oloissa;ensivaiheessa ETA:n jä-
senenä,mutta mahdollisesti myös EY:ssä.Lisäksi valtiopäiväjärjestyksen 
muutoksella dekonstitutionalisoidaan tulkintaperiaatejonka mukaan eduskunta ei 
perustuslamsäätämisjärjestystä käyttämättä voi valita edustajiaan 
kansainvälisokeudellisin toimielimiin.Kysymyksessä on ensimmäinen merkittävä 
muutos ulkopoliittisia velvoitteita koskevaan,varsin mutkikkaaseen ja osin 
tavanomaisoikeudellista tietä (VJ 69§.1§: suhteessa sanamuotoonsa)) 
kehittyneeseen päätÖksentekojärjestelmään.Muutokset ovat merkittäviä ja on 
jouduttu valmistelemaan hyvin nopean aikataulun puitteissa

1
. 

Periaatteellisesti mielenkiintoisimpana pidän seuraavaa ongelmaa: kuinka 
uusi VJ 54a§ vaikuttaa mahdollisen EY-jäsenvvssopimuksen voi- 

maansaattamisiäriestvkseen.Ongelma muodostuu seuraavasti: Suomen hy-

väksyessä ETA-sopimuksen perustuslait eivät sisältänee integraatiosäännök-

siä.Oli selvää,että ETA-sopimus voitiin voimaansaattaa 2/3 enemmistöllä 

hyväksytyllä laiIla.Seuraavassa vaiheessa perustuslakiin tulee säännös joka 

koskee vain ETA:aa.Säännös on voimassa,kun EY-sopimuksen eduskunta-

käsittely alkaa.EY-jäsenyys vaatii väistämättä VJ 54a§:n muuttamista.Mer- 

kitseekö tämä sitä,että EY-jäsenyyssopimus - kun se edellyttää suuren va-
liokunnan muovaamista ETA-valiokunnan sijasta EY-vaIiokunnaksi,tavan-
omaista perustain säätämisjärjestystä (vaalit + 2/3 enernrnistöpäätös tai kii-
reelliseksijulistaminen 5/6 enemmistöllä ja hyväksyntä 2/3 enemmistöllä). 
Pemstuslainsäätämisjärjestystä lienee pakko käyttää,mutta voidaanko se irrottaa 
EY-voimaansaattamisIain käsittelystä? 

* * * 

Muiden EFTA-maiden vastaavat järjestelyt lienevät vielä kesken-
eräisiä,eikä niitä ole voitu käyttää vertailuaineistona.Olisi esim. mielenkiintoista 
tietää miten Ruotsi varautuu niihin samoihin parlamentin päätösvallan 
turvaamisongelmiin.joihin Suomessa vastataan tällä hallituksen esityksellä. 

 

                     
1 Lausunnossaan Valtiosääntökomitea 1992:n osamietinnöstä oikeusministeriö valitti muutoksen 
kiireellisyyttä ja moitti säädösehdotuksia erinäisistä puutteista. 
Hallituksen esitystä muutettiin vielä iltakouiuvaiheessa marraskuussa siten,että säännökset 
presidentin osallistumisesta valtioneuvoston ulkoasiainvaliokunnan ja perustettavan ETA-valio-
kunnan kokouksin poistettiin .Syynä lienee ollut se.ettei valiokuntien työskentelymuotoja haluttu 
jähmettää lakitason säädöksi n. Asetuksen tasoiseen valtioneuvoston ohjesääntöön niitä ei taas 
katsottu soveliaaksi sijoittaa. 



 

 

Hallituksen esittämät lainsäädäntömuutokset ovat monessa suhteessa 
mielenkiintoisia.

2
 Perusratkaisuja voidaan pitää sekä lainsäädäntöteknisessä 

että sisällöllisessä mielessä onnistuneina.Tuskin on keksittävissä lainsäädän-
töratkaisujajotka nyt ehdotettua mekanismia vielä tehokkaammin voisivat 
turvata eduskunnan myötävaikutuksen integraatiota toteutettaessa sekako-
mitean päätöksin. 

Hallituksen esitys perustuu pitkälti tanskalaiseen esikuvaan.Tanskan 
mallia pidetään EY:n kansanvaltaisimpana.Tanskan järjestelmä myös toimii 
käytaraössä.Markkmavaliokunnan toimivalta ei ole jäänyt kuolleeksi kir-
jaimeksi. Päätöksenteko siellä on olennainen osa Tanskan EY-päätöksente-koa. 

Järjestelmän istuttaminen ja sen onnistuminen täällä esikuvansa mu-
kaisesti jää suuressa määrin riippumaan suuresta valiokunnasta itsestään. 
Valiokunnalle annettava poliittinen ratkaisuvalta voi säilyä reaalisena vain, jos 
valiokunnan lausunnot EY-säädösvalmisteluhankkeista ovat realistisia ja 
asiantuntevia.Suuri valiokunta voi saada merkittävämmän ulkopoliittisen roolin 
kuin mitä ulkoasiainvaliokunnalla koskaan on ollut.Tämä kehitys ei ole 
itsestään selvää vaan Tanskan kokemusten mukaan riippuu siitä,kuinka huolella 
valiokunnan jäsenet paneutuvat tehtävään.Mitä asiantuntevampia valiokunnan 
lausunnot ovat,sitä varmemmin niitä seurataan ja päin vas-toin.Kärjistetty 
hallitusryhmät/oppositioryhmät-asetelma äänestyksineen vaikuttaa valiokunnan 
tosiasialliseen asemaan kielteisesti. 

Valiokunnan ratkaisut ovat lausuntoluontoisia ja niillä on vain poliittinen 
sitovuus.Lausuntojen merkitystä eduskunnan kokonaisnäkemystä vastaavina 
heikentää se,että valiokunnan jäsenet vaitiolovelvollisuuden sitomina eivät voi 
keskustella esille tulevista seikoista ryhmiensä ja puolueidensa kanssa. 

Hallituksen esityksessä korostetaan useaan otteeseen,että ETA-seka-
komitean hyväksymät säädökset arvioidaan valtiosopimuksina.Tästä tehdään 
edelleen se johtopäätös,ettei ETA saa ylikansallista päätösvaltaa Suomen 
suhteen.Tämä on tietysti muodollisesti ja kansainvälisoikeudellisesti totta. 

Vertaus valtiosopimukseen johtaa helposti väärinkäsityksiin.Valtio-
sopimus on neuvottelutulos.Sen sitovuudesta voidaan välttyä kieltäytymällä 
allekirjoittamisesta ja ratifioimisesta.Sopijapuolella on suora vaikutusvalta 
sopimuksen sisältöön.Tällaista ETA-normipäätöksenteko ei tule olemaan. 
Kyseessä tulevat olemaan EY:n komission omassa valmistelukoneistossa 
valmistellut säädöksetjoiden laatimisessa ETA:n asiantuntijoiden puheen-
vuoroja voidaan vain kuunnella.ETA-valtiot ja EFTA eivät hevin voi vaikuttaa 
sisältöön. "Sopimuksia" tuskin tehdään varsinaisessa sopimuksen-
tekomuodossa eikä suvereniteettia suojaavaa ratifiointimenettelyä otettane 
käytäntöön. 

                     
2 Jätän ed.Kääriäisen ym. aloitteen pelkän maininnan varaan,koska siinä ei ole kysymys valtio-
sääntöoikeudellisesta arvioinnista vaan tarkoituksenmukaisuusharkinnasta. 
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Valtiosopimusmuoto on lähes pelkkä muoto ja kulissi.ETAm seka-
komitean hyväksymät säädökset voidaan jättää eduskunnan päätöksin hy-
väksymättä. Asialla on kääntöpuolensa.Sekakomitean päätöksillä tulee ole-
maan mitä todennäköisimmin erittäin raskas tosiasiallinen sitovuus. 

ETA-sekakomitean päätöstä edeltää päätös EFTA-neuvostossa.Jos 
Suomi ei ole käyttänyt siinä vaiheessa veto-oikeutta ja suuri valiokunta on 
antanut aikanaan hankkeelle kannatuksensa ja kun Sekakomitea sittemmin on 
asiasta päättänyt,ei eduskunnalla juuri ole varaa jättää "sopimusta",so.se-
kakomitean päätöstä hyväksymättä ja voimaansaattamatta. 

Sekakomitean hyväksymän normin tai sen voimaansaattamislain 
hylkääminen voi johtaa 

1.Suoriin ETA-sopimuksen mukaisiin vastatoimenpiteisiin ETA-so-
pimuksen nojalla.Ne voivat kohdistua Suomen vientiin ETA-alueelle jne. 

2.Sekä EFTA-valtioiden että EY-valtioiden taholta Suomeen voidaan 
kohdistaa painostusta jonka edessä hylkäämispäätöksiin ei ole varaa. 

3.Kun Suomi on hakenut EY:n jäsenyyttä,tästä seuraa tosiasiallinen, 
korostettu lojaalisuus ETA-sekakomitean päätöksien hy väksymiseen.Nehän 
tulevat olemaan lähinnä EY:n direktiivejä ja asetuksiajotka on puettu seka-
komitean päätösten asuun.Jo Brysselin Avis- asiakirjasta samoin kuin useista 
EY:n suunnalta tulleista puheenvuoroista voi päätellä,että Suomen ja muiden 
EFTA-valtioiden toimintaan ETA:ssa tullaan kiinnittämään tarkkaa 
huomiota.Osoittaakseen olevansa lojaali jäsen EY:ssä,tähän järjestöön pyr-
kivän EFTA/ETA-valtion lienee syytä olla lojaali jo komission päättämiä 
säädöksiä toteutettaessa ETA-alueella.Toistuvat sekakomitean päätösten 
hylkäämiset eduskunnan ratkaisuin vaikeuttaisivat EY-jäsenyysneuvottelu-ja. 

Myös parlamentarismi muuntaa eduskunnan vaikutusvaltaa näennäi-
seksi.Jos Suomen hallitus on ilmoittanut ETA:lle ja EFTA:lle Suomen suos-
tuvan tiettyyn velvoitteeseen,on ibneistä,että sama hallitus ajaa eduskunta-
enemmistönsä turvin asiaa myös eduskuntakäsittely vaiheessa. 

ETA on sitten Delorsin aloitteen muotoutunut yhä selkeämmin tie-
tynlaiseksi esikouluksi EY-jäsenyyttä silmällä pitäen.Arviolta 80 prosenttia 
aquis communautaire-kokonaisuudesta toteutetaan EFTA-valtioissa.Samalla 
valtiot totutetaan EY:n työskentelytapaan,tuomiovallankäyttöÖn ja val-
vontamekanismeihin.Ensi vaiheessa ETA-valtiot ovat ääni vallattomia ja toi-
saalta (osin näennäisesti) välttävät suoran supranationaalisen päätösvallan. Jos 
jäsenyysneuvottelut onnistuvat,ETA-valtio voi - oikeudellisessa mielessäni 
poliittisesti - jotakuinkin vaivattomasti muuntua EY-valtioksi. 

* * * 

Seuraavaksi käsittelen HM 33a§:ää. 

Säännöksen 1 .momentti sisältää pelkän viittaussäännöksen joka saa 
sisältönsä valtiopäiväjärjestyksestä.Säännös on siis päätösvaltasuhteiden 
kannalta merkityksetön.Kun Hallitusmuoto on tärkein perustuslakimme joka 
sisältää mm.vallanjakosäännökset,on kuitenkin johdonmukaista,että se sisältää 
jonkinasteisen säännöksen ETA-järjestelmästä. 
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Sanamuodon mukaan lukien 1.momentin säännös on ehkä liioittele-

va.Sen mukaan Eduskunta osallistuu kansainvälisten toimielinten päätösten 
kansalliseen valmisteluun.Tosiasiassa valmisteluun osallistuu (lausunnoin) 
vain suuri valiokunta,poikkeustapauksissa muut valiokunnat lausunnoin 
suurelle valiokunnalle ja vain erittäin epätodennäköisissä tapauksissa täysis-
tunto keskusteluin. 

2. momentin mukaan "valtioneuvosto" päättää kansainvälisen toi-
mielimen päätösten hyväksymisestä ja voimaansaattamisestajollei päätös vaadi 
eduskunnan hyväksymistä eikä "sisällön" vuoksi edellytä asetuksen antamista. 

2. momentin säännös tulee hallituksen esityksen sanonnan silmällä 
pitäen lukea niin?että valtioneuvosto tarkoittaa sekä yleisistuntoa kollee-giona 
että ministeriöitä.Jos tätä siis todella tarkoitetaan (uuden valtioneuvostokin 
systematiikka ja käsitteistö),sisältyy HM 33a§:n toiseen momenttiin merkittävä 
uutuus.Kansainväliseen velvoitteeseen sitoutumisesta voidaan päättää 
ministeriötasollakin.Tähän asti tällainen päätösvalta on kuulunut vain 
tasavallan presidentille (siis päätös valtion sitomisesta kansainväliseen 
velvoitteeseen). Ero nykyjärjestelmään lienee kuitenkin enemmän pe-
riaatteellinen kuin käytännössä merkitsevä. 

Yllättävää kyllä,ministeriötason laajennettuja kansainvälisoikeudellisia 
velvoittautumistoimivaltuuksia ei ole kirjoitettu perustuslakitekstiin». 

Laki puhuu vain valtioneuvostosta.Nykyisin vielä voimassa olevan järjes-
telmän mukaan sana viittaa vain valtioneuvostoon kolleegiona.Vain peruste-
lulausumalla käsiteelle anetaan tulevaisuudessa voimaantulevassa Valtio-
neuvostolaissa tarkoitettu laajennettu sisältö. 

Hallituksen esityksessä ei tehdä eroa valtion sitoutumisessa kansain-
välisoikeudelliseen velvoitteeseen kansainvälisen oikeuden näkökulmasta ja 
toisaalta valtiosääntöoikeuden näkökulmasta.Esityksen sanavalinnat näyttävät 
kyllä viittaavan siihen,että HM 33a§ on kirjoitettu valtion sisäistä oikeutta 
silmällä pitäen. 

Oletan että tätä on tarkoitettukin.Toisin sanoen säännöksen laatijat eivät 
ole tarkoittaneet muutosta Wienin valtiokonvention ja Suomen siihen tekemän 
selityksen perusperiaatteisiin.Suomen selityksen mukaan Suomen 
kansainvälisoikeudellinen sitominen valtakirjatta kuuluu vain tasavallan 
presidentin toimivaltaan.Sensijaan pää- ja ulkoasiainministerit tarvitsevat aina 
valtuutuksen. Ymmärtääkseni 33a§:n toisella momentilla ei ole tarkoitettu 
antaa ministeriöiden päällikköinä toimiville ministereille edes ETA-oikeuden 
tasossa kansainvälisoikeudellista toimivaltuutta sitoa - kun asia on ministeriön 
toimivaltaan ja voimaansaattamisvaltaan kuuluva - Suomen valtiota 
kansainvälisoikeudellisesti suhteessa ETAraan. 

Asiakirjoista ei saa selvitystä siitä,kuinka ministeriötason "hyväksy-
mispäätökset " tehdään.Voimaansaattaminen sensijaan lienee selvä asia:mi-
nisteriön normipäätös vastannee blanketti- tai asiasisältöistä asetusta.ETA-
sekakomitean ja EFTA-neuvoston päätöksen "hyväksyminen" on jotain ko-
konaan uutta. 

Nykyisin kansainvälisoikeudellisen velvoitteen - jollainen myös sekakomitean 
ministeriötasossa voimaansaatettava päätöskin on - hyväksymisestä on 

säädetty vain eduskunnan osalta. VJ 69.1§:n (tulkintaan perustuen) 

ja HM 33.1 §:n (suoraan sanamuodon mukaan) säännöksissä.Eduskunta hy-

väksyy kansainvälisoikeudellisen sopimuksen/velvoitteen,ETA-normit mukaan 

lukien,ponsipäätöksin.Tasavallan presidentti taas ei hyväksy sopimuksia/ 
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velvoitteita.Hän ratifioi sopimuksen ja tekee päätöksen ratifioinnista 

esittelyssä.
3 

 

Seuraavassa muutamia tämän uutuuden herättämiä kysymyksiä: 
Miten tämä hyväksyntä suhtautuu kansainvälisoikeudellisen velvoitteen 

ratifioimiseen?Merkitseekö hyväksyntä kansainvälisoikeudellisen velvoitteen 
(sekakomitean hyväksymän "sopimuksen") voimassaolon tai sitovuuden taikka 
kummankin alkamishetkeä?Tekeekö päätöksen ministeri esittelystä? 
Voidaanko hyväksyntävalta delegoida ministeriön virkamiehelle tai siirtää 
valtioneuvoston yleisistunnolle?Miten hyväksynnästä tiedotetaan?On-ko 
päätös julkaistava?Voiko siitä valittaa (kyseessä ei ole normipäätös ja on 
ajateltavissa,että hyvin konkreettisen direktiivipäätöksen vaikutukset voivat 
kohdistua suoraan yksittäiseen teollisuuslaitokseenjolla voisi siis olla asian-
osaisena valitusoikeus,samoin eräissä tapauksissa edunvalvontajärjestöillä)? 
Jos ministeri päättää" hyväksynnästä",voiko hän Suomea sitovasti esim. ETA-
neuvoston ministeritason kokouksessa tai EFTA-neuvostossa taikka 
ministeritasolla järjestettävässä ETA:n sekakomitean kokouksessa Suomea 
sitovasti ilmoittaa "hyväksyvänsä" esillä olevan ETA-säädöksen (kansainvä-
linen velvoittauturninen)?Vai onko hänen tehtävä päätöksensä määrämuotoi-
sesti esittelystä Suomessa (valtion sisäisesti vaikuttava "hyväksyminen")? 
Tähän tulkinnanvaraisuuteen on viitattu jo edellä. 

Hyväksyntä-ilmaus herättää siis runsaasti kysymyksiä. Hyväksyntä on 
samaan tapaan ongelmallinen käsite myös silloin,kun päätöksen asiasta tekee 
valtioneuvosto kolleegiona,so. yleisistunto.Kyseessä on siis myös uusi 
Valtioneuvoston päätöstyyppi. 

Havaitakseni näitä ongelmia ei käsitelty sen komitean mietinnössä, joka 
säännökset valmisteli.Voi olla,että näiden ongelmien ratkaisut on harkittu 
valmiiksi ja päätösmallit kirjoitettu.Otan asioita esille lähinnä uteliai-
suudesta.Lisää kysymyksiä: 

Tekeekö valtioneuvosto eduskunnan tapaan kaksi päätöstä: 
-"sopimus",so.ETA:n sekakomitean valtiosopimukseksi hallituksen 

esityksessä luonnehdittu päätös "hyväksytään" ja 
-seuraavassa vaiheessa voimaansaatetaan normimuotoisella valtio-

neuvoston päätöksellä. 
 

 

* * # 

Hallituksen esityksessä ei sivuta niitä ongelmia jotka seuraavat ETA- 

sopimukseen sisältyvästä etusijasäännöstöstä.Perustuslakivaliokunnan lau-

sunnossa 15/1992 käsiteltiin etusijajärjestelraää suhteessa tuomioistuimen 

toimivaltaan jättää asetuksen säännös tai lain säännös sopimusvelvoitteen 

vastaisena soveltamatta. Valiokunta siteerasi lakitekstiäjonka mukaan ETA-

järjestelmässä (ETA-lain 2§ ja 3§) lain tai asetuksen säännöstä ei saa sovel-

taajos se on ristiriidassa ETA-sopimuksen tai sen liitteessä olevan normin 

taikka ETA:n sekakomitean asianmukaisesti voimaansaatetun säännöksen 

kanssa.MerkitseekÖ ministeriölle ja valtioneuvostolle annettu voimaansaat-

tamisvalta sitä.että myös näiden säädösten edessä kansallisen lain on väistyt-

tävä? 

                     
3 Sivuutan tässä eräät yksinkertaistetut kansainvälisoikeudellisen velvoitteen syntytavat kuten 
sopimukset noottien vaihdolia.pelkällä allekirjoitukselta sekä ns opting-out menetelmällä. 
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Saattaa olla,että ETA-sopimuksen voimaansaattamislain valmistelun 

yhteydessä ei voitu syventyä niihin muutoksiin Suomen järjestelmään jotka 
säädetään HM 33a§:lä. Valiokunnan lausunto käsitteli vain ETA-normien ja 
eduskuntalakien ja tavanomaisten asetusten ristiriitatilannetta. Kantaa ei otettu 
ETA-normien voimaansaattamissäädösten (ministeriön päätökset ja 
valtioneuvoston päätökset) suhteeseen eduskimtalakeihin.Pe-
rustuslakivaliokunnan lausuntoa annettaessa ei ainakaan minun tiedossani 
ollut,että ETA-normien voimaansaattamissäädösten hierarkiaportaikko 
muodostuisi nelitasoiseksi (laki,asetus, valtioneuvoston päätös ja ministeriön 
päätös). 

Asia lienee melko ongelmatonjos voimaansaattamisessa käytetään 
blankettisäädöksiä.Silloinhan voimaansaattamisnormi ja ETA-säädös ovat 
oikeastaan sama asia.Mutta tilanne muuttuu ongelmallisemmaksi jos voi-
maansaattamisessa käytetään asiasisältöistä säädöstä.Erityisen hankalaksi ti-
lanne muodostuu direktiivejä vastaavien ETA-säädösten tapauksessa jos 
voimaansaattamissäädökseen kirjoitetaan sellaistakin säädösaineistoajota ETA-
säädÖs ei suoranaisesti edellytä. 

 

 

 

 

Uuden 33a§:n toisen momentin mukaan valtioneuvosto päättää yh-
dentymistoimielimen ( ETA-elimet,neuvosto ja sekakomitea ja EFTA-eli-met 
jähinnä neuvosto) päätösten hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta. 

Hallituksen esityksessä ilmoitetaan että sanaa "valtioneuvosto" käyte-
tään tässä uudessa.laajennetussa merkityksessä.Säännös koskee sekä yleisis-
tuntoa että ministeriötä. 

Muutoksen seurauksena ETA-säädösten alalla voimaansaattamisnor-
mien hierarkkinen portaikko muuttuu vanhaa valtiosopimuskäytäntöä silmällä 
pitäen yksityiskohtaisemmaksi ja johdonmukaisemmaksi.

4 

Ennen HM 33a§:n säätämistä valtiosopimusten voimaansaattamisessa 
käytettiin pääasiassa kahta säädöstasoa (blanketti)lakia ja -asetusta.Ministe-
riön päätöksiä käytettiin suhteellisen harvoin voimaansaattamisnormina, 
vaikka tämä olisi ollut mahdollista. 

Uudessa järjestelmässä asetuksin voimaansaatetaan   ne ETA-
normitjotka on eduskunnassa hyväksytty muusta kuin 
lainsäädäntöristirii-taan (normikonflikti lakitasossa) liittyvästä syystä 
(esim. lainsäädännön sitominen ja budjettivaltakytkentä). 
Asakirjoista ei selviä jääkö lainsäädännön kanssa ristiriitaisten ETA-

säädösten voimaansaattamisessa muilta osin voimaan vanhastaan sovellettu 
kaksinkertainen voimaansaattamisjärjestelmä.Sääntönähän on,että voimaan-
saatettaessa lailla perinteisiä valtiosopimuksia säädetään sekä blankettilaki 

että sopimusta koskeva blankettiasetus. 
On ilmeistä,että tulevaisuudessa ETA-säädöksiä voimaansaatetaan siis 

valtioneuvoston normipäätöksin ja ministeriön normipäätöksin.Jossain määrin 
lienee avoinna .milloin tietty ETA-säädös edellyttää voimaan-
saattamisnormiksi valtioneuvoston päätÖksen.milloin ministeriön päätöksen. 

                     
4 Hallituksen esityksestä ei suoraan käy ilmi.ovatko ministeriön päätöksiä alemmat säädöstasot 
käytettävissä yhdentymispäätösten voimaansaattamisessa (esim.keskusviraston 
päätökset).Sanonnoista voidaan päätellä.että ilman eri valtuutusta tämä ei olisi HM 33§.2:n 
mukaan mahdollista. 
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On ajateltavissa,että ministeriöiden toimialasäännökset tulevat tällöin 
ratkaisevaan asemaan.Sensijaan valtioneuvoston normipäätösten ala jäänee 
epämääräiseksi.Kuuluvatko sinne ne ETA-normit jotka eivät kuulu 1.asetuksen 
alaan tai 2.ministeriön toimialan mukaan määräytyvän ministeriön päätöksen 
alaan.Mitä oikeastaan jää valtioneuvoston päätösvallan alueeseen? 

Ilmeisesti voimaansaattamistekniikka jakaantuu kahtia: 
 

l.ETA-normisto saatetaan voimaan monitasoisesti (laki ja/tai 
asems,asetus,ministeriön päätös). 

2-Muut valtiosopimukset (kahdenkeskiset sopimukset,muiden järjes-
töjen kuten Euroopan neuvoston ja YK:n puitteissa syntyneet sopimukset) 
voimaansaatettaisiin sitten entiseen tapaan pääasiassa laki- ja asetustason 
säädöksin.Tämä lienee tarkoituksena? 

* * * 

Erityisen mielenkiintoisena on pidettävä 2. momentin säännöstä jonka 
mukaan voimaansaattamisessa on käytettävä asetustajos velvoite "sisältönsä" 
mukaan sitä vaatii.Mitä säännös tarkoittaa? 

Perinteisen valtiosääntöoikeudellisen ajattelun mukaan asetuksen sisältö 
määräytyy kahdella tavoin: 

1.HM 28 § säätää siitä,mistä seikoista presidentti voi antaa asetuksia. 
2. EduskuntaIaissa presidentti voidaan valtuuttaa antamaan asetuksia 

lakiin kirjoitetun valtuutuksen puitteissa. 

Ensi silmäykseltä HM 33a§:n asetuksenantovaltuus näyttäisi tarkoit-
tavan näitä kahta tapausta:yhdentymissäädöksen voimaansaattamissäädökse-nä 
on käytettävä asetustajos edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 

Hallituksen esityksen perustelut (s. lO.palsta 1) näyttävät edellyttävän 
aivan uudenlaista tulkintaa asetuksen tasosta: 

 

"Jos yksittäiseen ETA-asiaan kuitenkin 
poikkeuksellisesti liittyisi merkittäviä ulkopoliittisia 
näkökohtia,sen voitaisiin katsoa edellyttävän 
presidentin myötävaikutusta ja siten presidentin 
päätöstä ja asetuksen antamista hyväksymis- ja 
voimaansaattamisvaiheessa".Ks myös s.15 palsta 1 jonka 
mukaan ulkopoliittiset näkökohdat voivat johtaa asian 
siirtämiseen presidentillejolloin voimaansaattaminen 
toteutettaisiin asetuksella. 

Sanonta on tulkittavissa seuraavasti.Jokin ETA-säädös ei edellytä si-
sältönsä puolesta voimaansaattamissäädökseksi asetusta edellä 1. ja 2. koh-
dassa mainituissa tapauksissa.Yleensä kysymyksessä kait on tapaus jolloin 
ETA-säädös poikkeaa voimassa olevasta valtion sisäisestä tavanomaisesta 
asetuksesta.Jos kuitenkin asia on poliittisesti tärkeä.päätösvalta siirtyy pre-
sidentille.Lisäksi voimaansaattamissäädökseksi tulisikin asetus. Asetuk-
senantovallan sisältö määräytyisi asian poliittisen painoarvon eikä 
säädöshierarkian periaatteiden mukaan.Jos tätä todella tarkoite-
taan,menettelytapa vaikuttaa oudolta. 

Mielestäni riittäisi,kun presidentti esittelyssä hyväksyisi ao. säädöksen 
Suomen valtiota sitovaksi,mutta säädös voimaansaatettaisiin sillä nor-
mihierarkian tasolla (asetus,valtioneuvoston päätös tai ministeriön päätös) 
jonne se kuuluisijos sillä ei olisi erityistä ulkopoliittista merkitystä. 

Hallituksen esityksestä ei käy ilmi.mikä toimielin ja missä järjestyksessä 
toteaa asian poliittisen painoarvon ja siirtää asian presidentin ratkaistavaksi. 
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* * * 

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan tehtävät määritellään osittain 
uudelleen mm.sillä perusteella,että valiokunnan tulee käsitellä tärkeiden 
valtiosopimusten hyväksymiseen ja voimaansaattamiseen liittyvät asiat.il-
maisun sisältöä eritellään hallituksen esityksen perusteluissa.Sanonta on varsin 
väljä.Tärkeyden todennee puhemiesneuvosto ja täysistunto päättäessään asian 
lähettämisestä valiokimtavalmisteluim.Ehkä on tarkoituksenmukaista siirtää 
ukkoasiainvaliokunnan toimivallan ulkopuolelle epätärkeät 
valtiosopimukset.Toisaalta asia voitaisiin järjestää niinkin,että ulkoasiainva-
liokuntakäsittelyn ulkopuolelle jätettäisiin vain ne sopimuksetjotka 
asiasisällön.ei tärkeysasteen mukaan parhaiten soveltuvat muille erikoisva-
liokunnille. 

VJ 48§:n sanonta rajaa ulkoasiainvaliokunnan toimialaan sopimukset, 
jotka tärkeyden ohessa koskevat "muutoin Suomen suhteita ulkovaltoi-
hin".Tämän ilmauksen sisältöä ei perusteluissa selosteta yksityiskohtaises-
ti.Mitä nämä sopimukset oikein ovat? 

Voi olla että niillä tarkoitetaan VJ 69,2§:n nojalla vapaaharkintaises-ti 
eduskunnalle toimitettavia sopimuksia.Tällaisia sopimuksia hallitus ei HM 
33§:n nojalla ole suoranaisesti velvollinen toimittamaan eduskunnal-le.Kun 
vapaaharkintainen VJ 69.2§ käytännössä tarkoittaa juuri tärkeitä mutta muutoin 
eduskunnalle kuulumattomia sopimuksia,48§:n uudistettu sanamuoto näyttää 
sisältävän toistoa tai se jää sisällöltään epämääräiseksi. Uudistettu VJ 48.1 § ei 
oikeastaan sano muuta,kuin mitä on kirjoitettu voimassaolevaan säännökseen. 

48§:n 2. momentin pieni sanamuotomuutos ratkaisee vanhan mutta 
keskeisen tulkintaongelman järkevällä tavalla.Oikeuskirjallisuudessa on esi-
tetty toisistaan poikkeavia tulkintoja siitä,onko hallituksella oikeudellisesti 
sitova velvollisuus antaa ulkoasiainvaliokunnalle sen pyytämä selvitys.Nyt 
tämä seikka ratkaistaan lopullisesti joskin vieläkin 
perustelulausumin.eikäsitovin säännöstekstein (vanha säännös "tulee 
valiokunnan saada",uusi säännös "valiokunnan tulee pyynnöstään ... saada"). 

 

•$5 Dpi 

 

Suurelle valiokunnalle tulee oikeus saada tietoja myös ministeriötä-
splta.Tähän tulkintaan tullaan omaksutun uuden käsitteistön pohjalta.Sanalla 
valtioneuvosto tarkoitetaan sekä valtioneuvostoa kolleegiona että minis-
teriöitä.Kun ulkoasiainvaliokunnan kohdalla on vanhastaan puhuttu halli-
tuksesta,se on tarkoittanut sekä presidenttiä että valtioneuvostotasoa. Onko 
niin,että tulkinta jää ennalleen?Vai tarkoitetaanko,että myös ulkoasiain-
valiokunta saa kaikissa ulkoasioissa oikeuden suoraan yhteydenpitoon mi-
nisteriöportaaseen saman terminologian mukaisesti ?Tuntuisi oudoltajos suuri 
valiokunta saisi laajemman tietojensaantioikeuden kuin ulkoasiainvaliokuntani 
jos "hallitus" (48.2§) ei koskisi ministeriöporrasta. 

 

■t" 6  ̂

                     

5Perustuslakivaliokunnassa on muutaman kerran ministerisyyteasiassa tullut esiin ongelma,mi-
ten asiantuntijoina kuultujen tulisi suhtautua eduskunnalle luottamuksellisesti toimitettuihin ja 
salassapidettäviä leimattuihin asiakirjoihin (mm.Weider-instrtuuttiasia,eräs salainen 
valtioneuvoston päätöspä escondida-case sekä Salorajuttu). 
6Perustuslakivaliokunnassa on muutaman kerran ministerisyyteasiassa tullut esiin ongelma,mi-
ten asiantuntijoina kuultujen tulisi suhtautua eduskunnalle luottamuksellisesti toimitettuihin ja 

http://asiat.il-/
http://asiat.il-/
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54c§:ssä käytetään vanhahtavaa ja ehkä vanhentunutta (ennen vain 

ulkoasiainvaliokuntaa koskenutta) ilmausta jonka mukaan valiokuntien jä-
senten on noudatettava sitä vaiteliaisuutta jota valtioneuvosto katsoo yh-
dentymisasian vaativan. 

Vaiteliaisuus- ilmaus on epämääräinen.Run yleisesti puhutaan salas-
sapidosta ja salassapitovelvollisuudesta,voisi tämä käsite olla parempi. 
Yleiskielessä vaiteliaisuus tarkoittaa löyhempää salaamista (harkittua vä-
häpuheisuutta) kuin täysi salassapito.

5 

Avoimeksi edelleen jää,mikä on kansanedustajan oikeudellinen vastuu 
jos hän poikkeaa vaitiolosäännöstä.Onko kyseessä rangaistava tekoja miten 
siihen suhtautuu VJ 13§:n säännös kansanedustajan syytteeseenpanos-
ta?Kysymykseen tuleva rikostunnusmerkistö ja rangaistussanktio on säädetty 
osittaisena painovapauslain 30§:ssä.Se kuitenkin rajoittuu salaisten tietojen 
painosta julkaisemiseen.Avoimeksi jää se,miten on suhtauduttava tapaukseen 
jossa vaitiolovelvoitteen alainen kansanedustaja muutoin rikkoo velvoitetta. 

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle tietoja ETA-normiston valmistelusta 
ja Suomen neuvottelutavoitteista kirjelmin.Voidaanko ja missä järjestyksessä 
nämä kirjelmät antaa eduskunnalle salaisina asiakirjoina? 

Salassapitoon liittyen on vielä todettava,että "vaiteliaisuusvelvoite" 
näyttää (54c§ 4 momentti) sanamuodon mukaan lukien koskevan vain va-
liokunnan jäseniä.Se ilmeisesti koskisi myös valiokunnassa kuultuja asian-
tuntijoitajotka eivät ole hallituksen virkamiehiä.

6 

Entä miten on suhtauduttava valiokunnan lausuntoon? Onko se salainen 

asiakirja tarvittaessa?53§:n viimeinen momentti ("tällaisessa asiassa") 
viittaa 54c§:ään.Se taas puhuu vain valiokunnan jäsenistäni ulkopuoli-
sista kuultavina olleista eikä valiokunnan lausunnosta.Hallituksen 
esityksessä kylläkin kerrotaan,että painovapauslain 30§:ää tulkitaan 
siten,että eduskunnan valiokunnat voivat päättää asiakirjojensa ja 
keskustelujensa salassa-pidosta.Laki on säädetty ennen 
asiakirjajulkisuuslakia.Laki sisältää kriminalisoinnin 
viranomaiskeskustelujen sisältämien salaisten tietojen ja suljetuin ovin 
pidettyjen valiokuntakeskustelujen julkaisemisesta ja mahdollisuuden 
päätöksenteosta pitää valiokuntakeskustelut ja asiakirjat salaisina. 
Säännös on tavallaan päällekkäinen VJ53§:n ja 54cS:n kanssa.Ne 
näyttäisivät olevan lisäksi sanonnallisessa ristiriidassa; VJ 54c§ antaa 
määräysvallan vaitiolon laajuudesta valtioneuvostolle,painovapauslain 
säännöksen mukaan salassapidosta päättää valiokunta. 
 

 

Jos valiokunnan lausunto olisi asiakirjajulkisuuslaissa säädetty salainen 
asiakirja,vastuukysymykset ratkeaisivat ehkä selkeämmin kuin esitetty -jen 
säännösten sanamuodon perusteella tilannetta arvioitaessa. 

 

Suhde mahdolliseen Ey-jäsenyyteen Maastrichtin sopimus 
mukaanlukien. 

                                                           

salassapidettäviä leimattuihin asiakirjoihin (mm.Weider-instrtuuttiasia,eräs salainen 
valtioneuvoston päätöspä escondida-case sekä Salorajuttu). 

5 Eduskunnan ETA-toimi kunta esitti 19.10.1992 päivätyssä muistiossa VJ 54b§:ssä käytettäväksi 
ilmaisua "tiedot on pidettävä salassa". 
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HM 33a§ on kirjoitettu niin yleiseen muotoon,että se kattaa tarvittaessa 

myös EY-jäsenyyssopimuksen.HM 33 § ja VJ 69§ jäävät ennalleenjo-ten 
Suomen mahdollinen jäsenyysratkaisu ylivaltiollista päätösvaltaa käyttävässä 
järjestössä voidaan tulevaisuudessakin suorittaa olennaisesti vähäisemmin 
määräenemmistövaatimuksin kuin lähes kaikissa muissa Länsi-Euroopan 
maissa.Tarvittaessa myös jäsenyys voidaan toteuttaa voimaansaattamislailla 
joka hyväksytään 21 3 enemmistöllä.Useimmissa muissa valtioissa vaaditaan 
joko olennaisesti korkeampia määräenemmistöjä tai 
kansanäänestystä.Suomessa EY-kansanäänestys vaatii erillislain ja kansan-
äänestys on oikeudelliselta luonteeltaan - joskaan ei ehkä tosiasialliselta 
vaikutukseltaan - neuvoa antava. 

Koska Valtiopäiväjärjestys viittaa suoraan sopimukseen Euroopan 
talousalueesta,mahdollinen EY-jäsenyys tulee vaatimaan tavanomaisessa 
perustuslain säätämisjärjestyksessä hyväksyttävän muutoslain.Lienee niin, ettei 
valtiopäiväjärjestyksen muutosta,suuren valiokunnan muuttamista EY-
valiokunnaksi,voida toteuttaa supistetussa perustuslain säätämisjärjestyksessä 
(2/3 enemmistöllä),koskei jäsenyyssopimus voi tällaista muutosta vaatia sanan 
kansainvälisoikeudellisessa merkityksessä.EY:lle on yhdente-kevää,miten 
jäsenvaltio muovaa sisäisen päätöksentekonsa,eikä jäsenyyssopimuksiin sisälly 
tätä koskevia velvoitteita. 

 

VJ 88b§/kansainväliset toimielimet 
Tietyn perustuslakitulkinnan seurauksena on suoraan perustuslakita-

solla näköjään säädettävä siitä,että lailla tai työjärjestyksessä voidaan edus-
kunta oikeuttaa valitsemaan edustajiaan "sopimukseen perustuvaan" tai 
"muuhun kansainväliseen toimielimeen".Tästä säännöksestä voi lainsäädän-
töteknisessä mielessä todeta sen,että "kansainvälinen toimielin" voinee tar-
koittaa vain kansainvälisoikeudellisia toimielimiä.Toisin sanoen kansainvälisen 
oikeuden subjektiuden omaavia elimiäjotka toimivat kansainvälisen oikeuden 
alaisina (ns. "Inter governmental organizations").Säännös ei tarkoittane 
kansainvälisoikeudellista statusta vailla olevia elimiä ( mminter Parliamentary 
Union,IPU,Amnesty International, Greenpeace, International Law Association 
jne.) yhtä vähän kuin kansainvälisen yksitäisokeuden alaisia elimiä 
(kansainväliset yhdistykset,joint venturet jne).Säännös ei myöskään tarkoita 
kansainvälisoikeudellisia välityselhniä, välimiesoikeuksia jne. 

 

Voimaantulo 
 

Hallituksen esittämiin perustuslakimuutoksiin liittyy tavanomainen 
avoin voimaantulosäännös.Olisi mielenkiintoista tietää,kuinka käy nyt,kun 
Sveitsikieltäytyi hyväksymästä ETA-ratkaisua. ETA-sopimusratkaisu lyk-
kääntyy.Jääkö hallituksen esitys odottelemaan eduskunnassa?Jos lait hyväk-
sytään pikaisesti,ne joudutaan viemään määräajassa tasavallan presidentin 
vahvistettavaksi ja niitä tuskin voidaan vahvistaa varmana siitä,minä päivänä 
ETA-sopimus todella tulee voimaan.Voimaantulo asetuksella kuten voi-
maansaattamislakien tapauksessa ratkaisi tämän ongelman. 

 

Ahvenanmaa 
 

Perinteiseen tapaan käsittelen lopuksi hallituksen esityksen perustelujen 
sisältämää suunnitelmaa Ahvenanmaan itsehallinnollisen päätösvallan 



19 
varmistamiseksi.Keinoina ovat Ahvenanmaan maakuntahallinnon ennak-
koinformointi (komission ja) ETA:n sekakomitean tulevista 
päätöksistä.Asetelmaan kuulunee myös Ahvenanmaan edustajien myötävai-
kutus sekä ETA-tasolla että valtion sisäisellä tasolla ratkaisujen valmisteluun. 

Ahvenanmaan maakuntapäivien asema jää olennaisesti heikommak-
si.Nykyisinjos jokin kansainvälisoikeudellinen velvoite edellyttää Maa-
kuntapäivien suostumusta,se on hankittava,ennen kuin sopimus voidaan ra-
tifioida myös Ahvenanmaata koskevana. 

ETA-järjestelmässä Maakuntapäivien ratkaisuvalta heikkenee. 
Hallituksen esityksessä kylläkin korostetaan,että jo Itsehallintolain 

nojalla maakunnan edustajat voivat osallistua itsehallintolainsäädännön alaan 
kuuluvien ETA-säädösten valmisteluun.Lisäksi luvataan toimittaa 
Ahvenanmaan maakuntatoimielimille tiedot valmisteilla olevasta EY/ETA-
säädöstöstä. 

Järjestelyyn liittyy edellä selostettuja salassapito-ongelmiajoihin ei 
Ahvenanmaan osalta viitata.Annetaanko Ahvenanmaan edustajille tiedot sa-
laisista neuvottelupreferensseistä,kuten eduskunnan suurelle valiokunnalle? 

Eduskunnan ja maakuntapäivien vaikutusvallan muutos näkyy erikoisesti 
siinä,että maakuntapäivät eivät saa suuren valiokunnan lausuntojen kaltaista 

vaikutuskanavaa sellaisten ETA-normien valmisteluunjotka suoraan 
itsehallintolain nojalla aina vaativat maakuntapäivien suostumuksen.

7 

Sen jälkeen,kun edellä oleva oli kirjoitettu,lainsäädäntöneuvos Niilo 
Jääskinen selosti perustuslakivaliokunnassa 8.12 Ahvenanmaan asemaa 
koskevia suunnitelmia. 

Tarkoituksena on soveltaa uuden itsehallintolain 58§:n laajoja tie-
donantovelvoitteita Maakuntahallitukselle.Jääskinen kertoi edelleen,että 
Ahvenanmaalla on suunnitteilla suurta valiokuntaa vastaava järjestelmäjos-sa 
maakuntapäivien kannasta tiettyyn ETA-säädökseen otetaan selvää ennakolta. 

Maakuntapäivien päätöksentekojärjestelmä on maakunnan 
sisäinen,itsehallintoasia.Lienee niin,että työjärjestysmuutoksella poliittis-
luontoinen ennakkohyväksyntäjärjestelmä voidaan toteuttaa.Olisi mielen-
kiintoista tietää,ollaanko maakuntapäivillä valmiita siihen.että joku sen va-
liokunnista salaisessa käsittelyssä sitoo poliittisesti maakuntapäivien kädet 
hyväksymään tietyn maakuntalain alaan kuuluvan ETA-säädÖksen voi-
maansaattamislain.Jos näin on ja järjestelmä toteutuu,alkuperäisessä tekstissäni 
esitetty ongelma väistyy huomattavilta osiltaan.Maakuntapäivät voinee ottaa 
käyttöön myös samankaltaisia vaiteliaisuusvelvoitteita.joita ollaan säätämässä 
suuren valiokunnan jäsenille.Seuraava perusongelma jää kuitenkin jäljelle: 

Kuinka on oikeudellisesti arvioitava seuraavaa tilannetta?EY:n 
komissiossa on valmisteltu direktiivi joka kuuluu itsehallintolain turvaamaan 
maakuntalainsäädännön alaan.Suuri valiokunta ja maakuntapäivien vastaavassa 
asemassa oleva valiokunta hyväksyy projektin, joka etenee ETA-
koneistoon.Suomi ei ole esittänyt vetoaan EFTA-neuvostossa. Sekakomitea 

                     
7 Ahvenanmaan maakuntahallituksen vastauksessa (11.9.1992) valtioneuvoston kirjelmäänjos-sa 
oli pyydetty lausuntoa valtiosääntökomitea 1992:n osamietinnöstä,kirjoitetaan mm:"Landskaps-
styrelsen viii särskilt.. .peka pä vikten av att landskapsstyrelsen och landstinget tillförsäkras 
minst samma möjligheter som statsrädet och riksdagen vad avser bevakningen.beredningen 
och utform-ningen av nya EES-beslut,ätminstone tili de delar och pä de omräden som Äland 
hänför sig tili landskapets lagstiftnings och förvaltningsbehörighet". Kirjelmässä ei kuitenkaan 
edellytetty maakuntapäivien ennakkosuostumuksen hankkimista suuren valiokunnan esimerkin 
mukaan vaan edellytet-tiin,että maakunnalla on edustus ETA-delegaatiossa ja 
valmisteluvaliokunnissa sekä kansallisissa valmisteluelimissä. 
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tekee asiassa päätöksen.Kun asia tulee esille uudelleen maakuntapäivillä 
päätösasiana ja virallisesti.Maakuntaparlamentti ei hyväksykään ETA-säädöstä 
katsoen,että ao.valiokunta on maakunnan edun vastaisesti hyväksynyt 
suunnitelman..Onko seurauksena se - vaikka eduskunta hyväksyisikin 
säädöksen - että ETA-säädös ei sittenkään tule voimaan Suomen osalta? 

Suomen kait tulisi ilmoittaa kaikissa maakuntalain alaa koskevissa 
tilanteissa Sekakomitealle,että säädöksen voimaantulo koko Suomen osalta 
edellyttää sekä eduskunnan että maakuntapäivien suostumuksen. 

Ymmärtääkseni ETA-säädöksiä ei voida jakaa osiin siten,että velvoite 
koskee vain mannermaata muttei Ahvenanmaata.ETA:n sekakomitean 
päätöksiin ei tietääkseni voida tehdä alueellisia varaumia.Ongelma ei ole täysin 
teoreettinen,sillä ETA-normistoon sisältyy runsaasti elinkeinotoimintaa 
säänteleviä alojajotka Itsehallintolain mukaan kuuluvat maakuntalakien alaan. 

 

 

 

Ilkka Saraviita 


