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Nimenhuuto

Päätösvaltaisuus

E 31/1997 vp pöytäkirja Europolin, sen elinten jäsenten ja sen varajohtajien ja työntekijöiden
erioikeuksista ja vapauksista
Suuri valiokunta on päättänyt pyytää perustuslakivaliokunnan lausunnon asiaa koskevasta
ulkoasiainministeriön kirjeestä (30.4.1997).

HE 49/1997 vp laeiksi konkurssisäännön ja konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun
lain 7 §:n muuttamisesta
Ilmoitetaan saapuneeksi. Eduskunnan päätöksen mukaan perustuslakivaliokunnan on annettava
asiasta lausunto lakivaliokunnalle.
I käsittely
Hyväksytään edellisessä kokouksessa toimitettu asiantuntijoiden kuuleminen.
Todetaan asiantuntijoiden kuuleminen päättyneeksi.
Käydään keskustelu luonnoksen laatimiseksi.

HE 46/1997 vp Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan
eräiden määräysten hyväksymisestä
Ilmoitetaan saapuneeksi. Eduskunnan päätöksen mukaan perustuslakivaliokunnan on annettava
asiasta lausunto talousvaliokunnalle.
1 käsittely
Kuultavina:

- Ulkoasiainneuvos Kim Luotonen, Ulkoasiainministeriö
- Ylitarkastaja Osmo Haltia, Kauppa- ja teollisuusministeriö
- Apulaisprofessori Martin Scheinin
- Professori Antero Jyränki
Asiasta ei ole kutsuttu muita asiantuntijoita.

HE 33/1997 vp oikeudenkäymiskaaren muutoksenhakua hovioikeuteen ja asian käsittelyä
hovioikeudessa koskevien säännösten sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
Jatkettu I käsittely
Lausuntoluonnos 13.5.: yleiskeskustelu - yksityiskohtainen käsittely.

Muut mahdolliset asiat.
- "The Revision of Basic Principles and Basic Human Rights of EC Law in the 1GC 1996" –
seminaari auditoriossa 16.5.1997 klo 9 -16.
- PeV:n vierailu keskusrikospoliisissa tiistaina 3.6. klo 9.30 -11.30, Jokiniemenkuja 4, 01370
Vantaa (= Tikkurila). Lähtö KRP:n bussilla eduskuntatalon edestä klo 9.00.

Seuraava kokous on tiistaina 20.5.1997 klo 10.00.



Perustuslakivaliokunnalle

Valiokunta on pyytänyt lausuntoani hallituksen esityksestä Euroopan energiaperuskirjasta ja
siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä (HE 46/1997 vp). Esitän
kunnioittavasti seuraavaa.

1. Lakiehdotuksen johtolauseen viittaus valtiopäiväjärjestyksen 69 §:ään

Esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen johtolauseeseen sisältyy viittaus valtiopäiväjärjestyksen 69
§:n 1 momenttiin. säätämisjärjestysperustelujen valossa viittaus vaikuttaa erehdykseltä, ja
ilmeisesti sillä on tarkoitettu viitata mainitun perustuslainsäännöksen lopussa säännellyn
supistetun peruslainsäätämisjärjestyksen sijasta tavallisella lailla tapahtuvaan voimaan
saattamiseen. Kun lain säätämisjärjestys tuolloin ei lainkaan poikkea valtiopäiväjärjestyksen 66
§:n mukaisesta pääsäännöstä, viittaus valtiopäiväjärjestyksen 69 §:ään vaikuttaa ensi
katsannolta tarpeettomalta.

Jäljempänä arvioin silti supistetun perustuslainsäätämisjärjestyksen mahdollista tarvetta.



- 3 -

2. Omaisuuden suoja (HM 12 § )

Euroopan energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen 13 artikla (Pakkolunastus) herättää
kysymyksen siitä, onko sopimus sopusoinnussa hallitusmuodon 12 §:n
omaisuudensuojasäännösten kanssa. Kysymys on ulkomaisten investoijien suojaamista tar-
koittavasta sopimusmääräyksestä. Myös ulkomaiset luonnolliset henkilöt nauttivat Suomessa
omaisuuden perustuslainsuojaa, ja heidän omaisuutensa suojaamiseksi perustuslaki antaa
suojaa myös heidän omistamiensa yritysten tai muiden oikeushenkilöiden omaisuudelle
oikeudetonta pakkolunastusta vastaan.

Sopimusmääräys ei aiheuta tarvetta soveltaa supistettua perustuslainsäätämisjärjestystä.
Peruskirjasopimuksen 13 artikla ei lailla voimaan saatettuna olisi valtuutus toteuttaa
pakkolunastustoimia. Se on nimittäin oikeudelliselta sisällöltään vain kansallisen
pakkolunastuslainsäädännön soveltamista rajoittava määräys. Myös esityksen perusteluissa (s.
14) viitataan siihen, että ainakin eräissä tilanteissa määräys antaa omistajalle Suomen
lunastuslakia paremman suojan pakkolunastustilanteissa. Epäilemättä määräys kuuluu tämän
vuoksi lainsäädännön alaan, mutta kysymys ei ole ristiriidasta hallitusmuodon 12 §:n
omaisuudensuojasäännöksen kanssa.

 3. Ydinenergia-aineiden kauttakulku ja perusoikeudet

Peruskirjasopimuksen 7 artikla velvoittaa sopimusvaltiot toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet
energiaraaka-aineiden ja tuotteiden kauttakulun helpottamiseksi vapaan kauttakulun
periaatteen mukaisesti ilman mm. tuotteiden alkuperään tai määräpaikkaan perustuvaa
erottelua. Liite EM osoittaa, että energiaraaka-aineilla ja tuotteilla tarkoitetaan mm.
uraanimalmia ja -rikasteita, ydinvoimaloiden käytettyjä polttoaine-elementtejä sekä
plutoniumia. Suomi siis sitoutuu käytetyn ja käyttämättömän ydin-' polttoaineen vapaaseen
kauttakulkuun sopimuksen kattamalla noin 50 valtion laajalla maantieteellisellä alueella.
Kyseisen 7 artiklan poikkeusmahdollisuus (5 kappale) on laadittu sillä tavoin suppeaksi, että
kauttakulku voitaisiin kieltää maan energiajärjes-
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telmien turvallisuuden nojalla, mutta ei yleisempien kansallisten terveys- tai turval-
lisuustekijöiden vuoksi, saati sillä perusteella että esimerkiksi Suomi katsoisi ettei ydinjätteen
loppukäsittely määränpäässä ole paikallisen väestön terveyden kannalta asianmukaisesti
järjestetty.

Asetelma oikeuttaa pohdinnan hallitusmuodon 16 a §:n 1 momentista seuraavan julkisen vallan
perusoikeuksia koskevan suojeluvelvollisuuden sekä oikeutta elämään (HM 6 §:n 1 momentti) ja
julkisen vallan velvollisuutta edistää väestön terveyttä (15 a §:n 3 momentti) koskevien
perusoikeussäännösten vaikutuksesta. Nuo sinänsä varteenotettavat näkökohdat eivät mielestäni
kuitenkaan johda (supistetun) perustuslainsäätämisjärjestyksen tarpeeseen, koska sopimuksen
24 artikla (Poikkeukset) mahdollistaa perusoikeussäännösten soveltamisen sopimusta täytäntöön
pantaessa. Viittaan erityisesti 24 artiklan 2 kappaleen i-kohdan lausekkeeseen ihmisten elämän
tai terveyden suojelemisesta sekä siihen, että 7 artikla on 24 artiklassa tarkoitetun
poikkeusmahdollisuuden piirissä. Pidän tärkeänä, että valiokunta lausunnossaan toteaisi, ettei
kauttakulkua koskeva 7 artikla oikeuta poikkeamaan perusoikeussäännöksistä vaan että
hallitusmuodon 6, 15 a ja 16 a § tulee asianmukaisesti ottaa huomioon 24 artiklassa tarkoitettuja
poikkeuksia harkittaessa.

4.  Sitoutuminen oikeudellisesti velvoittavaan riidanratkaisumenettelyyn (HM 1 ja 2 § )

Sopimuksen 26 artikla (Investoijan ja sopimuspuolen välisten riitojen ratkaisu) herättää
kysymyksiä Suomen täysivaltaisuutta koskevien perustuslainsäännösten (HM 1 ja 2 §) kannalta.
Vaikka määräys on mutkikkaasti kirjoitettu, siitä ilmenee että ratifioimalla
sopimuskokonaisuuden Suomi sitoutuisi alistumaan oikeudellisesti sitovaan erimielisyyksien
kansainväliseen ratkaisumenettelyyn. Vaikka Suomi kuuluu liitteessä ID lueteltuihin valtioihin,
jotka eivät anna asiassa ns. ehdotonta suostumista, Suomi kuitenkin sitoutuisi alistumaan
riidanratkaisumenettelyyn kaikissa niissä tapauksissa, joissa investoijaosapuoli ei ensin
turvaudu suomalaiseen tuomioistuimeen. Valinta
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suomalaisten tuomioistuinten toimivallan ja kansainvälisen riidanratkaisutoimielimen
toimivallan välillä olisi investoijaosapuolen vallassa. Siten sopimusmääräys vaikuttaa
tuomiovallan käyttöön Suomessa ja antaa sitovaa tuomiovaltaa kansainväliselle toimielimelle.
Valiokunnan Euroopan ihmisoikeussopimuksen eduskuntakäsittelyn yhteydessä lausumien
periaatteiden (PeVL 2/1990 vp) mukaisesti 26 artikla edellyttää supistetun
perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttöä.

Sama koske osapuolten (valtioiden) välisten erimielisyyksien ratkaisemista 27 artiklan nojalla
välitystuomioistuimessa Suomea sitovalla tavalla.

5. Eduskunnan budjettivalta (HM 66 § )

Sopimuksen 27 artiklan mukaan riidan osapuolina olevat valtiot vastaavat tasaosuuk-sin
välitystuomioistuimen kustannuksista. Sopimuksen 37 artiklan mukaan sopimuspuolet
vastaavat perustettavan sihteeristön kuluista tietyin maksuosuuksin. Vaikka mainitut
sopimuskohdat sinänsä vaikuttavat eduskunnan budjettivaltaan, ne perustuvat muiden
sopimusmääräysten toteuttamiseen eivätkä ole määrällisesti niin suuria, että ne vaarantaisivat
eduskunnan päätösvallan valtion talousarvion sisällöstä. Pidän sopimusmääräysten lailla
tapahtuvaa voimaan saattamista riittävänä oikeusperustana sopimuskokonaisuuden
soveltamisesta valtion talousarvioon kohdistuvien oikeusvaikutusten kannalta. Hallitusmuodon
66 § ei käsitykseni mukaan edellytä supistetun perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttöä.

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1997

 Martin Scheinin
oikeustieteen tohtori, apulaisprofessori
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ANTERO JYRÄNKI/14.5.1997 PeV

P.M.

HE 46/1997 vp

(Euroopan energiaperuskirja)

Käsillä on ns. sekasopimus, joka alansa puolesta kuuluu osittain Euroopan yhteisöjen toimivaltaan, osittain

EY:n jäsenvaltioiden toimivaltaan. Suomi on tähän nähden, muiden EY:n jäsenten tavoin, mukana sopimuksen

allekirjoittajana.

Sekasopimusten hyväksymiseen ja valtionsisäiseen voimaansaattamiseen liittyvää problematiikkaa

perustuslakivaliokunta on yksityiskohtaisesti käsitellyt lausunnossaan 20/1995 vp. Tässä esityksessä puutun

sen tähden tuohon problematiikkaan vain yleisluontoisesti.

Totean vain, että EY:n osalta sen sopimuksentekovallan valtiosääntöoikeudellisesti merkittävät seikat on

otettu huomioon käsiteltäessä Suomen jäsenyyttä koskevaa voimaansaattamislakia (ks. siitä PeVL 14/1994

vp). Jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvien seikkojen osalta taas sekasopimusten voimaansaattamislain

käsittelyjärjestykseen vaikuttavat ensi sijassa HM 33 § ja VJ 69 § sekä viime kädessä perustuslain muut

säännökset, joihin nähden arvioidaan näitä seikkoja koskevien säännösten yhtäpitävyyttä perustuslain kanssa.

Nyt esillä oleva esitys on - kuten oli sekin esitys, jota PeVL 20/1995 vp koski - valitettavan

puutteellinen. Siinä ei ole yritettykään eritellä sopimusta sen selvittämiseksi, mikä sopimuksen kantavuus on

jäsenvaltioiden toimivallan kannalta.

Tässä yhteydessä ja valtiosääntöoikeuden asiaintuntijan tekemänä tuollainen erittely ja selvittely jää

suhteellisen yleisluontoiseksi. Se on kuitenkin tehtävä.

Sikäli kuin kansalliseen toimivaltaan kuuluvista sopimusmääräyksistä on kysymys, kohdistuu huomio ensi

sijassa siihen, kuuluvatko säännökset "lainsäädännön alaan" HM 33 §:n mielessä, ja toisessa sijassa siihen,

onko peräti kysymys sopimusmääräyksistä, jotka ovat ristiriidassa perustuslain kanssa.

Nykyisen käsityksen mukaan (ks. ennen muuta PeVL 2/1990 vp) "lainsäädännön alaan" kuuluviksi on

luettava ne kansainvälisen velvoitteen säännökset:



- 7 -

1. jotka poikkeavat vähintään eduskuntalain tasoisesta valtionsisäisestä säännöksestä;

2. joiden tarkoittamasta asiasta on hallitusmuodon mukaan säädettävä eduskuntalailla; ja

3. jotka sisältävät sellaista yksilön oikeusasemaan keskeisesti vaikuttavaa sääntelyä, joka Suomessa

vallitsevan käsityksen mukaan on toteutettava lain tasolla.

Alustavan arvion mukaan sellaisia energiaperuskirjasopimuksen säännöksiä, jotka täyttävät molemmat

kriteerit, siis "kansallisen toimivallan" ja "lainsäädännön alan" edellytykset, voisivat olla seuraavat:

10 art.

1 k. sopimuspuolet sitoutuvat olemaan millään tavoin estämättä kohtuuttomin tai syrjivin toimin muiden sopimuspuolten investoijien

investointien hallintoa, ylläpitämistä, käyttöä, käyttöoikeutta tai luovutusta. 7. mainituissa suhteissa sopimuspuolet myöntävät muiden

sopimuspuolten investoijien investoinneille vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin oman tai minkä tahansa kolmannen maan

investoijien investoinneille.

Säännöksen sanamuoto on niin laaja, että se kattaa asioita, joista on säädetty lailla ja joista on säädettävä lailla

(elinkeinotoiminnan sääntely). Suoria ristiriitoja Suomen nykyisen lainsäädännön kanssa on vaikea osoittaa.

12 art.

1. k. korvaukset sodan tai tms. tilan johdosta suoritetaan suosituimmuuskohtelun mukaan.

2. k. viranomaisten suorittamasta investointien haltuunotosta tai tuhoamisesta suoritetaan pikainen, riittävä ja

asianmukainen palautus tai korvaus.

1 k. Säännös sisältää sellaista yksilön oikeusasemaan liittyvää sääntelyä, joka täällä vallitsevan käsityksen

mukaan on annettava lailla.

2. k. koskee alaa, josta on säädetty puolustustilalaissa (erit. 38 §). Sopimusmääräys näyttää osittain olla

ristiriidassa 38 §:n kanssa.

13 art.

l . k . sitoudutaan siihen, ettei investointeja kansallisteta, pakkolunasteta tms., jos toimi on syrjivä tai ellei se tapahdu yleisen edun

vuoksi ja sitä suoriteta lainmukaisesti ja ellei siitä viipymättä makseta pikaista riittävää ja asianmukaista korvausta.

Investointien pakkolunastukselle on 13 art:ssa asetettu tiukempia edellytyksiä kuin Suomen

lunastuslainsäädännössä. Artiklan säännös siis poikkeaa laintasoisista säännöksistä.
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21 art.

Jos syntyy kiistaa siitä, sisältyykö veroon pakkolunastusta tai onko pakkolunastukseksi väitetty vero syrjivä, asia on siirrettävä

toimivaltaisen veroviranomaisen ratkaistavaksi. Tämän on sovellettava asianomaisen verosopimuksen määräyksiä.

Verosta säädetään Suomessa lailla. Samoin yksilön oikeusasemaan vaikuttavasta verotus-menettelystä.21 art.

kuuluu selvästi lainsäädännön alaan.

Se seikka, onko jokin verosäännös konfiskatorinen ja siinä mielessä HM 12 §:n

omaisuudensuojasäännöksen vastainen, ei ole veroviranomaisen tai hallintotuomioistuimen arvioitavissa.

Mutta 21 art. saattaa edellyttää sitäkin, että myöhempi laki on soveltamistilanteessa syrjäytettävä aikaisemman

verosopimuksen tieltä. Suomen perustuslakiin ei sisälly, että myöhempi laki sisältyy aikaisemman

kansainvälisen sopimuksen tieltä, vaikka sopimuksen kanssa ristiriitaisen lain säätäminen merkitseekin

kansainvälisen velvoitteen rikkomista. Kun artiklan tarkoittamasta tilanteesta saatetaan kuitenkin selviytyä

tulkitsemalla asianomaisen verolain säännöksiä valtiosopimuksen mukaisesti, en pidä 21 artiklan hyväksymistä

perustus-lakikysymyksenä, vaikka asetelma onkin huomautuksen arvoinen.

26 art.

Sopimuspuolen ja toisen sopimuspuolen investoijan väliset riidat voidaan jälkimäisen pyynnöstä ratkaista välityseli-messä, jonka

lopulliseen ja riidan osapuolia sitovaan tuomioon voi sisältyä rahakorvauksen maksamisvelvollisuus.

27 art.

Samoin sopimuspuolten väliset sopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevat riidat voi riidan osapuoli viedä tilapäiseen

välitystuomioistuimeen, jonka tuomio on lopullinen ja sopimuspuolia sitova.

Molemmat säännökset liittyvät kysymykseen valtion suvereenisuudesta, josta säädetään HM 1 ja 2 §:ssä. Tätä

kysymystä perustuslakivaliokunta on tarkastellut lausunnoissaan 2/1990 vp ja 15/1992 vp yhteyksissä, jotka

rakenteeltaan läheisesti liittyvät juuri mainittuihin sopimusartikloihin.

Asian valtiosääntöoikeudellinen arviointi 27 art:n tarkoittamassa tapauksessa riippuu olennaisesti siitä,

mitä välitystuomioistuimen tuomio voi sisältää. Jos siihen sisältyy vain toteamus siitä, kumpi osapuoli on

toiminut sopimuksen mukaisesti ja kumpi ei, ei järjestelyn voi katsoa loukkaavan Suomen suvereenisuutta.

Mutta jos siihen samalla sisältyy sitova velvoite Suomelle ryhtyä tiettyihin valtionsisäisiin toimiin, kuten

lainsäädännön muuttamisen tai hallintotoimeen, artikla tuottaa poikkeuksen täysivaltaisuutta koskevista

hallitusmuodon säännöksistä.



26 artiklan osalta asia on selvempi. Yksinomaan se järjestely, että kansainvälinen elin - eikä

suomalainen tuomioistuin - saa vallan tuomita Suomen valtion yksityiselle korvausvelvolliseksi, on

nykyisen hallitusmuodon tulkinnan mukaisesti suvereenisuutta loukkaavana perustuslain vastainen.

Tarkastelun tuloksena on, että sopimuksen kansalliseen toimivaltaan - todennäköisesti -kuuluvaan

osaan sisältyy useita lainsäädännön alaan kuuluvia säännöksiä. Sopimus on siksi eduskunnan

hyväksyttävä.

26 artiklan ja mahdollisesti myös 27 artiklan tähden sopimuksen voimaansaattamislaki on

hyväksyttävä VJ 69 §:ssä tarkoitetussa ns. supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä.


