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Herra puheenjohtaja.1

Käsillä olevaan hallituksen esitykseen, jolla mm. muutetaan hallituksen toi-
menpidekertomuksen rakennetta, ei sisälly säätämisjärjestystä koskevaa osastoa.
Arvioin esitystä säätämisjärjestyksen osalta neljässä suhteessa:

1.Salliiko VJ 29 § sellaiset muutokset hallituksen toimintakertomukseen, joita
esityksessä ehdotetaan
2.Kuinka on arvioitava sitä, että ennen itsenäisinä ja erillisinä annetut kerto-
mukset annetaan toimintakertomuksen oheisaineistona
3. Oheisaineiston antaminen ohi hallituksen
sekä

4. Oheisaineiston julkaiseminen ja se, että kertomuksen oheisaineistoa ei kään-
netä ruotsiksi (HM 22 §, VJ 88, HM, ETJ 59 § ja 60 §).

1. Hallituksen kertomuksen rakennemuutos ja kertomusten
oheisaineistoluonne

Hallituksen esityksen mukaan hallituksen toimenpidekertomuksen sisältöä
muutettaisiin niin, että hallituksen toimenpidekertomuksen (VJ 29§) oheisai-
neistona eduskunnalle annettaisiin kehitysyhteistyökertomus, sosiaali- ja ter-
veyskertomus ja työllisyyskertomus. Samanaikaisesti kertomusten kanssa edus-
kunnalle toimitettaisiin kunkin ministeriön toimialaa koskeva toimintakertomus.

VJ 29 §:n mukaan jokaisilla varsinaisilla valtiopäivillä annetaan kolmen kuu-
kauden kuluessa valtiopäivien avaamisesta eduskunnalle kertomus niistä toi-
menpiteistä, joihin hallitus on eduskunnan päätöksen johdosta ryhtynyt, sekä
siitä, mitä merkittävää muuten on tapahtunut valtakunnan hallinnossa ja sen
suhteissa ulkovaltoihin.

VJ 29 §:n säännös on varsin avoin kertomuksen sisällön ja rakenteen osalta
("mitä merkittävää muuten . . ."). Esityksestä ilmenee, että valtioneuvoston
kanslia toimittaa nykyisin toimenpidekertomuksen, eli päättää varsin pitkälle
sen rakenteesta ja sisällöstä. Säännös on niin avonainen, että se mielestäni oi-
keuttaa varsin vapaasti säätämään ja päättämään sitä, mitä kertomukseen sisäl-
lytetään, kunhan siinä aina on tiedot eduskunnan päätösten toimeenpanemisesta
ja ulkosuhteista. Sen ei voi myöskään katsoa estävän liiteaineistojen
käyttämistä nyt ehdotettuun tapaan. Näiden oheisaineiston käsittelytapaan ja
suhteeseen itse kertomukseen palataan myöhemmin tässä lausunnossa.

1 Lausunto hallituksen esityksestä 92/1997 (toimenpidekertomus).
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Perustuslakivaliokunnassa on useaan keitaan ollut esillä se, missä järjestyksessä
eduskunnalle annettavien erilliskertomusten antamisesta on säädettävä. Kan-
naksi on vakiintunut se, että mikäli kertomukset liittyvät hallituksen toiminnan
parlamentaariseen valvontaan, kertomuksista voidaan säätää tavallisessa lain-
säätämisjärjestyksessä,  ja niin on toimittukin.
Käsillä olevan hallituksen esityksen mukaan erilliskertomuksia koskeneita la-
keja muutettaisiin niin, että kertomukset annettaisiin toimintakertomuksen
oheisaineistona. Mielestäni mikään ei estä tällaista lainsäädäntömuutosta taval-
lisiin lakeihin.

VJ 29 § puhuu siitä, mitä "merkittävää muuten on tapahtunut valtakunnan hal-
linnossa". Voidaan ehkä väittää, että esim. sosiaali- ja terveyskertomus (nykyi-
nen kansanterveyskertomus) saattaa sisältää sellaisiakin tietoja, joita ei voida
pitää merkittävänä valtion hallinnon kannalta. Mielestäni tällaista rajoittavaa
tulkintaa, jonka mukaan kertomukseen ei voitaisi ottaa "epämerkittäviä" tietoja,
ei  ole  syytä  omaksua.  VJ  29  §:n  perimmäinen  sisältöjä  tarkoitus  on  vahvistaa
parlamentarismin hengessä eduskunnan mahdollisuuksia valvoa valtio-
neuvoston (ministeriöt mukaan lukien) toimintaa. Kaikki kolme nyt käsiteltä-
vänä olevaa kertomustyyppiä ovat sellaisia, joiden sisältö liittyy esim. edus-
kunnan budjettivallan kautta hallituksen toiminnan valvontaan. Myöskään se,
että sosiaali- ja terveyskertomusta, sen muuttuessa oheisaineistoksi, ei anneta
vuosittain, ei ole valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallista.
Sillä, että kertomukset muutetaan "oheisaineistoksi", ei mielestäni myöskään ole
merkitystä VJ 29 §:n tulkinnan kannalta. Olennaista on, että eduskunta ja va-
liokunnat saavat näitä tietoja ja saattavat vapaasti käsitellä oheisaineistoa ja
voivat tehdä (ponsi)päätöksiä näiden tietojen perusteella. Voisi olla perusteltua
todeta valiokunnan lausunnossa, että oheisaineiston osalta täysistunnon ja
valiokuntien toimivalta (mm. lisätietojen hankkiminen) on sama kuin
varsinaisen kertomuksenkin.

* * *
Hallituksen kertomuksen yhteydessä ("samanaikaisesti") eduskunnalle toimi-
tettaisiin kunkin ministeriön laatima, toimialaansa koskeva toimintakertomus.
Mielestäni myös tämä uudistus tapahtuu VJ 29 §:n hengessä. Tämäkin aineisto
lienee oheisaineiston luonteista, eikä täysistunnon ja valiokunnan
reagointivaltaa myöskään sen osalta rajoiteta. Sinänsä ministeriökohtainen
raportointi sopii moitteettomasti VJ 29 §:n sanamuotoon ("merkittävää
valtakunnan hallinnossa"). Tuskinpa ministeriöt tyhjänpäiväisyyksistä
raportoivat. Sinänsä olisi mielenkiintoista tutustua oppaaseen "Näin teen hyvän
toimintakertomuksen".

Jossain määrin herättää huomiota se, että ministeriökohtaisten kertomusten



4

suhdetta varsinaiseen VJ 29 §:ssä tarkoitettuun kertomukseen ei esityksessä yk-
silöidä. Nämä kertomukset täytynee katsoa niin ikään hallituksen
toimintakertomuksen oheisaineistoksi ja tämä todetaankin perusteluissa (s.5
palsta 1), (. . .niiden "tulisi sellaisenaan palvella oheisaineistona"). Ne
toimitetaan kuitenkin eduskunnalle "erillisinä" kertomukseen nähden.
Ministeriön raporttien oheisaineistoluonne eroaa kertomuksista siinä, että
oheisaineistoluonteesta ei säädetä lakitasossa.
Jos ministeriöiden raportit olisivat VJ 29 §:n kertomuksesta täysin irrallisia,

tästä raportointivelvoitteesta tulisi ilmeisesti säätää lain tasolla.

2. Oheisaineiston antaminen ohi hallituksen

Hallituksen esityksen mukaan oheisaineistoa ei käsiteltäisi hallituksessa. VJ 29
§:n tarkoituksena on, kuten alussa totesin, toteuttaa hallituksen toiminnan par-
lamentaarista valvontaa. Lienee niin, että "hallituksen kertomuksen" ideana on,
että hallitus käsittelee kertomuksen kaikki osat. Jos oheisaineisto rinnastetaan
käsittelytavaltaan varsinaiseen kertomukseen, saatetaan kysyä, voidaanko ai-
neisto antaa ohi hallituksen. Kertomuksesta tehtävillä eduskunnan päätöksillä
mitataan osaltaan hallituksen eduskunnassa nauttimaa luottamusta. On ajatelta-
vissa, että kertomuksen eduskuntakäsittely päättyy hallitukselle annettavaan
epäluottamuslauseeseen. Oheisaineisto on edellä rinnastettu itse kertomukseen
eduskunnan ja valiokuntien toimivallan suhteen. Nyt voidaan tulla siihen eri-
koiseen tilanteeseen, että hallitus teoriassa saa epäluottamuslauseen kertomuk-
sesta annetun ponsipäätöksen muodossa sellaisen kertomusluonteisen selostuk-
sen johdosta, jota ei ole arvioitu valtioneuvoston yleisistunnossa. Sama koskee
ministeriöiden toimintaselostuksia, mikäli ne rinnastetaan edellä tarkoitetulla
tavalla oheisaineistoon.

Muodollisessa suhteessa voidaan sanoa, että nykyisessä järjestelmässä ministe-
riöt ovat osa valtioneuvostoa. Ministeriöiden johdossa ja kertomuksista vas-
tuussa ovat ministerit. Tämän rakenteen kautta voidaan tulla siihen lopputulok-
seen, ettei näitä oheisaineistoja ole välttämättä käsiteltävä yleisistunnossa. Silti
katson että hallitus vastaa parlamentarismin periaatteen mukaan eli on poliitti-
sessa vastuussa myös oheisaineistosta ja ministeriöiden toimintakertomuksista.
Tällainen päättelyrakennelma on kieltämättä jossain määrin erikoislaatuinen.
Hallitus tulee vastuunalaiseksi kertomuksista ja ministeriöraporteista, joiden si-
sältöä se ei ole päättänyt. Toisaalta nämä asiakirjat ovat lähinnä tosiasia- ja
tapahtumaluetteloita, eivät poliittisluonteisia toimintaohjelmia.

Viittaan kuitenkin lausuntoon 37/1992, jossa valiokunta edellytti, että pankki-
rahaston kertomus tuli antaa valtioneuvoston toimesta. Tämä olisi "asianmu-
kaista". Ilmaisu viittaa siihen, että kyseessä oli enemmänkin
tarkoituksenmukaisuus- kuin oikeuskysymys.
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3. Oheisaineiston julkaisematta jättäminen ja aineiston kieli

VJ 91§:n mukaan eduskunnan täysistuntojen pöytäkirjat ja eduskunnan työjär-
jestyksessä mainitut valtiopäiväasiakirjat julkaistaan painettuina. ETJ 60 §:ssä
luetellaan ne asiakirjat, jotka julkaistaan painettuina. Sieltä ilmenee mm. se,
mikä osa pöytäkirjoista käännetään ruotsiksi ja julkaistaan. Tästä ei nähdäkseni
voi päätellä, ettei oheisaineistoa - kääntämättömänä - tarvitse julkaista painet-
tuna.

Julkaisematta jättäminen voitanee perustaa suoraan ETJ 60 §:n sanamuodon
mukaiseen tulkintaan. ETJ 60 §:n mukaan painettuna julkaistaan mm. "kerto-
mukset". Nyt jää 60 §:n tulkinnan varaan, voidaanko oheisaineisto todella jättää
julkaisematta, koska se ei ole osa varsinaista kertomusta, vai onko sanaa
"kertomukset" tulkittava niin, että myös kertomuksen liitteiden luonteinen
oheisaineisto on julkaistava. En tunne julkaisukäytäntöä riittävän tarkasti voi-
dakseni ottaa kantaa siihen, voidaanko oheisaineisto todella jättää julkaisematta.

Oheisaineistoa ja ilmeisesti myös ministeriöiden toimialakertomuksia ei kään-
netä ruotsin kielelle. Viimeksi mainittua seikkaa ei tosin suoraan esityksessä to-
deta.

HM 22§:n mukaan "hallituksen esitykset" annetaan "suomen- ja ruotsinkielellä".
Kun tarkkaan sanamuodon mukaan lukien oheisaineistoa ei voida pitää
hallituksen esityksenä, ei kääntämispakkoa voitane johtaa perustuslain tasoisista
säännöksistä.

VJ 88 §:n 3 momentin mukaan suomeksi ja ruotsiksi ovat myös annettavat hal-
lituksen "kirjalliset ilmoitukset" eduskunnalle. Käytössäni olevasta eduskuntaa
koskevasta kirjallisuudesta en ole löytänyt selvitystä siitä, mitä sanalla "ilmoi-
tus" tässä yhteydessä tarkoitetaan. Sanamuodon mukaan tulkiten oheisaineistoa
ei välttämättä tarvitse pitää "ilmoituksena", mutta toisaalta ei tälle ole estettä-
kään. Jos katsotaan, että "ilmoitus" kattaa oheisaineistot, hallituksen esityksen
perusteluosa ei ole VJ 88,3 §:n mukainen.

VJ 36 a § puhuu pääministerin antamasta "ilmoituksesta". Säännös on säädetty
88,3 §:n jälkeen. Alkuperäisessä 1928 valtiopäiväjärjestyksen 36 §:ssä puhuttiin
niin ikään (valtioneuvoston antamasta) "ilmoituksesta". Jos 88,3 § rajataan
tarkoittamaan näitä ilmoituksia, asia ei ole ongelmallinen.

Hallituksen esityksen (s.3, palsta 2) mukaan oheisaineistoa ei käännettäisi ruot-
siksi eikä sitä “siksi" otettaisi valtiopäiväasiakirjoihin (s. 3 palsta 2). Se, ettei
oheisaineistoa käännetä ruotsiksi, ei ehkä ole oikea perustelu sille, ettei asiakirjoja oteta
valtiopäiväasiakirjoihin.

0
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Kysymyksessä lienee ns. avoin tulkintatilanne. Tietääkseni missään lain tasoi-
sessa säädöksessä ei tähän mennessä ole puhuttu eduskunnalle toimitettavasta
"oheisaineistosta". Tuo ilmaisu saa nyt oikeudellisen merkityksen lakitekstin
osana.

Hallituksen esitykseen liittyvissä lakiehdotuksissa ei oteta kantaa käännös- tai
kielikysymyksiin, joten näillä seikoilla ei ole merkitystä lakiehdotuksen säätä-
misjärjestyksen kannalta. Kieli- ja julkaisemiskysymykset ratkaistaan silloin,
kun uusia säännöksiä ryhdytään soveltamaan käytäntöön.

Tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien ja kielellistä tasa-arvoa koskevien näkö-
kohtien kannalta voidaan kysyä, miksei oheisaineistoa käännetä. En tosin ole
ehtinyt asiakirjoista tarkistaa, annetaanko nykyiset työllisyys- ym. kertomukset
myös ruotsinkielisinä. Jos niin on, on erikoista, ettei samaa aineistoa toiminta-
kertomuksen oheisaineistona käännettäisi.

Ilkka Saraviita

Viittauksia erityyppisistä kertomuksista annettuihin perustuslakivaliokunnan lausuntoihin.

Valiokunta tarkasteli erikseen eduskunnalle säädettäviä kertomuksenantovelvoitteita, kuvasi aikaisemman
käytännön (mm. Prvl 7 /1976 , Prvl 10 /1984 , Prvl 20/1985 ja Prvl 9 /1986) ja totesi esillä olevan
kertomusvelvoitteen (Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus), joka ei liittynyt eduskunnan ia
hallituksen välisiin suhteisiin, joista raportointi voitiin toteuttaa tavallisella lailla. Kyseessä oli siis uuden
hallintotehtävän antaminen eduskunnalle myös kertomuksen osalta.

Prvl  2 /1989
------------------------------

Hallituksen kertomus

Käsiteltäessä esitystä alkoholilain muuttamisesta arvioitiin lakiin sisältyvää
säännöstä valtioneuvostolle säädettävästä velvollisuudesta antaa eduskunnalle
kertomus alkoholiolojen kehittymisestä. Parlamentarismista seuraa, että
eduskunnalla tulee
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olla riittävät keinot hallituksen toiminnan seuraamiseen, joten ra portoin ti velvoite voitiin säätää
tavallisena lakina. Menettely on myös sopusoinnussa niiden periaatteiden kanssa, joilla edus-
kunnan ja valtioneuvoston väliset suhteet on perustuslaissa säädetty. Säännös on siten
sopusoinnussa myös VJ 29 pykälän kanssa. Asiaan ei vaikuta se, että hallituksen kertomukseen
liitetään Alko Oy:n kertomus. Viittaus lausuntoon Prvl 20/1985.

Prvl  9/1986
-----------------------------------

Kertomus

Työllisyyslain katsottiin toteuttavan HM 6 pykälän sisältämän täystyöllisyysvelvoitteen.
Valiokunta sivusi VJ 29 pykälän säännöstä ia työllisyyskertomusvelvoitetta. josta voitiin säätää
tavallisella lailla mm. siksi, että työllistäminen oli säädetty valtion velvollisuudeksi.

Prvl  14/1986
----------------------------------------

Kertomus

Kun eduskunnan ja hallituksen keskinäissuhde määräytyy parlamentarismin periaatteen mukaan
ia eduskunnan on voitava valvoa hallituksen toimintaa, kehitysyhteistyökertomusvelvoitteen
säätäminen voitiin säätää tavallisena lakina. Se ei siis antanut eduskunnalle perustuslain
vastaisella tavalla uutta päätösvaltaa. Valtasuhteita ei muutettu.

Prvl  20/1985
-----------------------------

Eduskunnan kompetenssi

Valiokunta tarkasteli eduskunnan asemaa ja valtuuksia suhteessa kansaneläkelaitoksen
hallintoon ja havaitsi runsaasti huomautettavaa järjestelyjen yksityiskohdissa. Käsiteltiin
kysymystä siitä, missä järjestyksessä säädetään hallintoneuvoston kertomuksen
eduskuntakäsittelystä ja viitattiin jossain määrin ristiriitaiseen käytäntöön (työllisyyskertomus ja
alkoholioloja koskeva kertomus).

Prvl  4 /1985
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----------------------------------------------------------
Eduskunnan kompetenssi

Antellin kokoelmat ja niiden hoidosta annettava kertomus. Lailla perustettiin
eduskunnalle uusi hallintotehtävä, joka oli ristiriidassa HM 2 pykälän kanssa.

Prvl  7/1976
---------------------------------------------

Kertomus pakkivakuusrahaston toiminnasta (viittaus prvl 2 /1989) voitiin säätää tavallisessa
lainsäätämisjärjestyksessä: "säätämisjärjestysarvioinnissa on keskeinen merkitys annettava sille
seikalle, millä tavoin kertomus liittyy perustuslaeissa säädettyihin eduskunnan ja hallituksen välisiin
suhteisiin. "Eduskunnalla tulee olla riittävät keinot seurata valtioneuvoston toimintaa. Kertomus on
yksi tässä tarkoituksessa kyseeseen tuleva keino. Valiokunta edellytti - säädöstekstin ollessa
tulkinnanvarainen - että kertomuksen antaa valtioneuvosto.

PeVl  37 /1992
--------------------------------------------------------

1. lakiehdotuksen mukaan valtioneuvosto antaa eduskunnalle vuosittain kertomuksen telekuuntelun
ja -valvonnan käytöstä. Sinänsä kertomuksen on katsottu soveliaiksi eduskunnan ia valtioneuvoston
välisissä suhteissa vaikuttavan parlamentarismin periaatteen kannalta ( viittaus PeVL 2 /1989) .
Valiokunta ei puoltanut kertomusmenettelyä, koska ao. toiminta oli etäällä valtioneuvoston
toiminnasta. Valiokunta piti selviönä, että ylimmät lainvalvojat seuraavat tätä toimintaa.

PeVL 8/1994
------------------------------------

Hallituksen kertomus

Perustuslakivaliokunnan mietintö hallituksen toimenpiteistään vuonna
1993 antaman kertomuksen johdosta.
Valiokunta oli pyytänyt muita valiokuntia arvioimaan kertomuksessa se-
lostettuja, eduskunnan toivomuksista ja lausumista johtuvia hallituksen
toimenpiteitä ja myös sitä, ovatko aiemmat toivomukset ja lausumat edel- '
leen tarpeellisia. Lausunnot otettiin mietinnön liitteiksi ja edellytti, että
hallitus ottaa ne huomioon. Valiokunta viittasi mietintöönsä 10/1981 sisältyneeseen kymmenen
vuoden sääntöön sekä mietintöön 5/1989 , jossa todettiin kymmenvuotiskausi liian pitkäksi
(suositeltiin 5-vuotiskauttai Hallituksen tuli nimenomaisesti kiinnittää huomiota poistettaviksi
ehdotettuihin asioihin, jolloin eduskunta voi päättää asiasta uuden lausuman.
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PeVM 15 /1994
--------------------------------------------------
Hallituksen kertomus

Valiokunta viittasi mietintöönsä 10/1981 , jossa edellytettiin, että hallitus saattaa viipymättä ja
viimeistään 10 vuoden kuluessa päätökseen eduskunnan lausumien käsittelyn tai perustellen
ilmoittaa, ettei lausuma anna aihetta toimenpiteisiin. Valiokunta on sittemmin mietinnössään
5/1989 todennut kyseisen 10 vuoden ajan olevan nykyoloissa yleisesti ottaen liian pitkän. Aika
tulisi pyrkiä lyhentämään 5 vuoteen ja hallituksen tulisi nimenomaisesti osoittaa ne asiat, joiden
selostamista myöhemmissä kertomuksissa ei enää pidetä ajankohtaisena.

PeVM 4/1996.
- - - -- - -- - -- - -- - -- - -- -


