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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen

esitystä Euroopan poliisivirastosta tehdyn yleissopimuksen ja

siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä

laiksi tullilain 26 §:n muuttamisesta sekä hallituksen esitystä

laiksi poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta.

1. Europol-sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan hyväksymismenettely

Euroopan poliisiviraston perustamista koskeva yleissopimus

(Europol-sopimus) ja siihen liittyvä pöytäkirja ovat Maastrichtin

sopimuksen K.3(2) artiklan c) kohdassa tarkoitettuja

yleissopimuksia, jotka toteuttavat yhteistyötä oikeus- ja

sisäasioissa eli ns. III pilarin alueella. Yleissopimukset ovat II

pilarin ylikansallisesta norminannosta poiketen luonteeltaan

kansainvälisiä sopimuksia, joiden velvoittavuus  jäsenvaltioita

kohtaan edellyttää näiden valtiosääntöjen mukaista

hyväksymismenettelyä. Tämä on nimenomaisesti todettu

mainitsemassani Maastrichtin sopimuksen kohdassa.

Kuten hallituksen esityksen perusteluissakin (s. 16) on todettu,

Europol-sopimus sisältää useitakin määräyksiä, jotka kuuluvat

Suomessa lainsäädännön alaan. Tällaisia ovat ennen kaikkea

yksilön perusoikeussäännösten määrittämään oikeusasemaan

vaikuttavat määräykset henkilötietojen keräämisestä,

käsittelemisestä ja käyttämisestä samoin tietosuojasta.

Hallitusmuodon 8.1 §:n mukaanhan henkilötietojen suojasta on

säädettävä lailla. Hallituksen esityksen tavoin



voidaan viitata myös siihen, että sopimuksen 19(7) artiklan

mukainen muutoksenhakumenettely merkitsee poikkeusta henki-

lörekisterilain 35 ja 38 §:ssä säädetystä menettelystä.

Lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten vuoksi on selvää, että

sopimus edellyttää hallitusmuodon 33.1 §:n mukaisesti eduskunnan

hyväksyntää. Toisena perusteena eduskunnan hyväksymisen

välttämättömyydelle ovat sopimuksen 35(1) artiklan eduskunnan

budjettivaltaa rajoittavat vaikutukset.

2. Mahdolliset uudet suvereniteetin rajoitukset

Hallituksen esitykseen sisältyy myös ehdotusta sopimuksen ja siihen

liittyvän pöytäkirjan blanko-lain tyyppiseksi voi-

maansaattamislaiksi. Aloitan lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen

vaikuttavien seikkojen tarkastelun arvioimalla, merkitseekö sopimus

tai pöytäkirja uusia suvereniteetin rajoituksia, jotka

hallitusmuodon 1 ja 2 §:n vastaisina edellyttäisivät lakiehdotuksen

käsittelemistä perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Kun III pilarin yhteistyötä toteuttavat sopimukset ovat

perustamissopimuksiin nähden uusia kansainvälisiä sopimuksia,

liittymissopimuksen voimaansaattamislaki ei kata niistä

mahdollisesti seuraavia uusia suvereniteetin rajoituksia.

Erityisesti on huomattava, että perustuslakivaliokunnan

lausunnossaan 25/1996 ottaman kannan mukaan yleissopimuksissa

mahdollisesti olevia suvereniteettia rajoittavia määräyksiä ei

voida nojata K.3(2) artiklan c) kohdan määräyksiin, jotka koskevat

sopimusten sisältöä. Tässä kohdassa todetaan, että "jollei

tällaisissa yleissopimuksissa toisin määrätä, niitä koskevat

mahdolliset soveltamistoimenpiteet vahvistetaan neuvostossa

korkeiden sopimuspuolten kahden kolmasosan enemmistöllä". Lisäksi

"tällaisissa yleissopimuksissa voidaan määrätä, että yhteisön

tuomioistuimella on toimivalta, niiden yksityiskohtaisten sääntöjen

mukaisesti, jotka voidaan täsmentää yleissopimuksissa, tulkita

yleissopimusten määräyksiä ja ratkaista niiden soveltamista

koskevia erimielisyyksiä”.  Valiokunta katsoi näiden määräysten

"liittyvän



ensisijaisesti neuvoston toimintaan sen laatiessa jäsenvaltioiden

hyväksyttäväksi suositeltavia yleissopimuksia ja osoittavan, että

kyseisistä asioista voidaan sisällyttää määräyksiä

yleissopimukseen".

Europol-virasto toimii lähinnä tietoja kokoavana, analysoivana ja

välittävänä yksikkönä, eikä sillä sopimuksen tai pöytäkirjan mukaan

olisi jäsenvaltioissa julkista valtaa sisältävää toimivaltaa (ks.

erit. Europolin tehtävistä määräävä 3. art.).

Euroopan unionin neuvostolla on sopimuksen nojalla toimivalta antaa

eräitä täydentäviä sääntöjä kuten analyysitietokantojen käyttöä

koskevat täytäntöönpanosäännöt (10(1) art., 5 kohta) ja

salassapitosuojaa koskevat säännöt(31(1) art.). Säännöt annetaan

yksimielisesti hallintoneuvoston ehdotuksesta "Euroopan unionista

tehdyn sopimuksen VI osastossa määrättyä menettelyä noudattaen".

Viittaus Maastrichtin sopimuksen VI osastoon tarkoittanee K.3(2)

artiklan c) edellä lainaamaani määräystä yleissopimusten

soveltamistoimenpiteiden vahvistamisesta.

Jos neuvoston antamat säännöt kuten juuri analyysitietokantoja tai

salassapitosuojaa koskevat säännöt sisältävät jäsenvaltioissa

suoraan sovellettavia normeja tai velvoittavat jäsenvaltioita

muuttamaan kansallista lainsäädäntöään, kysymyksessä on

liittymissopimukseen nähden uusi Suomen suvereniteettia

lainsäädäntövallan alueella kaventava rajoitus.

Sopimukseen liittyvä pöytäkirja koskee Ey-tuomioistuimen

toimivaltaa antaa ennakkoratkaisuja Europol-sopimuksen tulkinnassa.

Ennakkoratkaisut ovat jäsenvaltioiden tuomioistuimia sitovia siten

kuin perustamissopimuksen 177 artiklassa määrätään.1   On kuitenkin

huomattava, että pelkästään pöytäkirjan hyväksyminen ei vielä

velvoita jäsenvaltiota hyväksymään Ey-tuomioistuimen toimivaltaa

antaa jäsenvaltion

1 Tämä perustuu Maastrichtin sopimuksen L artiklan b) kohtaan.



kansallisia tuomioistuimia sitovia ennakkoratkaisuja. Ey-

tuomioistuimen toimivallan hyväksyminen tapahtuu erillisellä

julistuksella, jonka jäsenvaltio voi antaa pöytäkirjan

allekirjoitushetkellä tai milloin tahansa myöhemmin (2(1) art.).

Suomi on antanut julistuksen 2(2) artiklan b) kohdassa tarkoitetun

julistuksen, jonka mukaan "jokainen kyseisen jäsenvaltion

tuomioistuin voi pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta

ennakkoratkaisua sellaisesta käsiteltävänään olevaan asiaan

liittyvästä kysymyksestä, joka koskee Europol-yleissopimuksen

tulkintaa, jos tämä tuomioistuin katsoo, että kysymys on

ratkaistava, jotta asiassa voidaan antaa päätös".

Liittymissopimuksen voimaansaattamislaista antamassaan lausunnossa

14/1994 vp perustuslakivaliokunta katsoi, että "hallitusmuodon 2

§:n 4 momentissa tarkoitettujen tuomioistuinten riippumattomuuteen

kuuluu riippumattomuus myös laintulkintakysymyksissä". Valiokunta

katsoikin, että perustamissopimuksen 177 artiklan mukainen

ennakkoratkaisumenettely edellytti hallitusmuodon 2 § sekä

korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden osalta myös 53

ja 56 §:n vuoksi liittymissopimuksen voimaansaattamislain

käsittelemistä vaikeutetussa säätämisjärjestyksessä.

Pöytäkirjassa tarkoitettuun ennakkoratkaisumenettelyyn tur-

vautuminen on kaikille ao. jäsenvaltion tuomioistuimille

vapaaehtoista, missä pöytäkirja poikkeaa perustamissopimuksen 177

artiklasta. Menettelyn vapaaehtoisuus ei kuitenkaan Suomen osalta

muuta sitä, että menettely mahdollistaisi Suomessa vaikuttavan

tuomiovallan käyttämisen tavalla, joka valiokunnan lausunnon

14/1994 vp mukaan on ristiriidassa hallitusmuotomme kanssa. Tämän

vuoksi katsonkin, että pöytä-kirjan tarkoittaman menettelyn

käyttöön ottaminen Suomessa on mahdollista vain vaikeutetussa

säätämisjärjestyksessä.

On kuitenkin huomattava, että pöytäkirjan saattaminen val-

tionsisäisesti voimaan ei vielä merkitsisi, että kansallisilla

tuomioistuimillamme olisi 2(2) artiklan b) kohdan



valtionsisäinen voimaansaattaminen ei näet voine merkitä sitä, että

Suomen antama pöytäkirjan 2 artiklassa tarkoitettu julistus saisi

samalla valtionsisäisiä oikeusvaikutuksia. Nähdäkseni suomalaisten

tuomioistuinten toimivallasta tulisi valtionsisäisesti säätää

erikseen, esimerkiksi lisäämällä nyt käsiteltävänä olevaan

voimaansaattamislakiin tätä tarkoittava säännös. Mikäli näin

menetellään, laki olisi yllä esittämilläni perusteilla käsiteltävä

VJ 69.1 §:n mukaisessa supistetussa

perustuslainsäätämisjärjestyksessä.

3. Tietosuoja

Henkilötietojen suoja on uudessa hallitusmuodon 8.1 §:ssä

sisällytetty perusoikeutena turvattuun yksityiselämän suojaan.

Hallituksen perusoikeusuudistusta koskevan esityksen mukaan

"säännös viittaa tarpeeseen lainsäädännöllisesti turvata yksilön

oikeusturva ja yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä,

rekisteröinnissä ja käyttämisessä" (HE 309/1993 vp, s. 53) . Suojan

tason osalta hallituksen esityksessä viitattiin Euroopan neuvoston

piirissä hyväksyttyyn yleissopimukseen, joka koskee yksilöiden

suojelua henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä.

Lähtökohtana voidaan siksi pitää, että mikäli Europol-sopimus takaa

vähintään Euroopan neuvoston yleissopimuksessa edellytetyn

tietosuojan tason, sopimus on sopusoinnussa myös kansallisen

perusoikeusjärjestelmämme kanssa (vrt. PeVL 26/1996 vp).

Tällaiset takeet näyttävätkin sisältyvän sopimuksen 14 artiklaan.

Artiklan 1 kohdassa edellytetään kunkin jäsenvaltion takaavan

kansallisen lainsäädäntönsä mukaan toteutettavilla toimenpiteillä,

että sopimuksen tarkoittamilla tiedoilla on vähintään Euroopan

neuvoston yleissopimuksen periaatteiden soveltamisen mukainen

suojataso. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden on myös otettava

huomioon Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus R (87) 15

henkilötietojen käyttämisestä poliisin toiminnassa. Artiklan 2

kohdan mukaan taas sopimuksessa tarkoitetun henkilötietojen

välittämisen saa aloittaa vasta sitten, kun 1 kohdassa tarkoitetut

tietosuojaa   koskevat   säännöt   ovat   tulleet   voimaan



kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa.

Lopuksi myös Europol itse noudattaa artiklan 3 kohdan mukaan

henkilötietoja kerättäessä, käsiteltäessä j a käytettäessä Euroopan

neuvoston yleissopimuksen ja ministerikomitean suosituksen

periaatteiden mukaista suojatasoa.

4.   "Pidättymisvelvollisuuden" suhde sananvapauteen

Europol-sopimuksen 32(1) artiklan mukaan "Europolin elinten, niiden

jäsenten, apulaisjohtajien, työntekijöiden ja yhteyshenkilöiden on

pidättäydyttävä toimista ja mielipiteistä, jotka saattaisivat

vahingoittaa Europolia tai vaarantaa sen toimintaa". Hallituksen

esityksen perustelujen (s. 13) mukaan määräyksen on yleissopimuksen

hyväksymisvalmisteluissa todettu olevan mahdollisesti ongelmallinen

sananvapauden kannalta. Määräyksen suhdetta perustuslakimme

mukaiseen sananvapauteen on asianmukaista arvioida niiden

näkökohtien pohjalta, jotka koskevat virkamiehille kuuluvaa

ilmaisuvapautta.

Perusoikeusuudistuksen esitöissä korostettiin, että se asettaa

"kaikki henkilöryhmät periaatteessa yhdenvertaiseen asemaan

perusoikeusturvan suhteen". Niinpä hallituksen esityksen

perusteluissa muun muassa torjuttiin nimenomaisesti oppi ns.

erityisestä vallanalaisuussuhteesta tai laitosvallasta, jolla

aikanaan Suomessakin perusteltiin mm. virkamiehiltä puuttuvaa

perusoikeussuojaa.   (HE 309/1993 vp, s. 25)

Niinpä virkamiehillekin kuuluu esim. HM 10.1 §:ssä taattu

sananvapaus, johon sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja

vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään

ennakolta estämättä. Virkamiesten ilmaisuvapaudesta ja sen

käyttämisen edellytyksistä ei ole perustuslakivaliokunnan

nimenomaisia kannanottoja. Kirjallisuudessa on katsottu, että "kun

virkamies esittää julkisesti mielipiteitään virkatehtäviinsä tai

viraston toimialaan kuuluvista asioista, esitykseltä voidaan

edellyttää asianmukaisuutta, asiallisuutta ja tiettyjen

sopimusvaatimusten täyttämistä". Samalla



on kuitenkin korostettu, että "näitä yleisluonteisia sananvapauden

käytön lähtökohtia ei ole syytä soveltaa kovinkaan tiukasti, sikäli

kuin ne rajoittavat tuon perusoikeuden toteuttamista" ja että

"ilmaisuvapauden käytön asianmukaisuuden vaatimus ei estä

viranomaistoiminnan ankaraakaan arvostelua sillä perusteella, että

kritiikki olisi julkisen edun vastaista".2

Nähdäkseni on selvää, että tarkasteltava sopimusmääräys

sanamuotonsa nojalla mahdollistaa sellaisen tulkinnan, joka on

ristiriidassa hallitusmuodon virkamiehille takaaman ilmaisuvapauden

kanssa. Sikäli kuin määräystä joudutaan Suomen

oikeudenkäyttöpiirissä soveltamaan, sitä on kuitenkin tulkittava

ilmaisuvapautta meillä määrittävien periaatteiden mukaisesti; tähän

velvoittaa perusoikeusmyönteisen tulkinnan vaatimus, mihin

hallituksen esityksessäkin viitataan. Perus-oikeusmyönteinen

tulkinta rajoittaisi sitä, minkälaisten mielipiteiden voitaisiin

katsoa saattavan vahingoittaa Europolia tai vaarantavan sen

toimintaa.

On vielä huomattava, että määräyksen valtionsisäisen sovel-

lettavuuden todennäköisyyttä vähentää se, että siihen ei liity

valtionsisäisesti langetettavia rangaistusseuraamuksia.

Katsonkin, että voimaansaattamislaki ei 32(1) artiklan vuoksi vaadi

vaikeutettua käsittelyjärjestystä.

Pidättymistä koskevan 32(1)artiklan määräyksen yhteydessä on syytä

kiinnittää huomiota myös suomenkielisen sopimustekstin

harhaanjohtavaan sanamuotoon. Suomenkielinen teksti puhuu

velvollisuudesta pidättäytyä "mielipiteistä", kun taas eng-

lanninkielinen teksti käyttää sanontaa "expression of opinion" eli

edellyttää pidättäytymistä sellaisista mielipiteen ilmauksista,

jotka saattaisivat vahingoittaa Europolia tai

2 Bruun, Niklas - Mäenpää, Olli - Tuori, Kaarlo: Virkamiesten



vaarantaa sen toimintaa. Jos sopimusmääräystä tulkittaisiin

suomenkielisen sanamuotonsa mukaisesti, ongelmana ei olisi sen

suhde pelkästään sananvapauteen vaan myös hallitusmuodon 9 §:ssä

turvattuun omantunnon vapauteen!

5. Henkilörekisterilain muutosehdotusta koskevia näkökohtia

Hallituksen ehdotuksessa henkilörekisterilain muuttamiseksi on myös

kysymys Europol-sopimuksen voimaansaattamislaista. Tämä muun muassa

merkitsee, että jos ehdotus edellyttäisi perustuslain

säätämisjärjestyksen käyttämistä, sovellettavaksi tulisi VJ 69.1

§:ssä säädetty menettely.

Kuten hallituksen esityksen perusteluista ilmenee, poliisin

henkilörekisterilain kokonaisuudistus on valmisteilla. Tar-

koituksena on muun muassa siirtää hallitusmuodon 8.1 §:n

edellyttämällä tavalla lain tasolle eräitä säännöksiä, jotka

nykyisin on sisällytetty poliisin henkilörekistereistä annettuun

asetukseen. Kokonaisuudistuksen vireilläolon ja käsiteltävänä

olevan lakiehdotuksen pääasiallisen voimaansaattamislain luonteen

vuoksi voi ehkä pitää yllättävänä sitä, että ehdotukseen on otettu

eräitä sellaisiakin sisällöllisiä muutosehdotuksia, jotka eivät

liity aiheudu Europol-sopimuksesta ja joita siten on pidetty

kiireellisempinä kuin hallitusmuodon 8.1 §:stä johtuvia muutoksia.

Nämä ehdotukset näyttävät sitä paitsi merkitsevän lain muuttamista

tietosuojan kannalta väljempään suuntaan. Viittaan muu-

tosehdotuksiin, jotka koskevat 15.1 §:n 3 kohtaa (tarkastusoikeuden

rajoittaminen), 19.1 §:n 7 kohtaa (tietojen luovuttaminen muille

kuin poliisille) sekä 23.1 §:n 2-4 kohtia (luotettavuuslausunnot).

En ole kuitenkaan havainnut näissä tai Europol-sopimuksen

voimaansaattamista tarkoittavissa ehdotuksissa kohtia, joita olisi

pidettävä hallitusmuodon 8.1 §:n edellyttämän tietosuojan tason

vastaisina.

Lopuksi kiinnitän huomiota poliisin henkilörekisterilakiin

ehdotettuun uuteen 25.2 §:ään, jonka mukaan "poliisin yli-



johto voi antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän lain tai

sen nojalla annettujen säännösten mukaan poliisille kuuluvien

toimenpiteiden suorittamisesta". Näyttää siltä, että poliisin

ylijohdon norminantovaltuus olisi ainakin osittain päällekkäinen

asetuksenantajan toimivallan kanssa. Lakiin edelleen jääväksi

ehdotetun 25 §:n valtuutussäännöksen mukaan "tarkempia

säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella".

Poliisin henkilörekisteriasetuksen 10 §:ssä on nykyisin säädetty

poliisin ylijohdon määräysten antovallasta: "Tarkempia

määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa poliisin

ylijohto." Normihierarkian selkeyden kannalta olisikin

nähdäkseni suotavaa, että poliisin ylijohdon norminantovalta

perustuisi edelleenkin asetukseen ja rajoittuisi asetuksen

täytäntöönpanomääräyksiin.

Porthaniassa 22.10.1997

Kaarlo Tuori



Mikael Hidén

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 22.10.1997 KELLO
10
HE 133/97 vp laiksi poliisin henkilörekisteristä annetun
lain muuttamisesta ja
HE 136/97 vp Euroopan, poliisivirastosta tehdyn
yleissopimuksen eräiden määräysten
hyväksymisestä sekä laiksi tullilain 26 §:n
muuttamisesta

Tarkastelen ensiksi esitystä 136/97 vp, joka koskee Euroopan poliisivirastoa koskevaa yleis-

sopimusta.

Esityksen perusteluissa todetaan, että eräät sopimusmääräykset kuuluvat lainsäädännön alaan ja

sopimus siksi vaati eduskunnan suostumusta ja lainsäädännön alaa koskevat määräykset

voimaansaattamislain säätämistä. Tähän voidaan yhtyä. Voimaansaattamislain säätämisjärjes-

tyksen osalta on lisäksi tarkasteltava, sisältyykö sopimukseen sellaisia kohtia, jotka vaativat lain

säätämistä ns. supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä.  Esityksen perustelujen lopussa

on tältä kannalta huomiota vaativana kohtana mainittu yleissopimukseen liittyvä pöytäkirja, joka

koskee ennakkoratkaisun pyytämistä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta tämän

yleissopimuksen tulkinnasta. Perustelujen mukaan (s. 15) Suomi on pöytäkirjan allekir-

joittamisen yhteydessä antanut pöytäkirjan 2 artiklan b alakohdan mukaisen julistuksen, jonka

mukaan ko. jäsenvaltion jokainen tuomioistuin voi pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta

ennakkoratkaisua sen käsiteltävänä olevassa tämän yleissopimuksen tulkintaa vaativassa asiassa.

Kun unioniin liittymissopimuksen voimaansaattamislakia käsiteltiin perustuslakivaliokunnassa

(prvl 14/HE 135/94 vp) valiokunta katsoi, että perustamissopimuksen 177 artiklan mukainen

ylimpien tuomioistuinten velvollisuus pyytää ennakkoratkaisua ja siihen liittyvä annetun

ennakkoratkaisun sisältämän tulkinnan sitovuus oli ristiriidassa tuomioistuinten riippumatto-

muuden kanssa. Sama kysymys oli valiokunnan käsiteltävänä viime vuoden syyskuussa kun



valiokunta käsitteli valtioneuvoston kirjelmää, joka koski ehdotusta EU:n ulkorajayleissopimukseksi (prvl

25/VN:n kirjelmä U 19/96 vp). Tuolloin käsiteltävänä olleen sopimusehdotuksen 29 artiklan mukaan

yhteisöjen tuomioistuimella oli toimivalta antaa ennakkoratkaisu ehdotetun yleissopimuksen tulkinnasta ja

asia saatettiin yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi perustamissopimuksen 177 artiklan toisessa ja

kolmannessa alakohdassa määritellyin edellytyksin. Jälkimmäinen alakohta koskee juuri ylimpien

oikeusasteiden velvollisuutta hankkia ennakkoratkaisu.

Valiokunnan viime vuoden syksynä antama lausunto ei ole selvä siinä, katsoiko valiokunta vain

ennakkoratkaisun pyytämisvelvoitteen olevan ristiriidassa tuomioistuinten riippumattomuuden kanssa, vai

pitikö valiokunta mahdollisesti koko em. 29 artiklassa tarkoitettua ennakkoratkaisumenettelyä

riippumattomuuden kanssa ristiriitaisena. Voidaan kuitenkin olettaa, että valiokunta tässä tarkoitti samaa

kantaa kuin liittymissopimuksen voimaansaattamislain käsittelyssä, ts. että tuomioistuimen velvollisuus

sen käsiteltävässä asiassa hankkia ulkopuoliselta viranomaiselta sitova lausunto sovellettavan säädöksen

tulkinnasta oli ristiriidassa perustuslain kanssa.

Tämä linja jättää vielä avoimeksi sen, miten riippumattomuuden kannalta suhtautua siihen, että

tuomioistuin voi - ts. sillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta - hankkia tuollaisen tulkintaa sitovan

lausunnon. On ajateltavissa, että tuomioistuimen riippumattomuuteen omassa ratkaisutoiminnassaan

kuuluu se, että se ei saa edes omalla ratkaisullaan sitoa itseään noudattamaan toisen viranomaisen kantaa

sovellettavan säädöksen tulkinnasta. On kuitenkin myös ajateltavissa, että riippumattomuuden kannalta on

riittävää se, että tuomioistuimella on täysi vapaus päättää tulkita ko. säännöksiä itse tai päättää pyytää

ratkaisua tulkintakysymykseen toiselta eli yhteisöjen tuomioistuimelta. Minusta tämä jälkimmäinen kanta

on täysin hyväksyttävissä ja se vastaa myös sitä, että valiokunta ei liittymissopimusta koskeneessa ko.

kannanotossaan puhunut oikeudesta vaan vain velvollisuudesta hankkia ennakkoratkaisu.

Jos kuitenkin myös tuomioistuinten oikeuden pyytää ennakkoratkaisu katsottaisiin olevan ristiriidassa

tuomioistuinten riippumattomuuden kanssa, jouduttaisiin erikseen arvioimaan, onko tämä perustuslaista

poikkeaminen ehkä jo tullut saatetuksi perustuslainmukaiseksi unioniin liittymissopimuksen

voimaansaattamislain (poikkeuslakina) säätämisen kautta. Kuten valiokunnan em. lausunnosta 25/96 vp

ilmenee, näin ei voitaisi katsoa III pilarin alaa



koskevissa yleissopimuksissa olevan laita, vaan voimaansaattamislaki olisi tällöin säädettävä supistetussa

perustuslainsäätämisjärjestyksessä.

Yleissopimuksen 40 artiklan 2 kohdan ja siihen liitetyn lausuman mukaan yleissopimuksen soveltamista

koskevat jäsenvaltioiden riidat saatetaan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistaviksi. Tällaisen riitojen

ratkaisemismenettelyn järjestäminen kansainvälisen sopimuksen soveltamiseen ei sinänsä ole ristiriidassa

tuomioistuinten riippumattomuuden tai muiden perustuslain säännöstöjen kanssa.

-----------------

Poliisin henkilörekisteristä annetun lain muuttamista koskevan esityksen (HE 133/97 vp) perustelujen

lopussa on lyhyt jakso säätämisjärjestyksestä. Siinä hallitus katsoo, että lain tarkoittamat valtuudet ovat

niin tärkeiden yhteiskunnallisten tarpeiden vaatimia ja laki niin tiukaksi kirjoitettu, että se ei ole

ristiriidassa HM 8 §:n säännöksen kanssa. Yleisesti ottaen tähän voidaan yhtyä. Joitain kommentteja on

kuitenkin aiheellista esittää.

Hallitusmuodon 8 §:n 1 momentissa turvataan mm. yksityiselämä ja todetaan, että "Henkilötietojen

suojasta säädetään tarkemmin lailla." Henkilötietojen suojaa ei perusoikeusuudistuksen yhteydessä

laajemmin käsitelty. Uudistukseen johtaneen esityksen (HE 309/93 vp) perusteluissa kuitenkin todettiin,

että säännös viittaa tarpeeseen lainsäädännöllisesti turvata "yksilön oikeusturva ja yksityisyyden suoja

henkilötietojen käsittelyssä, rekisteröinnissä ja käyttämisessä". Perustuslakivaliokunta tarkasteli

säännöksen merkitystä pian perusoikeusuudistuksen voimaantulon jälkeen syykuussa 1995 annetussa

lausunnossa, joka koski poliisin tehtävien suorittamisesta puolustuslaitoksessa ehdotettua lakia (prvl 8/HE

57/95 vp). Valiokunta korosti eri yksityiskohdissa tarkan laissa säätelyn merkitystä, ja päätyi siihen että

ehdotus voitiin tältä osin säätää tavallisena lakina. Valiokunta kiinnitti kuitenkin erikseen huomiota

säännökseen, joka olisi jättänyt henkilörekisteriin talletettujen tietojen säilytysajoista säätämisen asetuksen

tasolle. Valiokunta katsoi, että "myös tämä asia kuuluu hallitusmuodon 8 §:n 1 momentissa ilmaistun lailla

säätämisen vaatimuksen piiriin" ja että säännös sen vuoksi oli ehdotetussa muodossaan

perustuslainvastainen.

Saman näkemyksen valiokunta esitti viime keväänä pakkokeinolain muutoksesta antamassaan



lausunnossa (prvl 7/HE 20/97 vp). Siinä valiokunta katsoi, että DNA -tunnisteiden säilytysajan säätelyn

jääminen poliisin henkilörekisterilain 24 §:sä olevan asetuksenantovaltuuden varaan ei vastannut

valiokunnan tulkintaa HM 8 §:n 1 momentin säännöksestä ja että edellytyksenä lain säätämiselle

tavallisena lakina "on säätää lain tasolla tietojen poistamisesta rekisteristä".

Lakiehdotukseen sisältyy nyt 24 §:ssä säännöksiä henkilörekisterin tietojen poistamisesta. Minusta on

ainakin mahdollista katsoa, että ehdotettu uusi 2 momentti täyttää tässä laissa säätämisen vaatimuksen.

Ongelmallinen on sen sijaan hieman muutettuna uudeksi 3 momentiksi siirtyvä 2 momentti. Uuden 3

momentin mukaan muihin kuin säännöksessä edellä tarkoitettuihin henkilörekistereihin sisältyvien tietojen

säilytysajoista säädetään asetuksella. Vaikka ko. momentti ei tässä varsinaisesti ole sisältönsä suhteen

muutettavana, tulee se ehdotuksen mukaan kuitenkin olemaan osa sitä lakitekstiä, joka nyt ehdotetaan

säädettäväksi. Kysymys ei siis ole vain siitä, että siihen lakiin, jota ollaan muuttamassa, sisältyy muutosten

ulkopuolelle jäävissä osissa ongelmallisia kohtia. Jos valiokunnan tulkintalinjaa noudatetaan, on vaikea

nähdä, kuinka tämä nyt po. 3 momentti voitaisiin hyväksyä tavallisena lakina. Jonkinlaisena selityksenä

voidaan tässä kyllä tarjota sitä yleisperusteluissa (s. 9) mainittua seikkaa, että poliisin henkilörekisterilain

kokonaisuudistusta koskeva esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 1998 aikana. Minusta tämä ei

ole ainakaan vakuuttava selitys tilanteessa, jossa ko. momentti on kuitenkin nyt perustuslakivaliokunnassa

säädöstekstinä käsiteltävänä (ja perusoikeusuudistuksesta on jo kulunut kaksi vuotta).

Lakiehdotuksen 25 §:n mukaan poliisin ylijohto voi antaa "tarkempia määräyksiä ja ohjeita" tämän lain tai

sen nojalla annettujen säännösten mukaan poliisille kuuluvien toimenpiteiden suorittamisesta. Perustelujen

mukaan määräykset voisivat koskea esim. luotettavuuslausuntojen antamista. Tehtävä voitaisiin näin

uskoa esim. kihlakuntien poliisilaitoksille. Säännöksessä annettu valtuus voi sinänsä olla tarpeellinen ja

toimiva. Silti panee vähän aprikoimaan mitä kaikkea tähän valtuuteen ajatellaan voitavan sijoittaa. Tiettyä

ongelmaa tässä voivat merkitä esim. juuri poliisin sisäiset toimivallan järjestelyt. Ainakin osa niistä on

ehkä sellaisia, joiden riittävän joustava säätely voitaisiin toteuttaa asetuksen tasolla.

Puolivakavasti tekisi lopuksi mieli kysyä, pitääkö lakitekstissä todella puhua "henkilön luotettavuudesta"

kun on kysymys arvonimen myöntämisestä (23 §:n 1 momentin 4) kohta).


