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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon hallituksen esityksestä Suomen ja Länsi-Euroopan unionin

välisen turvallisuussopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (HE 179/1997 vp).

Kuten hallituksen esityksen perusteluissa on todettu, esityksessä tarkoitettuun sopimukseen sisältyy

määräyksiä, jotka ovat ristiriidassa Suomen julkisuuslainsäädännön kanssa ja joiden vuoksi sopimus

vaatii eduskunnan hyväksymistä. Tällaisia määräyksiä on ennen kaikkea salassapitoa koskevassa 1

artiklassa.

Asiakirjojen julkisuusperiaatteella on nykyisin perustuslain turva. Hallitusmuodon 10.2 §:n mukaan

"viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole

välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu". Käsiteltävänä olevan sopimuksen

tarkoituksena on mahdollistaa Suomen yhteistyö WEU:n kanssa sen tarkkailijajäsenenä.

Julkisuusperiaatteen rajoittamista ehdotetulla tavalla voi pitää tämän tarkoituksen kannalta

välttämättömänä. Salassapitointressi vastaa myös niitä intressejä, joiden turvaamiseksi asia tai

asiakirja voidaan yleisten asiakirjojenjulkisuudesta annetun lain 9.2-3 §:n nojalla säätää asetuksella

taikka määrätä yksittäistapauksessa tasavallan presidentin tai valtioneuvoston päätöksellä salassa

pidettäväksi. Katsonkin, että sopimuksen valtionsisäistä voimaansaattamista



2

tarkoittava lakiehdotus voidaan hallitusmuodon 10.2 §:n estämättä käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.

Sopimuksen 5(5) artiklan mukaan "WEU:n turvallisuustoimistolla on oikeus suorittaa säännöllisin

väliajoin suojelutoimenpiteiden tehokkuuden arviointi Suomeen välitettyjen WEU:n

salassapidettävien tietojen osalta". Tähän oikeuteen ei kuitenkaan ilmeisesti liity sellaista valvonta-

tai tarkastusoikeutta, jota tulisi luonnehtia julkisen vallan käyttämiseksi Suomessa ja jota

perustuslakivaliokunnan hallitusmuodon 1,2 ja 84 §:ään nojaaman käytännön mukaan voidaan

luovuttaa vieraiden valtioiden viranomaisille tai kansainvälisten järjestöjen toimielimille vain

perustuslain säätämisjärjestyksessä. Arviointimenettely ei myöskään ilmeisesti voi johtaa Suomea

sitoviin päätöksiin eikä siten rajoita tässä suhteessa Suomen täysivaltaisuutta hallitusmuodon 1-2 §:n

vastaisesti. Myöskään sopimuksen 5(5) artikla ei siten edellytä voimaansaattamislain käsittelemistä

vaikeutetussa järjestyksessä.

Porthaniassa 8.12.1997

Kaarlo Tuori


