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Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen tavoitteet ja niiden toteuttamismuodot 

vaikuttavat kaikessa oleellisessa hyvin perustelluilta. Ehdotuksen suhteen voisi olla aihetta vain 

joidenkin pienten havaintojen tekemiseen. 

 

Ehdotuksen sisältyy uutena säännöstönä 36 a §:ssä säännelty pääministerin ilmoitus. 

Säännöksen alussa todetaan, että "pääministeri voi puhemiehen kanssa sopimanaan aikana... 

antaa eduskunnalle ilmoituksen...". Muotoilu on hieman toinen kuin36§:n 1 momentin alussa 

oleva "Jos valtioneuvosto tahtoo... on se eduskunnalle esiteltävä..." samoin kuin saman 

säännöksen 2 momentin alussa oleva "...valtioneuvosto voi... antaa eduskunnalle selonteon, 

joka on esiteltävä...". Nyt ehdotettu 36 a §:n alun sanamuoto ei sanamuotona osoita yhtä 

selvästi, että ilmoituksen tai vastaavan tekijällä, tässä siis pääministerillä, on oikeus tuoda 

tällainen ilmoitus eduskuntaan esittämällä sen jossakin nimetyssä, ilman perusteettomia 

viivytyksiä tulevassa täysistunnossa. Vaikka sanamuotojen vivahteet ovatkin tässä toiset, 

täytynee tässäkin katsoa, että pääministerillä on tällainen "oikeus" ja vastaavasti puhemiehenä 

on velvollisuus huolehtia siitä, että pääministerin haluama ilmoitus voidaan ilman aiheetonta 

viivytystä täysistunnolle esittää. 

 

Ehdotetun 36 a §:n 1 momentin jälkimmäisen virkkeen mukaan ilmoituksen voi antaa myös 

pääministerin määräämä muu valtioneuvoston jäsen. Ymmärrän säännöksen tämän kohdan 

niin, että kysymys säännöksessä tarkoitetun ilmoituksen antamisesta on aina juuri 

pääministerin aloitteen varassa ja ajankohdan osalta juuri hänen ja puhemiehen sovittava ja 

muun ministerin rooliksi voi säännöksen soveltamisessa jäädä vain se, että ilmoituksen 

konkreettisen esittämisen voi pääministerin harkinnan mukaan hoitaa myös muu ministeri. 

 

Puhemiesneuvoston ehdotuksessa on työjärjestykseen esitetty muutoksia, jotka johtuvat 

valtiopäiväjärjestykseen ehdotetuista muutoksista. Ehdotetun uuden 52 d §:n 1 momentissa on 



 

 

järjestetty valtiopäiväjärjestykseen ehdotetun uuden 36 b §:n mukaista ajankohtaista 

keskustelua. Työjärjestykseen ehdotetussa uudessa säännöksessä on ensi sijassa kai 

joustavuuden vuoksi edellytetty, että keskusteluja koskevien tarkempien ohjeiden antajana on 

puhemiesneuvosto. Järjestely on ilmeisesti käytäntöä ajatellen perusteltu. Samalla se on 

kuitenkin mielenkiintoinen siksi, että siinä melko lailla sivuutetaan työjärjestyksen taso 

valtiopäiväjärjestyksessä järjestettyjen asioiden tarkemman normeerauksen tasona. 

 

Valtiopäiväjärjestyksen säännösten tarkempaa "täytäntöönpanoa" koskeva säännöstö on 

yleensä työjärjestyksessä. Jos sivuutetaan kansliatoimikunnan tehtävät (esim. TJ 65,1 §:ssä 

mainitut määräykset) sekä yleensäkin eduskunnan virkakoneistoon kohdistuvat säännöstöt 

(esim. TJ 29 §:n 1 momentin 3) kohdassa mainittu valiokuntasihteerien johtosääntö) ja 

kiinnitetään huomiota vain siihen, minkälaista normeerausta on kohdistettu eduskunnalle 

valtioelimenä kuuluvan vallan käytön järjestelyyn, lienevät tilanteet, joissa työjärjestyksen 

tason alapuolella annetaan eduskunnan toimintaa koskevia yleisiä norminluontoisia ohjeita tai 

määräyksiä, varsin harvinaisia. Nopealla katselulla sattui silmiini vain TJ29,1 §:n 2) kohdassa 

mainittu puhemiesneuvoston tehtävä antaa tarvittaessa valiokuntien työskentelyä koskevia 

yleisohjeita sekä TJ37§:ssä mainittu puhemiesneuvoston tehtävä vahvistaa ohjeet 

puheenvuorojen ryhmittelystä tietyissä tapauksissa. 

 

Minusta vaikuttaa siltä, että puhemiesneuvostolle nyt ehdotetussa TJ 52 d §:n 1 momentissa 

osoitettu normeerausvalta on alaltaan laajempi tai väljemmin ohjattu ja myös asiallisesti 

merkittävämpi kuin äsken mainitussa kahdessa tapauksessa. Subdelegaatio-sana ehkä 

kuulostaa tässä yhteydessä vähän oudolta, mutta eräänlainen periaatekysymys tässäkin 

yhteydessä voidaan nähdä, kun otetaan huomioon, että VJ 90,2 §:n mukaan "tarkemmat 

säännökset...eduskunnan työskentelystä annetaan eduskunnan työjärjestyksessä." Vaikka 

työjärjestys onkin soveltamisensa kannalta täysin eduskunnan sisäinen säännöstö, on se 

kuitenkin samalla myös asemaltaan ja säätämistavaltaan vakiintunut, selvään valtuutukseen  

perustuva  säädös,  joka on julkaistava säädöskokoelmassa (TJ 67,2 §) ja jonka suhteen on mm. 

säädetty kansanedustajille aloiteoikeus (TJ 66,2 § ja 29 §:n 1 momentin 5) kohta). Joitakin 

normeeraustehtäviä voidaan epäilemättä jättää myös tämän säädöstason alapuolelle. Täysis-

tunnolle kuuluvaa valtaa päättää valtiopäiväjärjestyksen tarkoittamien tarkempien säännösten 

antamisesta ei kuitenkaan voida vapaasti liu'uttaa esimerkiksi puhemiesneuvostolle. 

 



 

 

Työjärjestyksen muutosehdotuksen voimaantulosäännöksessä kytketään muutosehdotuksen 

voimaantulo valtiopäiväjärjestyksen muutosehdotuksen voimaan tuloon ja todetaan jatkoksi 

että " ne (=  TJ:n muutokset) on katsottava rauenneiksi samana päivänä kuin edellä mainittu 

laki, jos se raukeaa." Tämän maininnan merkitys ja tarpeellisuus on jäänyt minulle 

epäselväksi. Viittaus lain raukeamiseen on jo terminologisesti ongelmallinen ja soveltuu lähinnä 

vain VJ 74 §:ssä tarkoitetraihin tilanteisiin. En tiedä, onko ehdotetulla säännöksellä tässä 

tarkoitettu myös muita sellaisia tilanteita,-joissa hallituksen esittämästä laista ei tulekaan lakia, 

esim. esityksen peruuttamisen tai sen hylätyksi tulemisen vuoksi tai siksi, että sitä ei ole ehditty 

eduskunnassa käsitellä loppuun. Terminologisista vivahteista riippumatta minusta näyttää 

siltä, että voimaantulosäännöksen edellä siteerattua loppuosaa ei tässä tarvita, vaan riittävää on 

todeta, että työjärjestyksen muutos tulee voimaan samana päivänä kuin ko. valtiopäiväjärjes-

tyksen muutos. Jos valtiopäiväjärjestyksen muutosta ei syystä tai toisesta tulekaan, ei 

työjärjestyksen muutoskaan tule voimaan. 

L f f te & 
 

 

 

Antero Jyränki/2. 4.1993 PeV 
 

 

 

 

P.M. 

HE 361/1992 vp ja PNE 4/1992 vp 

(VJ:n ja ETJ:n muuttaminen) 

 

 

Esityksen ja siihen liittyvän ehdotuksen tarkoituksena on 

eduskunnan eräiden toimintatapojen muuttaminen. Asia liittyy 

yleisesti siihen hallituksen ja hallinnon valvontaan jota 

eduskunta harjoittaa. 

 

Suomessa on edelleen vallalla järjestelmä, jonka mukaan 

eduskunnan toimintatavat ovat hyvin yksityiskohtaisesti 

säännellyt perustuslain tasolla. Järjestelmä on 

yleismaailmallisesti poikkeuksellinen. Merkittävästi 

tavanomaisempaa on, että parlamentin työtavat säännellään 

pääasiassa sen työjärjestyksessä, joka on sen itsensä 



 

 

vapaasti ja joustavasti muutettavissa. Suomen järjestelmä 

aiheuttaa turhaa jäykkyyttä ja kankeutta, ja johtaa lisäksi 

siihen, että työtapojen muuttamista koskeva sääntely 

kierrätetään hallituksen ja sen alaisten lainvalmistelijoiden 

kautta, sen sijaan että eduskunta turvautuisi tällaisten 

muutosten valmistelussa pääasiallisesti omaan koneistoonsa. - 

Periaatteellinen muutos järjestelmään, ts. eduskunnan 

toimintatapasääntelyn siirtäminen pääasiallisesti eduskunnan 

työjärjestykseen, olisi tarpeen. Perustuslaki-tasolle 

jätettäisiin vain muutama keskeinen säännös. Se merkitsisi 

samalla siirtymistä yhden perustuslain järjestelmään. 

 

Paavo Nikulan johtama valtiosääntötoimikunta on tiettävästi 

tutkinut järjestelmän muuttamisen mahdollisuutta edellä 

hahmoteltuun suuntaan. 

 

* * * 
 

Jos esitys hyväksytään, olisi hallituksella käytettävissään 

neli-jakoinen välineistö ajankohtaisten viestien 

välittämiseksi eduskunnalle: 

 

s 

1. valtioneuvoston tiedonanto 

2 .  valtioneuvoston selonteko 

3 .  pääministerin ilmoitus. 
 

Tiedonannosta ja selonteosta keskusteltaisiin aina ja tehtäisiin 

päätös eduskunnassa; hallituksen eduskunnassa nauttima luottamus 

tulisi punnittavaksi kuitenkin vain tiedonannon yhteydessä. 

Pääministerin ilmoituksesta keskusteltaisiin vain puhemiehen 

harkitsemassa laajuudessa, eikä sen johdosta tehtäisi päätöstä 

eduskunnassa. 

 

{<ft (Pääministeri ja muut ministerit voivat tietenkin minkä tahansa 

eduskuntakeskustelun aikana asiassa pysyen esittää eduskunnalle 

käsityksiään.) 
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* * * 
 

Jos esitys hyväksytään, näyttää eduskunnan tiedonhankinta-appa-

raatti - valiokuntien ulkopuolella - seuraavanlaiselta: 

1. välikysymys 

2 .  kysymys valtioneuvostolle 

3. aj ankohtaiskeskustelu 

4 .  kirjallinen kysymys. 
 

Vastauksesta välikysymykseen tai ilmoituksesta, ettei siihen 

vastata, keskustellaan eduskunnassa aina ja tehdään päätös, myös 

hallituksen nauttimasta luottamuksesta. - Vastauksesta valtio-

neuvostolle osoitettuun kysymykseen käydään puhemiehen harkinnan 

mukaan rajoitettu keskustelu ; mitään päätöstä ei kuitenkaan 

tehdä. - Ajankohtaiskeskustelu olisi pelkkä keskustelu, jonka 

järjestämisestä päättäisi puhemiesneuvosto edustajan 

ehdotuksesta; ministerit olisivat harkintansa mukaan paikalla 

tietojen antamista varten, ja mitään päätöstä ei eduskunnassa 

tehtäisi. - Vastaus yksittäisen edustajan tekemään kirjalliseen 

kysymykseen ei oikeuta keskusteluun eduskunnassa. 

* * * 

Kun erinäisiä instituutioita pelkistetään sillä tavoin , kuin 

edellä olen tehnyt, nähdään seuraava pitkän aikavälin trendi: 

eduskunnan mahdollisuuksia hankkia tietoja hallitukselta ja kes- 

 

kustella ajankohtaisista asioista monipuolistetaan ja lisätään 

mutta näissä samoissa yhteyksissä varotaan antamasta eduskunnalle 

mahdollisuutta äänestää hallituksen nauttimasta luottamuksesta; 

muutenkin kaihdetaan sitä, että eduskunta tekisi päätöksiä noissa 

yhteyksissä. 

 

Parlamentaarisen hallitustavan johdonmukainen soveltaminen oike-

astaan vaatisi, että eduskunnalla olisi mahdollisuus missä yh-

teydessä tahansa aiheuttaa vapautuminen hallituksesta, joka on 

menettänyt sen luottamuksen. Lainsäädäntöasiain ja budjettiasian 

yhteydessä tämä käynee vapaamuotoisella ponnella, mutta niissä 

yhteyksissä, joita nyt on kuvattu, mahdollisuus on hyvin rajal-

linen. - Suomessa enemmistöhallitukset eivät tosin yleensä kaadu 



 

 

epäluottamuslauseisiin - mutta periaatteellisen mahdollisuuden 

tulisi poikkeustapauksia varten olla hyvin laaja. 

 

* * * 
 

Eduskunnan työjärjestystä koskevan muutoksen voimaantulosäännäök- 

seen loppu kuuluu: "ja ne on katsottava rauenneiksi samana 

päivänä 

kuin  edellä mainittu  laki,   jos   se  raukeaa".   Tarkoitus  

on kai 

J 

säätää, että ellei VN:n muutos tule voimaan, ei tule työjärjes-

tyksenkään muutos. "Raukeaminen" on tällaisiin tarkoituksiin 

kapea-alainen termi (vrt. VJ 74 §), ja sopii huonosti tähän yh-

teyteen - siihen katsomatta että sitä ehkä on sellaisissa aiem-

minkin käytetty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herra puheenjohtaja. 
 

 

Hallituksen esitykseen ja puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyy muutama 
periaattellisesti merkittävä kannanotto. 

Tarkastelen alussa ehdotettuja järjestelyjä kansanedustajan puhevapauden 
näkökuImasta.VJ 57,3§:n mukaan kansanedustajalla on oikeus pöytäkirjaan vapaasti 
puhua ja lausua mielipiteensä kaikista silloin keskusteltavina olevista asioista.Toisin kuin 
lähes missään muussa parlamentissa,kan-sanedustajien sananvapaus on Suomessa lähes 
rajaton.Tämä sillä edellytyksellä, että edustaja puhuu esillä olevasta asiasta tai menettelyn 
laillisuudes-ta.Puheenvuorojen lukumäärää tai pituutta ei voi rajoittaa.Kansanedustajat 
ovat tosin suostuneet rajoituksiin,mutta nämä puheenvuoron pituutta koskevat 
rajoitussäännökset eivät ole oikeudellisesti velvoittavia. 

Lähes rajoituksetonta sananvapautta on joskus käytetty väarinjarru-tus- 
l.obstruktiotarkoituksessa.Nämä suhteellisen harvat tapahtumat eivät ole johtaneet niin 
suureen ärtymykseen tai reaktioon,että perustuslaissa olisi puhevapautta rajoitettu. 

Voimassaolevan lain mukaan 36§:ssä säädetystä ilmoituksesta voidaan keskustella 
vapaasti ilman puheenvuorojen määrää tai pituutta koskevia rajoituksia.Nyt esitettävä 
ilmoitusjärjestelmä - jonka myötä vanha il-moitusjärjestely kumotaan - sisältää 
mahdollisuuden puheenvuorojen rajoi-tuksiin.Ehdotetun 36a§:n mukaan: 

1.puhemies päattää,sallitaanko asiasta yleensä keskustelua (varsin laaja toimivalta 
joka mahdollistaa jyrkän edustajien puhevallan rajoituksen). 

2. Katsoessaan keskustelun riittäväksi,puhemies voi julistaa keskustelun 
päättyneeksi.Puhemies voisi hallituksen esityksen perustelujen mukaan jättää 
"myöntämättä pyydettyjä puheenvuoroja.Merkitseekö tämä sitä.että puheies voi iättää 
kokonaan jonkin kansanedustajan vaille puheenvuoroa? Säännös saattaa merkitä tuntuvaa 
edustajan puheoikeuden rajoitusta siltä tasokasiksi se on 57,3§:ssä säädetty. 36a§ on siis 
lex specialis tai poikkeus pääsäännöstä. 

Hallituksen esityksen perusteluissa puhemiehelle tuleva valta rinnastetaan 
("vastaava") valtioneuvoston kyselytuntia koskeviin säännöksiin.Rin-nastus on vähän 
ontuva,koska nyt ei ole kysymyksessä tiedustelu (kysymys), vaan ajankohtaista tärkeää 
asiaa koskeva yhteiskuntapoliittisesti merkittävä keskustelu. 

36a§ merkitsee huomattavaa poikkeusta vuoden 1906 valtiopäiväjärjestyksestä - 
ehkä jo aikaisemmin - vallinneesta rajoituksettoman puhevapauden periaatteesta. 

Voi olla>että puhevapauden rajoitukselle on olemassa hyvät peruste-lut.Niitä ei 
kuitenkaan hallituksen esityksessä minusta täysin vakuuttavasti perustella (ajankohta 
täysistunnon alussa ja mahdollisuus muiden keskustelujen järjestämiseen).Eduskunta 
pystyy arvioimaan parhaiten itse sen,onko esitetty puheoikeuden rajoitusmahdollisuus 
tarpeellinen. 

 

 

36 b§:ssä ei ole vastaavaa säännöstä puhemiehen harkinnasta johtuvasta 
keskustelun päättämisestä.Pykälän perustelujen mukaan puheenvuorojen määrää ja 
pituutta voidaan rajoittaa.Rajoitustoimivalta voidaan johtaa ehdotetun säännöksen 2 
momentistajoka valtuuttaa poikkeamaan VJ 57§:stäjoka sisältää pääsäännön,eli 
rajoituksettoman puheoikeuden.Minulle jäi epäselvästi,miksi rajoitusvalta tässä ilmaistaan 
toisella tavoin kuin 36a§:ssä.Asia ratkaistaan Eduskunnan työjärjestyksen 52 d§:n 1 
momentis-sa:keskusteluun käytettävästä ajasta "puhemiesneuvosto" antaa tarkemmat 
ohjeet.Säännös sisältää siis subdelegaation "puhemiesneuvoston ohjeen " tasoon. 



 

 

-ovatko "ohjeet" sitovia?.Minusta tässä on kysymyksessä erikoislaatuinen 
delegointi perustuslain (VJ36b,2 §) säännöksellä "puhemiesneuvoston ohjeen" 
tasolle.Nämä ohjeet sitovatko ne puhemiestä vai ovatko ne oh-jeellisia.Nähdäkseni käsite 
"ohjeet" on epätarkka ja se voitaisiin korvata vaikkapa ilmauksella "erikseen 
julkaistavalla puhemiesneuvoston päätöksellä". 

Voidaan kysyä,onko valtiosääntösystemaattisesti asianmukaista,että päätösvalta 
ajankäytöstä delegoidaan puhemiesneuvoston ohjeen tasoisen normin luokkaan.Kun 
päätösvallan siirto suoritetaan perustuslakimuutoksella, asia ei sinänsä ole 
käsittelyjärjestyksen kannalta ongelma.Mitä tahansa delegointeja voidaan säätää 
perustuslakmuutoksin.Voidaan tosin kysyä,kat-taako VJ 36b§ senkin mahdollisuuden,että 
päätösvalta subdelegoidaan ohjetasoon työjärjestyksen säännöksellä.Laki voidaan lukea 
niinkin,ettei sille tasolle ole tarkoitus mennä. 

En ole ehtinyt selvittää perusteellisesti sitä,ovatko "puhemiesneuvoston ohjeet " 
kokonaan uusi normityyppi. Jos niin on, nousee ongelmaksi se, voidaanko pelkällä 
työjärjestyspäätöksellä tällainen normiluokka laa-tia.Mikä on ohjeen hierarkkinen taso: 
onko se työjärjestyksen tapaan asetukseen rinnasteinen vai valtioneuvoston tai ministeriön 
päätöksen tasoinen säädös. Antamistoimivallan mukaan arvioiden se on työjärjestyksen 
alapuolella oleva normi. Mikä on sen käsittelyjärjestys? Käyttääkö puhemiesneuvosto 
sellaista normatiivista valtaa jota valtiosääntö ei oikeastaan tunne? 

Puhemiesneuvoston toimivalta säädetään pääosin VJ 54,2§:ssä.Sään-nöksen 
mukaan puhemiesneuvoston on tehtävä ehdotuksia eduskunnan työn järjestämisestä. Se 
voi myös tehdä eduskunnalle ehdotuksia erinäisten normien säätämisestä. Sisältääkö tämä 
myös toimivallan suoraan päättää puheoikeuden rajoitusohjeista. Asia on epäselvä. 
Valtiopäiväjärjestyksen tasolla puhemiesneuvostolle ei näköjään ole säädetty sitovaa 
norminantovaltaa. 

Työjärjestyksen (so.asetuksen) tasolla on yksityiskohtaisempia säännöksiä 
puhemiesneuvoston tehtävistä. Siellä säädetty valta (TJ 29§) sisältää 
ehdotuksentekovaltaa, puhemiesneuvosto voi antaa valiokunnan työskentelyä koskevia 
yleisohjeita, hyväksyä valiokuntasihteerien johtosäännön (tässä näyttäisi olevan 
normatiivisesta vallasta kysymys),tehdä ehdotus tilapäisestä valiokunnasta ja antaa 
lausuntoja työjärjestystä koskevista muutosaloitteis-ta.37§:n mukaan 
puhemiesneuvostolla on laaja toimivalta päättää puheiden järjestyksestä.Pykälässä 
puhutaan "puhemiesneuvoston ohjeista”. Vaalisäännön 3,3 mukaan puhemiesneuvosto 
vahvistaa vaalikaavakkeita. 

Edellä olevan katsauksen johdosta katsoisin, että päätösvalta hyvin keskeisestä 
asiasta, kansanedustajan sananvapaudestaan delegoitu liian alas ja liian epämääräiselle 
tasolle (epäselvyys ohjeiden sitovasta vaikutuksesta silmälläpitäen täysistuntokeskustelua 
johtavaa puhemiestä). 

 

 

 

Periaatteestani kansanedustajan sananvapauden rajoitusmahdollisuudesta voidaan 
myös 36b:n osalta todeta sama,mikä koski pääministerin ilmoitusta.Rajoitus voi olla 
perusteltu,mutta se on toisaalta sananvapauden perinteen vastainen.Asian arvioimista 
vaikeuttaa se,ettei tässä vaiheessa ole käytettävissä luonnosta "puhemiesneuvoston 
ohjeiksi*.Rajoitusta ei voi arvioida materiaalisesti. 

 



 

 

 

Kirjalliset kysymykset 
 

Valtioneuvoston jäsen ei enää voi kieltäytyä vastaamasta kirjalliseen kysymykseen. 
Minusta ehdotus on hyvä - vastaamatta jättämismahdollisuus lieneekin pelkkä 
anakronismi joka ei sovi avoimeen yhteiskuntaan. 

Eduskunnassa on joskus valitettu sitä, että ministerit eivät vastaa kysymykseenkään 
puhuvat tai kirjoittavat kysymyksen ohitse. On väitetty, että tätä menettelyä on käytetty 
haluttaessa kiertää mahdollisuus jättää vastaamatta kysymykseen (mutta ei ole rohjettu 
näin suoranaisesti menetellä). Voisi olla paikallaan,että perustuslakivaliokunnan 
mietinnössä otetaan kanta siihen, mitä sisällöllisiä edellytyksiä ministerin vastaukselle on 
asetettava. Poliittinen vastuunalaisuus eduskunnalle ei vaikuta oikein uskottavalta. Sehän 
merkitsee sitä, että kiertelevä ministeri vastaa menettelystään ja voisi siis teoriassa 
menettää luottamuksensa. En kuitenkaan usko, että tämä mekanismi on toimiva.Ei liene 
ajateltavissa,että kiertelevä vastaus voisi todellisuudessa johtaa muuhun kuin 
kysyjäkansanedustajan julkisuudessa esittämiin ärtyneisiin kommentteihin.Mutta onko 
tämä riittävää? Tulisiko valiokunnan antaa siis joitakin ohjeita vastauksen sisällöstä? 

Pääministerin ilmoituksen ja eduskunta-aloitteisen keskustelun ala. 
 

VJ 36§:n mukaan valtioneuvoston tiedonanto,selonteko (ja ennen muutosta 
ilmoitus) annetaan "valtakunnan hallintoa tai sen suhteita ulkovaltoihin " koskevasta 
asiasta. 

37,2§:n mukaan välikysymys annetaan "valtioneuvoston jäsenelle tämän virka-
alaan kuuluvasta asiasta". 

Uudessa 36a§:ssä ilmoituksen ala muuttuu,se annetaan " valtioneuvoston 
toimialaan kuuluvasta asiasta".Sitten kun perustuslakeja muutetaan sityksessä 184/1992 
tarkoitetulla tavalla,sanan valtioneuvosto merkityssisältö tulee laajenemaan kattaen 
ministeriöt. 

Uudessa 36b§:ssä edustaja-aloitteinen keskustelu käydään "ajankohtaisesta 
asiasta". 

Määrittelyjen kirjavuus herättää huomiota. 
 

Ilmeisesti kansanedustaja-aloitteista keskustelua ei sidota millään tavoin (esim. 
valtioneuvoston tai eduskunnan itsensä toimivaltaan) .Ilmeisesti eduskunta voi 
vastaisuudessa käydä esim.keskustelua tasavallan presidentin henkilöstä ja toimenpiteistä 
(jos puhemiesneuvosto sen katsoo hyväksi).Keskusteluaiheen rajoittamattomuus avaa 
mielenkiintoisia näköaloja ja on ehkä paikallaan.Keskustelu voidaan käydä esim. 
oikeuskanslerin arvostelukes-kusteluna,vieraan valtion harjoittamasta ulkopolitiikasta 
jne.Tässä mielessä näkökulma on uusi.Eduskunnassa lienee mm.sovellettu 
sovinnaissääntöä, jonka mukaan tasavallan presidentin arvosteleminen - koskei tämä voi 
vastata keskusteluun - on katsottu sopimattomaksi.Voidaanko käydä keskustelu 
puhemiehen sopivuudesta tehtäväänsä? 

Puhemiesneuvostolle annetaan tässä hyvin merkittävä valta päättää siitä,kuinka 
rannattomista aiheista eduskunta keskustelee.Puhemiesneuvosto voi valita myös hyvin 
sovinnaisen ja byrokraattisen linjan ja kieltää erikoislaatuiset keskustelut.Minusta juuri 
26b§ on tämän hallituksen esityksen mielenkiintoisin ja tärkein 
kohta.Pääministerialoitteisen keskustelun aiheet ovat jossain määrin ennustettavissa,eikä 
pääministeri hevin antane ilmoitusta asiastajosta hallitus haluaa välttää keskustelun. 



 

 

Erittäin tärkeää on,että puhemiesneuvosto ei valikoi keskustelunaiheita niin,että 
karsitaan eduskunnan oppositiota kiinnostavia,ärhäkoitä keskustelunaiheita. 

Keskustelun sisällön suhteen jää nähtäväksi,kuinka tiukasti puhemiehet tulevat 
pitämään kiinni toimivallastaan valvoa,että puhuja pysyy "esillä olevassa 
asiassa".Meneekö kehitys samaan vapaaseen suuntaan kuin budjettikeskusteluissa,vai 
sovelletaanko hyvin ahdasta asiassa pysymisen sääntöä kuten lakiehdotusten käsittelyssä. 

 

Hallituksen esityksen perusteluissa on esitetty toteamus,että keskustelu 
voitaisiin käydä siten,että "puheenvuorot voitaisiin myöntää eduskunta-
ryhmittäni tehdyn puheenvuorolistan mukaisesti". En tiennytkään, että ryh-
mäpuheenvuorojen lisäksi oikeastaan kaikki puheenvuorot voitaisiin ennakolta 
ryhmäsopimuksin listata. Koskeeko tämä myös repliikkipuheenvuoroja? Vai 
tarkoittaako lista pelkästään ryhmäpuheenvuoroja? 

Ilkka Saraviita 


