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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 6/1999 vp 

 

Tiistai 27.4.1999 kello 10.00 

1. Nimenhuuto 

2. Päätösvaltaisuus 

3. Muutos valiokunnan kokoonpanossa 

Merkitään, että ed. Filatov ja ed. Hellberg on valittu perustuslaki-

valiokunnan jäseniksi. 

4. LJL 1/1999 vp Lepäämässä oleva ehdotus Suomen perustuslaiksi (HE 

J/1998 vp, PeVM 10/1998 vp) 

Jatkettu I käsittely 

Kuultavina: 

— professori (emeritus) Antero Jyränki 

— professori Ilkka Saraviita 

— professori Kaarlo Tuori 

Seuraava kuuleminen on 4.5.1999. 

5. LJL 2/1999 vp Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Suomen perustuslain 

voimaantulojärjestelyistä (HE 75/1998vp, PeVM11/1998 vp) 

Jatkettu I käsittely 

Kuultavina: 

— professori (emeritus) Antero Jyränki 

— professori Ilkka Saraviita 

— professori Kaarlo Tuori 

Seuraava kuuleminen on 4.5.1999. 
 

 

klo 11.15 

6. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön vierailu 

— Maailmalla asuvien suomalaisten kansalaisuuskysymykset 

Läsnä myös ylijohtaja Pentti Visanen sisäasiainministeriöstä ja 

yksikönjohtaja Tiina Suominen ulkomaalaisvirastosta. 
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7.        Muut asiat 

— Informaatiotilaisuus uudesta Suomen perustuslaista auditoriossa 

tiistaina 18.5.1999 klo 10.00—13.00. 
 

8.        Seuraava kokous 

Seuraava kokous on tiistaina 4.5.1999 klo 10.00. 
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P.M. 

LJL 1 ja 2/1999 vp 

Suomen perustuslaki ja sen voimaantulojärjestelyt 

 

Eduskunnan hyväksyttyä esillä olevat lakiehdotukset v. 1998 valtiopäivillä jätettäviksi lepäämään yli vaalien, 

eduskunnan on nyt edustajainvaalien jälkeen hyväksyttävä ao. lakiehdotukset uudelleen, tällä kerttaa kahden 

kolmanneksen enemmistöllä ja muuttumattomina. Ellei hyväksymisen taakse saada tuollaista enemmistöä,se 

merkitsee lakiehdotusten hylkäämistä. 

Lepäämässä on ehdotus Suomen perustuslaiksi. Tarkoituksena on, että se korvaa kaikki neljä nykyisin 

voimassa olevaa perustuslakia. Hanke perustuslakien kokonaisuudistukseksi pantiin vireille valtioneuvoston 

periaatepäätöksellä heinäkuussa 1969; ensimmäinen valmiste-lukomitea asetettiin lokakuussa 1970, ja se päätti 

työnsä maaliskuussa 1974. Erinäisistä syistä kokonaisuudistushanke pysähtyi tämän jälkeen pitkäksi aikaa. Sen 

sijaan pyrittiin ajamaan erilaisia osauudistutushankkeita, jotka alkoivat tuottaa tulosta 1980-luvun 

jälkipuoliskolla. Kokonaisuudistushanke pantiin uudelleen vireille nelisen vuotta sitten. 

Kokonaisuudistuksen toteuttamiseen on siis mennyt aikaa liki kolmekymmentä vuotta. 

Käsittääkö uusi perustuslaki todellisen kokonaisuudistuksen? Vastaus on eittämättä myöntävä ja sitä 

selvemmin, mitä kauempaa vertailukohta otetaan. Jos vertailukohdaksi otetaan oikeustila ensimmäisen 

valtiosääntökomitean päättäessä työnsä maaliskuussa 1974, pikainen vertailu osoittaa vähintään 

puolisensataa kohtaa, joissa uusi perustuslaki ilman epäilyksiä poikkeaa aineellisesti vuonna 1974 voimassa 

olleista perustuslaeista. Ja tällöin jätetään huomiotta kokonaan vuoden 1994 osauudistuksen tuottamat erot 

vanhan ja uuden perusoikeussäännöstön kesken sekä ne erot, jotka nyt ovat syntymässä vanhan ja uuden 

kesken sen johdosta, että erinäisiä sääntelyjä siirretään perustuslakitasolta eduskunnan työjärjestykseen. 

Yleisesti voinee lausua, että perustuslainmuutoksista - verrattuna vuoden 1974 tilanteeseen noin puolet on 

sellaisia, jotka on toteutettu vuoden 1974 jälkeisissä osittaisuudistuksissa. Puolet on uudistushankkeen viime 

vaiheen tuottamia uutuuksia. 

Muutosten lukumäärä ei tietenkään kerro paljonkaan muutosten asiallisista painavuudesta. 

Niin kuin on tullut ilmi, uudessa perustuslaissa on monenlaisia aineksia: täysin uusia, 



 

 

osauudistuksissa 1970-luvulta lähtien toteutettuja sekä vanhaa 1910- ja 1920 -luvulta olevaa ainesta, 

joiltain kohdin oikeusideologisesti vielä vanhempaakin. 

Nyt kun asian ratkaisevaan käsittelyyn valmistaudutaan eduskunnassa, on tärkeintä ehkä arvioida, 

mitkä aivan uusista, juuri tähän viime vaiheeseen sisältyvistä muutoksista ovat merkittävimpiä. Se on 

todella vain arviointikysymys: siksi seuraavaa luetteloa on pidettävä enintään suuntaa antavana. Sitä 

paitsi on huomattava, että osa muutoksista käy kohtalaisen selväksi vasta perusteluihin tutustumisen 

jälkeen. Luettelo voisi olla seuraava: 

1. väljennetään eduskunnan mahdollisuutta tavallisella lailla tai siihen verrattavalla 

säädöksellä ottaa itselleen muita kuin varsinaisia lainsäädäntötehtäviä; 

2. väljennetään eduskunnan mahdollisuutta päättää työtavoistaan itse hyväksymällään 

työjärjestyksellä; 

3. presidentin päätöksentekotapaa muutetaan siten, että vastaisuudessa presidentin on 

tosiasiassa entistä vaikeampi päätöksiä tehdessään poiketa ministeristön kannasta; 

4. hallituksen muodostamisen aloite siirtyy eduskunnan puhemiehelle ja eduskuntaryhmille; 

eduskunta valitsee pääministerinpä muut ministerit presidentti nimittää pääministeriksi valitun tekemän 

ehdotuksen mukaisesti; 

5. ns. poikkeuslakijärjestelmä säilytetään, mutta poikkeuslailla ei vastaisuudessa saa enää kajota 

perustuslain keskeisiin ratkaisuihin; 

6. presidentin veto-oikeutta heikennetään edelleen: eduskunta voi välittömästi ottaa 

vahvistamatta jätetyn lain uuteen käsittelyyn; 

7. perustuslakia muutetaan siten, että asetusten antaminen, jos eduskunta niin tahtoo, voi siirtyä 

presidentiltä pääasiallisesti ministeristölle ja yksittäiselle ministerille. 

8. valtiontalouden tarkastusvirasto tulee riippumattomaksi hallituksesta, ja siirretään 

eduskunnan yhteyteen. 

9. kansainvälisiin velvoitteisiin sitoutumista rajoitetaan siten, ettei tällainen velvoite saa vaarantaa 

valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita; 

10. ulkoasioissa presidentin toimintavapautta rajoitetaan siten, että ennen toimiin ryhtymistään hänen 

on etukäteen neuvoteltava ministerien kanssa; sama koskee presidentin toimintaa ylipäällikkönä; 

11. tuomioistuimet saavat vallan konkreeteissa lainsoveltamistilanteissa antaa etusijan perustuslain 

säännöksille, jos tavallisen lain säännös tuollaisessa tilanteissa näyttäisi olevan ilmeisessä ristiriidassa 

perustuslain kanssa; 

12. mahdollistetaan presidentin virkanimitysvallan siirtäminen tavallisella lailla laajalti hallitukselle; 



 

 

Yleisesti perustuslakiehdotusta voi luonnehtia siten, että eduskunnan ja sen luottamusta nauttivan 

ministeristön asemaa vahvistetaan kohtalaisesti. Parlamentarismin tendenssi voittaa alaa 

vallanjakoperiaatteen kustannuksella. 

 

Mikään työ ei ole täydellinen, ja suureen uudistukseen jää aina vajavuuksia. Niihin katsomatta voi esillä 

olevaa uudistusta pitää merkittävänä ja hyvää valtiosääntökehitystä edistävänä. Uusi eduskunta saa 

tehtäväkseen historiallisen ratkaisun sanan myönteisessä mielessä. 

tr/rh  
 

 

 

Ls. PeV/perustuslakiuudistus 
 

 

 

Herra puheenjohtaja 
 

 

Toimeksiannon mukaan tulee kommentoida lepäämässä ole-
via esityksiä Suomen perustuslaiksi ja laiksi Suomen perustus-
lain voimaantulojärjestelyistä. 

 

Kumpikin laki on hyväksytty lepäämään perustuslainsäätä-
misjärjestyksessä, eikä niihin voida enää tehdä muutoksia. Niin ollen 
ei ole mitään syytä analysoida mahdollisesti muutoksia kaipaavia 
kohtia. Ilmeisesti tarkoituksena on saada yleiskuva uudistuksesta nyt 
uudessa eduskunnassa. 

Perustuslaista nyt annettavaan mietintöön ei ilmeisesti oteta 
merkittävästi uusia näkökohtia, mikäli noudatetaan samaa kaavaa 
kuin esimerkiksi perusoikeusuudistuksesta annetun toisen mietinnön 
tapauksessa. 

 

Yleiskuvan osalta viittaan oheistettuun lehtijuttuun (liite). 
Kokonaiskuvan osalta minulla ei ole siihen lisättävää. Yksityis-
kohtien kommentoinnin osalta totean, että olen kirjoittamassa 
kommentaariteosta uudesta perustuslaista. Olen kolunnut lävitse sen 
jokaisen yksityiskohdan, ja mielessäni on tavattomasti yksi-
tyiskohtia, mutta kokonaiskuva on hämärtynyt. Esitän kuitenkin 
muutamia yleisluontoisempia huomioita. 

 

Oikeuslaitoksen asema uudistuksen voimaantulon jälkeisenä 
aikana. 

 

Näyttää siltä, että perustuslakiuudistus hämmentää tuomiois-
tuimia. Olen saanut tämän vaikutelman luennoituani pohjoisten 
läänien tuomarikunnalle uudistetusta perusoikeusjärjestelmästä. Voin 
käytyjen keskustelujen kohdalta tehdä seuraavat huomiot: 

1.Perusoikeusmvönteinen laintulkinta. Tämä järjestelmä ei ole 
perustuslakiuudistuksen tuote. Oikeastaan perustuslakivaliokunta 
asetti tämän tulkintatavoitteen jo ennen perusoikeusuudistustakin. 
Perusteellisimmin sitä kuitenkin analysoitiin perusoi-
keusuudistuksesta annetussa pemsmslakivaliokunnan mietinnössä. 
2000 perustuslain esitöistä nähdään, että perusoikeusjärjestelmä 
säilytetään ennallaan ja otsikossa ilmaistu periaate säilyy entisenä. 

Oppi tai suositus perus-ja ihmisoikeusmyönteisestä ja perustuslain 
mukaisesta laintulkinnasta näytti olevan tuomarikunnalle täysin 
vieras. Tämä ei ole yllättävää. Koko tuomarikunta on 
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koulutettu sivilistien kirjoittamien laintulkintaoppaiden kautta. 
Missään niistä ei tästä uudesta tulkintaohjeesta ole mainintoja. 
Niin uusi ja oikeastaan mullistava tämä oppi on. Tuomarit so-
veltavat analogia- ja e contrariotulkintoja , etsivät lainsäätäjän 
tahtoa ja ennakkotapauksia ja pyrkivät lain sanamuodon mukai-
seen tulkintaan. Missään oppikirjassa ei oikeuteta poikkeamaan 
näistä opeista, jos ne johtavat perusoikeussäännöksen kannalta 
kielteiseen lopputulokseen ja siten tuomioon. 

Mitä ilmeisimmin perustuslakiuudistuksen jälkiseinä aikana 
kaivataan tuomarikunnan jatkokoulutusta. 

Näyttää siltä, että perusoikeusmyönteinen laintulkinta on 
toistaiseksi sisäistetty vain ylimmissä oikeusasteissa, eräissä ho-
vioikeuksissa ja eteläisissä käräjä- tai lääninoikeuksissa. 

 

2. Etusijaperiaatteeseen oli jossain määrin tutustuttu. Sen so-
veltamiseen suhtauduttiin varauksin: eduskunnan hyväksymään 
lakiin sisältyvän säännöksen toteaminen perustuslain vastaiseksi 
sisältää riskin, että raomioistuinten toiminta koetaan poliittisek-
si. Toiseksi oli havaittavissa yleinen käsitys, että tämä periaate 
tulee lähinnä ylimpien tuomioistuinten sovellettavaksi. Tämä ei 
kuitenkaan ole perustuslain 106 §:n sanamuodon mukainen eikä 
kaikilta osin sen tavoitteiden mukainen kanta asiaan. 

Etusijaperiaateen käyttöönotto on yksi niistä kysymysmer-
keistä, joita uuden perustuslain sovettamisproblematiikan yh-
teydessä on asetettava. 

Merkillepantavaa on, että sekä momarikunnan suunnasta 
(emerituspresidentti Rintala, Defensor Legis) ja oikeuskirjalli-
suudessakin periaatteeseen on suhtauduttu sen saamassa muo-
dossa osin kielteisesti. 

3 .Tuomarien uudistettavana oleva nimittämismenettely he-
rätti runsaasti kysymyksiä. Sittemmin sekä tuomarijärjestöt että 
Lakimiesliitto ovat kiinnittäneet tähän seikkaan huomiota. 

Perustuslakivaliokunnan toimesta tuomarinimitykset saatettiin 
valtioneuvoston esityksen piiriin. Vertailun vuoksi voidaan 
todeta, että pääosa upseerikunnasta nimitetään 
sotilaskäskyasiain menettelyssä. Senkin sisältö on toistaiseksi 
avoinna. 

Tuomarien piirissä oltiin huolestuneita mahdollisuudesta, 
että ainakin ylimpien tuomioistuinten ja hovioikeuksien presi-
denttien nimitykset politisoituvat samaan tapaan kuin ylimmän 
valtionhallinnon muut virkanimitykset. 

 

Uudistuksen tekninen toteutus. 
 

Uusi perustuslaki on teknisessä mielessä verrattomasti pa-
rempi kuin 1919 hallitusmuoto. Se on todella korkeatasoista la-
kitekstiä. Tämä on ymmärrettävää, kun sen valmistelua verra-
taan 1919 HM:n valmisteluun. Viimeksi mainittu laki valmistel-
tiin kiireessä ja loppuvaiheissaan kovien poliittisten paineiden 
alaisena. 2000 perustuslaki on vuosien valmistelun tulos, kun 
otetaan huomioon se, että perusoikeusjärjestelmä ja eräät kes-
keiset muut yksityiskohdat (kuten valtiontalousluku) olivat jo 
ennen perustuslaki 2000 -komiteaa olleet tarkan valmistelun 
alaisina. 

1919 HM:n valmistelussa ei ollut myöskään käytettävissä sitä 
lainvalmisteluaparatuuria, joka kytkettiin perustuslain valmiste-
luun. Tarkoitan tällä komitean asiantunnjajärjestelmää, oikeus-
ministeriön lainvalmisteluosaston virkamiesten työtä sekä viime 
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vaiheessa rankkaa asiantuntijakierrosta perustuslakivaliokun-
nassa ja valiokunnan omaa huolellista perehtymistä asiaan. 

Perustuslakivaliokunnan tekemät tekniset parannukset olivat 
oikeaan osuneita. Ainoa seikka joka olisi ehkä kaivannut huo-
lellisempaa arviointia oli menettelytapanormisto siirrettäessä 
ministerisyyteasian ratkaisu eduskunnan täysistunnolle. 

Perustuslakiin kirjattiin ilmaisu "eduskunnan tulee ennen 
päätöstä syytteen nostamisesta varata valtioneuvoston jäsenelle 
tilaisuus selityksen antamiseen." 114.2 §. Säännös näyttää edel-
lyttävän, että syyte myös nostetaan. Onnistuneempi ilmaisu olisi 
ollut "ennen päätöstä syyttämisestä". Lisäksi vanhassa laissa oli 
maininta siitä, että asia voi "suorastaan raueta". Tällöin ei mi-
nisterin selitystä vaadittu. Perusteluissa sanotaan, että tämä van-
ha käytäntö voi jatkoa. Se on merkittävän pitkälle menevää pe-
rusteluilla säätämistä. Valiokunnan mietinnön mukaan säännök-
sen sanamuoto antaa tähän mahdollisuuden. Minusta ei, sillä 
uutta lakia tulkitaan sanamuodon mukaisesti. Suora raukeami-
nen merkitsee laventavaa tulkintaa. 

Uusissa säännöksissä ei mainita myöskään siitä, että ministe-
riä olisi kuultava jo perustuslakivaliokunnassa. Tämän on kat-
sottu seuraavan suoraan yleisestä perusoikeussäännöksestä 
(21.2§). Säännös koskee hallintoa yleisesti. Ei ole itsestään sel-
vää, että se koskee perustuslakivaliokuntaa. 21.2 § säätää myös 
käsittelyn julkisuudesta, mitä perustuslakivaliokunnan menettely 
ei mm. tässä yhteydessä ole. Myöskään 21.2 §:n säätämää 
oikeutta muutoksenhakuun ei näissä asioissa ole. Käänteisesti 
voidaankin kysyä: jos kerran 21.2 §:n kuulemissääntöä on so-
vellettava, niin miten perustellaan muiden hyvän hallinnon pe-
riaatteiden eliminointi? 

*fc 

Kaiken kaikkiaan perustuslaki 2000 on siis huipputason lain-
valmistelutuote. 

En ota perusteellisesti kantaa sen poliittissävyisiin yksityis-
kohtiin. On selvää, että päätöksentekojärjestelmä ulkoasioissa 
jäi epämääräiseksi. Myös erinäisistä käsitevalinnoista voi esittää 
eriäviä mielipiteitä. Miksi esimerkiksi hallitusmuoto hylättiin 
mutta omituinen rojalistinen, keskiaikaan tai satumaailmaan 
viittaava sana "valtakunta" säilytettiin. Samoin 4§:ssä säilytet-
tiin outo ilmaisu valtakunnan jakamattomuudesta. Sehän viittaa 
asiallisesti läänityslaitokseen ja kieltää sen, mutta sallii kyllä ra-
jamuutokset kuinka laajamittaisina tahansa. 

Perusteluilla säätämisen problematiikka. 

Perustuslakiuudistukselle on tyypillistä, että monia hyvin 
yleisluontoisesti säänneltyjä perustuslain kohtia haluttiin sitoa 
perustelulausumin. Niitä oli runsaasti jo hallituksen esityksessä, 
ja perustuslakivaliokunnan mietinnössä niitä vielä lisättiin. 

Ilmeisesti tämä oli välttämätöntä perustuslakikielen lapidaa-
rinen 1. ytimekäs luonne huomioon ottaen. 

Laintulkintaperiaatteiden mukaan uuden lain tulkinnassa on 
annettava merkittävä sija ns. lainsäätäjän tahdolle. Hallituksen 
esityksen perustelut täydennettynä penistuslakivaliokunnan 
mietinnöllä ilmeisesti tulevat saamaan hyvin keskeisen aseman 
ainakin perustuslain voimassaolon ensivuosina. Tuolloin va-
kiintuvat menettelytavat ilmeisesti tulevat säilymään, joten näil-
le tulkintalausumille voi ennustaa pitkää ikää. 

Tällaisia tulkintaohjeita liittyy erityisesti tasavallan presiden-
tin ja valtioneuvoston keskinäiseen yhteistoimintaan ja päätök-
sentekomenetelmiin ja jossain määrin myös pääministerin aset-
tamista tarkoittaviin neuvotteluihin eduskunnassa. Erityisen 
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runsaasti tulkintaohjeita liittyy päätöksentekoon ulkoasioissa 
(kansainväliset asiat). 

Merkittäviä tulkintasuosituksia annettiin myös etusijaperiaat-
teesta. Niihin liittyi myös ennusteita, joille ehkä tarkoitettiin 
tuomioistuinlaitosta velvoittavaa vaikutusta. 

Erityisesti hallituksen esityksessä kannettiin huolta siitä, ettei 
uusi järjestelmä syrjäytä perustuslakivaliokuntaa ja sen auktori-
teettia lakien perustuslainmukaisuuden ennakkovalvonnassa. 
Myös perustuslakivaliokunta ennusti, että ristiriitatilanteet jäävät 
hyvin harvinaisiksi (PeVM 10 s. 30). Samassa yhteydessä 
perustuslakivaliokunta uudisti teorian perustuslainmukaisesta 
tulkinnasta toteamuksin, että tuomioistuinten tulee valita tul-
kinta, joka on sopusoinnussa perustuslain (ja myös perusoikeus-
säännösten) kanssa. On mielenkiintoista, että perustuslakivalio-
kunta ja mietinnön hyväksynyt eduskunta antaa lainsäädäntöval-
lan käyttäjänä melko tiukkasävyisen ohjeen riippumattomille 
tuomioistuimille laintulkinnasta yksittäisissä riita-, rikos- ja 
hallintojutuissa. 

Tuomarien kanssa käydyissä keskusteluissa esiintyi käsityk-
siä, joiden mukaan voi olla niinkin, että tämä ohje saattaa suosia 
mm. jompaa kumpaa siviilijutun osapuolta. Epäselvää oli sekin, 
voiko tuomioistuin käyttää sitä oma-aloitteisesti vai edellyte-
täänkö, että asianosainen tai avustaja viittaa siihen tai vaatii sen 
käyttämistä. 
Kuten edellä jo totesin, nähtäväksi jää, miten tämä ohje (joka ei 

siis perustu lakitekstiin) otetaan vastaan oikeuslaitoksessa tu-
levaisuudessa. Uutena elementtinä on siis se, että tällä tulkin-

taohjeella minimoidaan etusijaperiaatteen käyttö. Toisin sanoen 
tuomioistuinten edellytetään tulkitsevan tavallisia lakeja 

perustuslakimyönteisesti mahdollisimman pitkälle, jottei tarvit-
sisi tuomiossa todeta lain säännöstä perustuslain vastaisena te-

hottomaksi. 
Jää nähtäväksi tulevatko tuomioistuimet mukautumaan tähän. 

Voi käydä minkin, että sekä etusijaperiaate että ainakin nime-
nomaisesti julkilausuttu perustuslainmukaisuustulkinta (ja pe-
rusoikeusmyönteinen tulkinta) jäävät käyttämättömiksi. Kysy-
myksessä ovat riippumattomat tuomioistuimet. 

Perustuslaista käydyssä täysistuntokeskustelussa esiintyi 
huoli siitä, että lainkäyttö eri puolilla maata saattaa muuttua 
epäyhtenäiseksi, jos jossain päin etusija annetaan perustuslain 
säännökselle tavallisen lain säännöksen suhteen. Talloinhan tuon 
tuomioistuimen tuomiopiirissä tietty lain säännös ei ole sovelta-
miskelpoinen, mutta muualla sitä ehkä sovelletaan. 

 

Päätöksenteko Euroopan unionissa. 
 

Säännöstö pysytettiin ennallaan. Se näyttääkin eduskunnan 
osalta toimineen tavattoman hyvin pieniä kitkatekijöitä 
(tiedonkulussa) lukuunottamatta. 

Suomalaisen järjestelmän korkeatasoisuus eduskunnan pää-
tösvallan kannalta näkyy erityisesti, jos järjestelmäämme verra-
taan muiden EU-valtioiden säännöstöihin parlamentin myötä-
vaikutuksesta. 

Huomiota kiinnittää se, ettei valmisteluasiakirjoissa kiinnitet-
ty juuri huomiota niihin uudistuksin ja muutoksiin, joita Ams-
terdamin sopimus pitää sisällään (Eurooppa-neuvoston aseman 
korostus ja muutokset pilarien sisällä ja kesken). 

 

Perustelut päätökselle ministerisyytteen nostamisesta täysis-

tuntopäätöksin. 
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Perustuslakivaliokunta muutti hallituksen esitystä siten, ettei 
lopullista syyttämispäätöstä tehdä valiokunnassa. Muutos on 
ymmärrettävä ja hyväksyttävä, mutta ei täysin vakuuttavasti pe-
rusteltu. 

Normaalit syyttämispäätökset tehdään julkisuuden ulottumat-
tomissa. Miksei ministerin syyttämis / syyttäiriättäjättämispäa-
töstä voitaisi tehdä samoin? Miksi ministeri on ainoa ihminen 
presidentin ohessa, jonka syyttämistä tarkoittava asia käsitellään 
suuren julkisuuden vallitessa? 

Panen merkille, että perustuslakivaliokunnassa oli perustus-
lakiuudistuksen aikaan käsiteltävänä hyvin vaikeaksi osoittautu-

nut entisen ministerin Arja Alhon tapaus. 
Ministerisyytteestä päättäminen täysistunnossa on kuitenkin 

perusteltua, vaikka se merkitsee kohteelleen ikävää julkisuutta. 
Oikeusturvaongelmaa lisää se, että ministereistä tulee ainoita 
ihmisiä, jotka eivät voi hakea mahdolliseen langettavaan tuo-
mioonsa valtakunnanoikeudessa muutosta perusoikeussäännök-
sestä (oikeus muutoksenhakuun) huolimatta. 

Ministerit ovat yleensä aina perustuslakivaliokunnassa toi-
mivien kansanedustajien kollegoita. Minusta tämä seikka on 
olennainen peruste sille, että asia siirretään täysistunnon vas-
tuulle. Perustuslakivaliokunnalle tällaisesta asiasta päättäminen 
saattaisi olla melko piinallista, vaikka julkisuuteen voitaisiinkin 
saattaa mietinnössä kaikki olennainen juttuun liittyvä aineisto, 
jokaista puheenvuoroa myöten. Tässä mielessä perustuslakiva-
liokunnan perustelu muutokselle hallituksen esitykseen ei ole 
täysin vakuuttava. 

* * * 

Perustuslakivaliokunta jää kannanottoaan ministerisyytea-
siassa valmistellessaan edelleen vaille tehokkaita keinoja tutkia 
ministerisyyteasiaa. Valiokunta ei voi normaalin esitutkinnan 
tavoin esimerkiksi kuulla todistajia valan nojalla. Se ei hevin 
voine turvautua myöskään poliisin virka-apuun tällaisessa asias-
sa, puhumattakaan erilaisista rikostutkinnan menetelmistä esi-
tutkinnassa. 

 

Ulkopoliittinen päätöksenteko 1. päätösvalta kansainvälisissä 

asioissa. 
 

Alussa jo todettiin, että päätösvaltasuhteet valtioneuvoston ja 
presidentin kesken jäävät avoimiksi niiltä osin, kuin kysymyk-
sessä ei ole eduskunnalle tehtävä esitys (valtiosopimuksen 
hyväksymistä/voimaansaattamisesta/irtisanomisesta). Päätösval-
tasuhteet on säädetty täsmällisesti myös niissä asioissa, joissa 
tehdään lopullisia virallisluontoisia päätöksiä (kuten sopimuksen 
ratifiointi). Avoimeksi kohdaksi jää käytännön ulkopolitiikan 
tärkein osa eli epäviralliset kansainväliset yhteydenotot, 
suunnitelmat, neuvotteluohjeet, poliittiset linjaukset, vieraille 
valtioille annettavat ilmoitukset, kannanotot kansainvälisissä 
järjestöissä kuten YK:ssa, ohjeet diplomaateille ulkomailla jne. 

Toinen jossain määrin avoimeksi jäävä sektori on Suomen 
linjaukset EU:n ulkopoliittisessa päätöksenteossa. Tällä tarkoi-
tan kannanottoja Eurooppa-neuvostossa ja menettelyjä yleisten 
asioiden neuvoston päätöksenteossa ja sen alaisessa EU/EY:n 
ulkopolitiikan valmistelukoneistossa. 

Avoimeksi jäämisellä tarkoitan sitä, että yhteistoiminnan to-
teuttamismekanisrneja ei ole täsmällisesti säännelty. Missä mää-
rin presidentti toimii yhteistyössä koko valtioneuvoston kanssa, 
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missä määrin hallituksen uiko- ja turvallisuuspoliittisen minis-
terivaliokunnan kanssa ja missä määrin pelkästään ulkoasiain-
ministerin kanssa? Lienee myös tilanteita ( valtiovierailujen 
keskustelut esimerkiksi), joissa ei aina ole mahdollista edes yh-
teistoiminta ulkoasiainministerin kanssa. 

Yhteistoiminnan muodot kehittynevät omiin uomiinsa ainakin 
presidenttikohtaisesti. Voi myös olla, että eri presidentit to-
teuttavat yhteistoimintaa edeltäjistään poikkeavin tavoin. Voi li-
säksi sattua, että ulkopoliittisten tilanteiden muutokset vaikutta-
vat tähän seikkaan. Vakaissa oloissa yhteistoiminta on ehkä hy-
vinkin tiivistä mutta kriisitilanteet voivat vaatia nopeutta, mikä 
taas on kielteinen asia yhteistoiminnan perinpohjaisuuden näkö-
kulmasta. 

 

Laki perustuslain voimaantulojärjestelyistä. 
 

Tämän säädöksen sisällöstä minulla ei ole huomauttamista. 
Voimaantulojärjestelylaki on sikäli valtiosääntöoikeudellisesti 
mielenkiintoinen, että perustuslakivaliokunta joutuu poikkea-
maan asettamastaan päämäärästä. Valiokuntahan on todennut, 
ettei poikkeuslakeja enää säädetä ns. kotoperäisistä syistä. Tässä 
tuosta periaatteesta, poiketaan ja on ilmeisesti pakko poiketa. 
Perustuslain voimaantuloaikataulu on niin kiireinen, ettei ole 
mahdollista toteuttaa voimaantulojärjestelyjä siten, ettei poik-
keuslakia tarvittaisi (eduskunnan työjärjestyksen problematiik-
ka). 

Perustuslakiin itseensä olisi voitu liittää voimaansaattamislu-
ku. Se ei olisi ollut lainsäädäntöteknisesti hyvä ratkaisu, koska 
nuo säännökset olisivat vanhentuneet hyvin nopeasti. 

Lisäksi on ilmeistä, että tulipa perustuslaki voimaan milloin 
hyvänsä, aina tarvitaan siirtymäsäännökset suhteessa vanhaan 
perustuslakiin mm. vireillä olevien asioiden osalta. Niistä ei voi 
säätää tavallisella lailla. Sen sijaan esimerkiksi valtiontalouden 
tarkastusviraston aseman muutos olisi voitu toteuttaa poikkeus-
laittakin. 

Sinänsä voimaantulolaki on hyvin harvinainen tyypiltään. 
Poikkeuslait on säädetty poikkeuksetta kiireelliseksijulistamis-
menettelyssä. Muuttamiskielto ei ole ajankohtaistunut kuten täs-
sä tapauksessa Järjestely on siis sama kuin 1919 HM:n täytän-
töönpanolain tapauksessa. 

 

Ilkka Sarartlta 
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kien perustuslainmukaisuuden 
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uvaliokunta. Tätä valvontajärjes-mää 

täydennetään. Jos tuomioismaan 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 

 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee edus-

kunnan vuoden 1998 valtiopäivillä lepäämään jätettäväksi 

hyväksymiä ehdotuksia Suomen perustuslaiksi ja laiksi 

Suomen perustuslain voimaantulojärjestelyistä (LJL 1-2/1999 

vp). 

 

Perustuslain säätämisjärjestystä, jossa molemmat nyt esillä 

olevat lakiehdotukset käsitellään, sääntelevät nykyisin 

valtiopäiväjärjestyksen 67 ja 73 §. Jälkimmäisen pykälän 2 

momentin mukaan lepäämään jätettäväksi hyväksytty lakiehdo-

tus on ensimmäisillä vaalien jälkeisillä valtiopäivillä 

hyväksyttävä tai hylättävä asiasisällöltään 

muuttamattomana. Säännös perustuu nykyasussaan vuonna 1987 

hyväksyttyyn muutokseen (577/1987). Muutoksella pyrittiin 

mahdollistamaan tekniset korjaukset lakiehdotukseen samoin 

kuin vanhentuneiden viittausten ja voimaantulosäännösten 

tarkistaminen (HE 254/1984 vp). Perustuslakivaliokunta 

katsoi mietinnössään, että mahdollisuutta muuttaa 

lakiehdotusta on tulkittava suppeasti. Muutosten 

edellytyksenä on, että on täysin kiistatonta, että niillä 

ei voi olla mitään vaikutusta lain asialliseen sisältöön.   

(PeVM 12/198 vp) 

 

En ole havainnut kummassakaan lakiehdotuksessa tarvetta 

teknisluonteisiin tai muihin sellaisiin muutoksiin, jotka 

valtiopäiväjärjestyksen 73 § : n 2 momentti mahdollistaisi. 

Lakiehdotusten asiallista sisältöä olen arvioinut vuoden 

1998 aikana antamissani lausunnoissa, joita ei tässä yh-

teydessä ole syytä käydä toistamaan. 

Perustuslakiehdotukseen eduskuntakäsittelyssä 

perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta tehtyjä 

muutoksia en kuitenkaan ole aikaisemmin arvioinut. 

 

Muutokset ovat suurimmaksi osaksi teknisluonteisia. Useat 

niistä johtuvat Suomen Hallitusmuoto-nimen muuttamisesta 

Suomen perustuslaiksi, muutoksesta, jota en itse puoltanut. 

Asiallisiin muutoksiin kuuluu muun muassa 47.3 §:n säännös 



 

 

kansanedustajan oikeudesta saada viranomaisilta tietoja. 

Muutos merkitsee palaamista Perustuslaki 2000 -komitean 

ehdotukseen ja vastaa myös omaa kantaani. Sama koskee 

presidentin ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta 

päätettäviä asioita koskevan 58.3 §:n tuomareiden 

nimittämistä koskevan 4 kohdan poistamista sekä 90.2 §:n 

muutosta, jolla on tarkoitus perustuslain tasolla vahvistaa 

valtiontalouden tarkastusviraston toimivan eduskunnan 

yhteydessä. Pidän myös perustuslain etusijaa koskevaan 106 

§:ään tehtyjä muutoksia onnistuneina. 

 

Asiallisiin muutoksiin, joista olen ollut toista mieltä, 

kuuluu ministerisyytteen nostamisvallan osoittaminen edel-

leen perustuslakivaliokunnan sijasta eduskunnan täysistun-

nolle (114.2 §). 

 

Esitin viime valtiopäivillä perustuslakivaliokunnille 

useita sellaisia huomautuksia hallituksen lakiehdotuksesta, 

joita valiokunta ei kuitenkaan katsonut aiheelliseksi ottaa 

huomioon. Huomautukseni koskivat muun muassa EU-jäsenyyden 

mainitsemista hallitusmuodossa sekä tasavallan presidentin 

toimivaltaa esimerkiksi ulkopoliittisessa päätöksenteossa, 

puolustusvoimain ylipäällikkönä ja asetuksenannossa. Tämä 

ei kuitenkaan vaikuta perustuslain hyväksymistä puoltavaan 

yleiskantaani. 

 

Eduskuntakäsittelyssä Suomen perustuslain 

voimaantulojärjestelyjä koskevaan lakiehdotukseen lisättiin 

säännös määräajasta, jossa valtiontalouden 

tarkastusviraston siirretään perustuslain 90.2 §:n 

tarkoittamalla tavalla eduskunnan yhteyteen. Lisäys on 

tarkoituksenmukainen siirron edellyttämien valmistelujen 

vaatiman ajan vuoksi. 

Porthaniassa 27.4.1999 

Kaarlo 

Tuori 


