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Valtioneuvoston selvitys (UTP) Suomen kan-

sainvälisestä sopimuspolitiikasta ja sen kehitys-

suunnista 

 

Ulkoasiainvaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Ulkoasiainvaliokunta on 16 päivänä kesäkuuta 2006 lähettänyt valtioneuvoston selvityksen 

(UTP) Suomen kansainvälisestä sopimuspolitiikasta ja sen kehityssuunnista (UTP 3/2006 vp) 

hallintovaliokunnalle lausunnon antamista varten. 

 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, ulkoasiainministeriö 

- neuvotteleva virkamies Päivi Kaukoranta, valtioneuvoston kanslia 

- erityisasiantuntija Anna-Elina Pohjolainen, oikeusministeriö 

- ylitarkastaja Johanna Puiro, sisäasiainministeriö 

- professori Tuomas Ojanen. 

 

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut 

- ympäristöministeriö. 

UTP 3/2006 vp Versio 

0.1 

 

VALTIONEUVOSTON SELVITYS 
 

Perustuslain 97 §:n mukaan eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan tulee pyynnöstään ja 

muutoinkin tarpeen mukaan saada valtioneuvostolta selvitys uiko- ja turvallisuuspolitiikkaa 
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koskevista asioista. Säännöksen perusteluissa korostetaan valtioneuvoston oma-aloitteisen 

tiedottamisen tärkeyttä erityisesti sellaisten toimien osalta, joista valiokunta ei ole muutoin 

tietoinen. 

Uuden perustuslain johdosta asetettu valtiosopimustyöryhmä ehdotti 31 päivänä 

tammikuuta 2000 luovuttamassaan mietinnössä (UM 1/2000), että sopimuksia koskevaa 

tietojenantomenettelyä kehitetään käytännössä siten, että valtioneuvosto antaa säännöllisesti 

eduskunnalle selonteon Suomen kansainvälisestä sopimuspolitiikasta, esimerkiksi jokaisen 

vaalikauden alussa. Valtioneuvostossa pidettiin tarpeellisena kerätä kokemuksia nykyisen 

perustuslain ja vuonna 2003 voimaan tulleen valtioneuvostolainsää-dännön soveltamisesta 

ennen uuden valtiosopimusselvityksen antamista. Tästä syystä ensimmäinen, nykyisen 

perustuslain 97 §:n mukainen sopimusselvitys ajoittuu vaalikauden lopulle. 

Edellinen sopimusasioita koskeva selvitys "Suomen kansainvälinen sopimuspolitiikka - 

valtiopäiväjärjestyksen 48 §:n mukainen hallituksen selonteko eduskunnan ul-

koasiainvaliokunnalle" (UM 12/1997) annettiin helmikuussa 1997. Selvityksessä käsiteltiin 

lähinnä Euroopan unionin jäsenyyden ja Neuvostoliiton hajoamisen vaikutuksia Suomen 

sopimuspolitiikkaan. Selonteon johdosta 3.4.1998 antamassaan vastauksessa 

ulkoasiainvaliokunta katsoi monenvälisten sopimusten osalta muun muassa, että selonteossa 

olisi voitu keskittyä paremmin käsittelemään sitä, millaisia sopimusaloitteita Suomi on tehnyt 

tai vastustanut. Kahdenvälisten sopimusten osalta ulkoasiainvaliokun- 

 
un. ivivjij viriä öviuutvuu uua.un.uiiuuu uuut <5j jr IU LCAA iv via luu- uuoivii ikv/JLixtjf ojpjtxi twiuwu 

käsittelyyn. Lisäksi valiokunta olisi pitänyt selonteon informatiivisuutta lisäävänä selvitystä 

siitä, millaisia vaikutuksia Suomen uiko- ja turvallisuuspoliittisessa ja kauppapoliittisessa 

ympäristössä tapahtuneilla muutoksilla on ollut Suomen sopimuskumppanien ja sopimusten 

aihepiirien valintaan. Selvitykseen sisällytetyn vireillä olevien sopi-mushankkeiden luettelon 

katsottiin sisältävän valiokunnan kannalta hyödyllistä tietoa ja vaikuttavan seurattavien 

sopimushankkeiden valintaan. 

Ulkoasiainvaliokunnan antama vastaus edellisen selonteon johdosta on pyritty ottamaan 

huomioon tätä selvitystä tehtäessä. Kyseisen selonteon jälkeen on Suomessa tullut voimaan uusi 

perustuslaki. Aiempaan selvitykseen viitaten voidaan todeta, että Euroopan unionin jäsenyys 

vaikuttaa edeLeen merkittävästi Suomen sopimussuhteiden muotoutumiseen. Tämän 
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näkökulman lisäksi tässä selvityksessä pyritään kuvaamaan Suomen sopimuspolitiikan yleisiä 

painotuksia sekä Suomen kahdenvälisten ja monenvälisten sopimussuhteiden kehityssuuntia 

sekä selostamaan Suomen varaumakäytäntöä. Selvitys sisältää sekä kahdenvälisten että 

monenvälisten sopimusten aloittaisen katsauksen ja luettelon Suomen vireillä olevista 

sopimusasioista. Niiden tarkoituksena on tarjota eduskunnalle lähtökohdat myös 

tulevaisuudessa seurattavien sopimushankkeiden valinnalle. 

 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Käsiteltävänä olevassa valtioneuvoston selvityksessä on pyritty kuvaamaan Suomen 

kansainvälistä sopimuspolitiikkaa ja sen kehityssuuntia sekä selostamaan Suomen va-

raumakäytäntöä. Selvitykseen sisältyy myös kahden- ja monenvälisten sopimusten katsaus ja 

luettelo Suomen vireillä olevista sopimusasioista. Hallintovaliokunta pitää selvitystä 

huolellisesti laadittuna ja hyvin tarpeellisena. Edellinen selvitys on vuodelta 1997. Suomen 

kansainvälisoikeudellisessa ja -poliittisessa toimintaympäristössä on sen jälkeen tapahtunut 

merkittäviä muutoksia, muun muassa Suomen EU-jäsenyyden myötä ja myös EU:n 

ulkopuolella. Tämänkaltaisen kokonaisvaltaisen selvityksen saaminen olisikin ollut suotavaa jo 

aikaisemmin. 

Asiakirja on varsin havainnollinen, vaikkakin paikoin jossain määrin teknise-noloinen. 

Selvityksessä on kuvattu sopimuspolitiikan painopisteitä aloittain, mutta valiokunnan mielestä 

olisi ollut hyödyllistä myös eritellä eri alojen ja sopimuspolitiikkaan liittyvien erilaisten 

näkökohtien painoarvoa ja tarkastella perustuslakiin kirjattujen kansainvälisen 

sopimuspolitiikan lähtökohtien ja periaatteiden toteuttamista sopimuspolitiikan painotuksissa. 

Valiokunta viittaa tässä yhteydessä esimerkiksi ihmisoikeusnäkö-kulman toteutumiseen eri 

aloilla. 

Selvityksen mukaan EU-jäsenyys on vaikuttanut merkittävästi Suomen sopimussuhteiden 

muotoutumiseen. Monilla aloilla yhteisölle on siirtynyt joko yksinomainen tai osittainen 

toimivalta tehdä Suomen puolesta kansainvälisiä sopimuksia. EU-jäsenyys on vaikuttanut myös 

sopimuksentekomenettelyyn ja sopimusten sisältöön. Painopiste valmistelussa on keskittynyt 
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menettelyn alkuvaiheisiin, jolloin on tärkeää esimerkiksi pyrkiä vaikuttamaan komissioon 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. EU-jäsenyydella ei ole ollut juurikaan vaikutuksia 

Suomen tekemien kahdenvälisten valtiosopimusten määrään. Sitä mukaa, kun EU:n 

sopimusverkosto on joillakin aloilla korvannut Suomen omaa sopimusverkostoa, mukaan on 

tullut uusia aloja, joita säännellään kahdenvälisin sopimuksin. Hallintovaliokunnan toimialan 

osalta kahdenväliset sopimukset ovat yhä keskeisiä esimerkiksi rajaturvallisuudessa ja 

poliisiyhteistyössä. Kahdenvälisten sopimusten tarve on vähentynyt esimerkiksi 

takaisinottosopimusten, pelastustoimen ja rikosten torjuntaa koskevan yhteistyön alalla. 

Kansainvälisen sääntelyn kehitys on ollut erityisen intensiivistä terrorismin torjunnan alalla. 

Yksi uusi sopimusryhmä on turvalli-suusluokiteltujen tietojen vaihtamista ja vastavuoroista 

suojaamista koskevat sopimukset, joiden tarve on kasvanut viime vuosina kansainvälisen 

yhteistyön syvenMni^n ja laajenemisen myötä. Esimerkkinä mainittakoon Saksan ja Ranskan 

kanssa teli|$e4 tietotarvallisuussopimukset ja ESA:n tietoturvallisuussopimus, joiden 

hyväksymistä ja voimaansaattamista sekä kansallisen lainsäädännön muuttamista koskevista 

hallituksen esityksistä hallintovaliokunta on antanut mietinnön. 

Valtiosopimusten toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä ja nopeitakin muutoksia. 

On tärkeää, että sopimusten toimivuutta muuttuvissa olosuhteissa seurataan ja sopimuksia 

päivitetään riittävän usein. Esimerkiksi osa öljyvahinkojen torjuntaan liittyvistä sopimuksista on 

tehty 1990-luvun alussa tai aiemminkin. Tänä aikana esimerkiksi liikenteen määrä Itämerellä on 

lisääntynyt huomattavasti. Myös viranomaisyhteistyötä tulee kehittää. Yksi ongelma etenkin 

monenvälisten sopimusten osalta on myös se, että sopimuksen allekirjoittamisen ja 

voimaantulon välinen aika voi muodostua hyvinkin pitkäksi, ja sopimus on voinut jo sen vuoksi 

jäädä kehityksestä jälkeen. 

Valtioneuvostolainsäädännön vuoden 2003 alusta voimaan tulleessa uudistuksessa 

ministeriöiden välistä toimivallanjakoa muutettiin siten, että valtiosopimuksen ja muun 

kansainvälisen velvoitteen käsittelee se ministeriö, jonka toimialaan sopimus tai velvoite 

kuuluu. Aiemmin valtiosopimusten valmistelu ja voimaansaattaminen kuului pääsääntöisesti 

ulkoasiainministeriölle. Hajautetun järjestelmän etuna on muun muassa se, että kansainvälisten 

sopimusten valmistelusta ja voimaansaattamisesta vastaavat tahot, jotka tuntevat parhaiten 

sopimuksen asiasisällön ia sen sopeuttamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Täysipainoinen 
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osallistuminen sopimusten valmisteluun, voimaansaattamiseen ja täytäntöönpanoon myös vaatii 

huomattavia henkilöstöresursseja ja asiantuntemusta yleisestä valtiosopimusoikeudesta, eri 

erityisalojen kansainvälisoikeudellisesta normistosta sekä sopimuksen voimaansaattamiseen 

liittyvistä valtiosääntöoikeudellisista säännöksistä ja menettelyistä. Tämän 

perusasiantuntemuksen kartuttamiseen ja ylläpitämiseen sekä asianmukaisten resurssien 

varaamiseen ministeriöissä on tärkeää kiinnittää riittävästi huomiota. 

Yksi keskeinen kysymys kansainvälisen sopimuspolitiikan toimintaympäristön nopeassa 

muutoskehityksessä on se, että Suomen sopimuspolitiikka pysyy riittävän hyvin 

parlamentaarisen ohjaus- ja valvonta- ja vastuukatteen piirissä. Valiokunnan mielestä on 

tärkeää, että eduskunta voi osallistua ja vaikuttaa Suomen sopimuspolitiikkaan ja konkreettisiin 

sopimuksiin jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kuten esimerkiksi sopimusten 

valmisteluvaiheessa. Huomiota tulisi entistä enemmän kiinnittää eduskunnan 

tietojensaantioikeuden tehokkaaseen toteutumiseen. Tällöin valtioneuvoston oma-

aloitteisuudella on suuri merkitys ja nyt käsiteltävänä olevan kaltainen selvitys kehiteltynä ja 

vähän useammin, esimerkiksi vaalikausittani annettuna, olisi tässä suhteessa yksi tärkeä 

eduskunnan tietojensaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia parantava järjestelmä. 

 

Lausunto 
 

Lausuntonaan hallintovaliokunta esittää, 
 

että ulkoasiainvaliokunta ottaa huomioon, mitä 

edellä on esitetty. 



 

 

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MUISTIO UTP 3/2006 

Ympäristöneuvos Olli Pahkala 15.9.2006 
 
 

Öljyvahinkojen torjuntayhteistyötä koskevat Suomen kansainväliset sopimukset 
 

Suomi on osapuolena seuraavissa öljyntorjuntayhteistyötä koskevissa kohdenvälisissä ja monenkeskisissä 

sopimuksissa: 
 
 

1. Kahdenväliset sopimukset 
 

Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välillä 

yhteistyöstä torjuttaessa öljyn ja muiden vahingollisten aineiden aiheuttamaa Itämeren pilaantumista (SopS 

54/1990) (Sopimus allekirjoitettiin Helsingissä 26.10.1989 ja tuli voimaan 29.9.1990) (Noottien vaihdolla on 

sovittu, että sopimus on voimassa Suomen ja Venäjän federation välisenä) 
 

Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä torjuttaessa 

pilaantumisvahinkoja merellä (SopS31/1995) (Tehty Helsingissä 8.12.1993 ja tuli voimaan 28.5.1995) 
 
 

2. Monenkeskiset alueelliset sopimukset 
 

Sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä yhteistyöstä öljyn ja muiden haitallisten 

aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnassa (ns. Kööpenhaminan sopimus) (SopS 71 - 72/2998) 

(Tehty Kööpenhaminassa 29.3.1993 ja tuli voimaan 2.9.1998) (Korvasi vuona 1971 tehdyn aikaisemman 

sopimuksen, SopS 41/1971) 
 

Vuoden 1992 kansainvälinen yleissopimus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusta (Convention pn 

the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1992 eli ns. Helsingin sopimus) (SopS 

2/2000) (Tehty Helsingissä 9.4.1992 ja tuli voimaan 17.1.2000) (Korvaa vuonna 1974 tehdyn Itämeren 

suojelua koskevan Helsingin sopimuksen) ( Sopimuksen 14 artikla ja liite VI koskevat öljystä tai muusta 

haitallisesta aineesta aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntayhteistyötä) 
 
 

3. Monenkeskiset yleismaailmalliset sopimukset 
 

Vuoden 1990 ansainvälinen yleissopimus öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjunnasta ja torjun-

tayhteistyöstä (International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation, 1990 eli 

ns. OPRC -yleissopimus) (SopS 32/1995) (Tehty Lontoossa 30.11.1990 ja tuli voimaan 13.5.1995) 
 

Vuoden 2000 pöytäkirja vaarallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjunta-valmiudesta, 

torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä (Protocol on the Preparedness, Response and Cooperation to Pollution 

Incidents by Hazardous and Noxious Substances, 2000 elin ns. OPRC-HNS pöytäkirja) (Tehty Lontoossa 

15.3.2000 mutta ei ole vielä tullut voimaan) 
 

4. TorjuntayhteistyöEU.ssa 
 

Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä lokakuuta 2001, yhteisön mekanismin perustamisesta tiiviimmän 

yhteistyön edistämiseksi pelastuspalvelun avustustoiminnassa (2001/792/EY, Euratom) (Päätös kattaa myös 

merialueella tapahtuvien pilaantumisvahinkojen torjuntayhteistyön jäsenvaltioiden kesken sekä yhteisön ja 

kolmansien maiden kanssa) 
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15.9.2006 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunta 
 
 

Hallintovaliokunnan tiedustelu 14.9.2006 UTP 3/2006 vp, Päivi Parviainen 
 

ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT SUOMEN KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET 
 

Yleinen vastuu öljyntorjuntatoimenpiteistä on ympäristöministeriöllä. Käytännön torjuntavoimavarat kuuluvat 

ja niiden käytöstä vastaavat merialueilla puolustusvoimat ja rajavartiolaitos sekä maa-alueilla pelastustoimen 

alueet. Kansainvälisten sopimusten soveltamisala määräytyy sen mukaan mitä kussakin tapauksessa on 

sovittu. Keskeiset lähialueiden sopimukset sisäasiainministeriön hallinnonalalla on tehty erikseen 

Pohjoismaiden kesken sekä Venäjän ja Viron kanssa. Sopimuksia voivat täydentää valtiosopimusten pohjalta 

laaditut viranomaisten keskinäiset yhteistoimintapöytäkirj at. 
 

Alapuolelle on koottu luettelo valtiosopimuksista, joita voidaan tilanteen mukaan soveltaa myös 

öljyonnettomuuksien havaitsemiseen ja niiden seurausten torjuntaan. 

VALTIOSOPIMUKSET 

Kahdenväliset sopimukset 

Pelastuspalvelu 

1971, 25.8. Pelastustöiden suorittamisesta Suomen ja (Neuvostoliiton) vesillä tehty sopimus (SopS 37/1971) 
 

1973, 8.3.    Sopimus pelastustöiden suorittamisesta Suomen ja Puolan aluevesillä (SopS 

26/1974) 
 

1986, 16.1.   Sopimus pelastuspalveluyhteistyöstä Suomen ja Norjan raja-alueella (SopS 

17/1986) 
 

1993, 5.3.   Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä 

yhteistyöstä merenkulun ja ilmailun etsintä-ja pelastuspalvelun alalla (SopS 28/1994) 
 

1993, 17.11. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan 

hallituksen välillä yhteistyöstä meri- ja lentopelastuspalvelun alalla 

(SopS 27/1994) 
 

1994, 9.8.   Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä 

yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden seurausten torjumiseksi (SopS 51-

52/1996) 

Postiosoite Käyntiosoite 
PL 26 Kirkkokatu 12 
00023 VALTIONEUVOSTO HELSINKI 
Puhelin Faksi 

Vaihde (09) 16001 (09) 160 44672 

Sähköposti: 

etunimi.sukunimi@iiitermin.fi www.pelastustoimi.net 
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SISÄASIAINMINISTERIÖ 2 
 
 

1995, 26.6. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä ja 

keskinäisestä avunannosta onnettomuustapauksissa (SopS 53-54/1996) 
 

1998,9.9.   Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä merellä ja ilmassa 

tapahtuvasta yhteistyöstä etsintä-ja pelastuspalvelussa (SopS 53/1999) 
 

Monenväliset sopimukset 

Meripelastus 

1910, 23.9. Kansainvälinen sopimus erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevain määräysten 

yhdenmukaistuttamisesta (SopS 23/1923) 
 

1979, 27.4. Vuoden 1979 kansainvälinen yleissopimus etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä (SopS 89/1986) 

1998, 18.5. Yleissopimuksen muutokset (SopS 

4 - 5/2002) 
 
 

Pelastuspalvelu 
 

1989, 20.1. Sopimus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä valtakunnanrajojen yli 

ulottuvasta yhteistyöstä onnettomuustapauksissa ihmisiin, omaisuuteen tai ympäristöön 

kohdistuvien vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi (SopS 20 - 21/1992) 5.4.2001 Islannin 

liittyminen 
 
 

Muut 
 

1992, 17.3. Yleissopimus teollisuusonnettomuuksien rajojen yli ulottuvista vaikutuksista (SopS 26/2000) 
 

VIRANOMAISPÖYTÄKIRJAT 

Kahdenväliset sopimukset 

Pelastuspalvelu 

2003,28.12. Suomen sisäasiainministeriön pelastusosaston ja Viron pelastusviraston välinen operatiivinen 

yhteistoimintasopimus 

Hallitusneuvos Timo Viitanen 

 



 

 

OTP S1 
Ulkoasiainministeriö / ^ O 06 vj p 
Oikeudellinen osasto / OIK-12 18.9.2006 
 
 
 

ÖLJYNTORJUNTASOPIMUKSIA: 
 

KAHDENVÄLISET: 
 

Suomi ja Venäjä: 

Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välillä 

yhteistyöstä torjuttaessa öljyn ja muiden vahingollisten aineiden vahinkotapauksissa aiheuttamaa Itämeren 

pilaantumista (SopS 54/1990) 
 
 

Suomi ja Viro: 

Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä torjuttaessa 

pilaantumisvahinkoja merellä (SopS 31/1995) 

Pöytäkirja joka liittyy Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen väliseen 

sopimukseen yhteistyöstä torjuttaessa pilaantumis vahinkoja merellä (SopS 31/1995) 
 
 
 

MONENVÄLISET: 
 

Kansainvälinen yleissopimus väliintulosta öljysaastuntaonnettomuuksissa aavalla merellä (SopS 62-63/1976) 
 

Vuoden 1990 kansainvälinen yleissopimus öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja 

torjuntayhteistyöstä (SopS 32/1995) 
 

Sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä yhteistyöstä öljyn tai muiden haitallisten aineiden 

aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnassa (SopS 71-72/1998) 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 

UTP 3/2006 vp Suomen kansainvälisestä sopimuspolitiikasta ja sen 

kehityssuunnista 

 
 

Käsillä oleva asiakirja sisältää varsin havainnollisen ja osin hyvin yksityiskohtaisen, mutta 

paikka paikoin myös kovin teknisen oloisen selvityksen Suomen kansainvälisestä 

sopimuspolitiikasta ja sen kehityssuunnista. Selvitys ei anna aihetta varsinaisesti eriäviin 

mielipiteisiin, mutta pidän tarpeellisena painottaa seuraavia asioita. 
 

Ensinnäkin selvitys on hyvin tarpeellinen, etenkin kun otetaan huomioon perustuslain 47 § ja 97 

§, joista voidaan johtaa perustuslaillinen velvollisuus käsillä olevan kaltaisen selvityksen 

antamiseen. Valtioneuvostoa voidaan jonkin verran arvostellakin siitä, että edellinen vastaava 

selvitys - "Suomen kansainvälinen sopimuspolitiikka -valtiopäiväjärjestyksen 48 §:n mukainen 

hallituksen selonteko eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle" (UM 12/1997) - on jo lähes 

kymmenen vuoden takaa. Kun otetaan huomioon kansainvälisen sopimuspolitiikan 

toimintaympäristön perustavaa laatua olevat muutokset sekä se, että valtioneuvoston tulisi 

perustuslain nojalla, paitsi eduskunnan pyynnöstä, myös oma-aloitteisesti antaa 

ulkoasiainvaliokunnalle selvityksiä 
 

oudoksua. 
 

Kuten selvityksestä ilmenee, vuoden 1997 jälkeen Suomen kansainvälisoikeudellisessa ja -

poliittisessa toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka ovat väistämättä 

vaikuttaneet perustavaa laatua olevalla tavalla Suomen kansainväliseen sopimuspolitiikkaan ja 

sen kehitysnäkymiin. Etenkin Suomen jäsenyys Euroopan unionissa on merkinnyt huomattavia 

rajoituksia sille, miten Suomessa voidaan käyttää päätösvaltaa suhteessa muihin valtioihin ja 

kansainvälisiin järjestöihin. On korostettava, että EU-jäsenyys ei ole rajoittanut Suomen 

toimivaltaa ja liikkumavaraa kansainvälisissä asioissa vain EU:n yhteisen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan alalla. EU:n puitteissa omaksut kansainvälispoliittiset linjaukset 

kaventavat Suomen kansallista liikkumavaraa myös varsinaisen EU-politiikan ulkopuolella. 

Yhtenä esimerkkinä voidaan viitata Suomen YK-politiikkaan, joka on liikkunut yhä lähemmäs 

unionin ja sen muiden jäsenvaltioiden kantoja. 
 

Yksi Suomen sopimuspolitiikan painopistealue pitää olla ihmisoikeuskysymyksissä syistä, 

joihin palaan jäljempänä. Edellä Euroopan unionin merkityksestä toteamani lisäksi on kuitenkin 

jo nyt syytä painottaa seuraavaa: Perinteisesti Suomen kannalta merkittävinä 

ihmisoikeuspolitiikan foorumeina on pidetty Euroopan neuvostoa, Yhdistyneitä Kansakuntia ja 

ETYJ:iä. Euroopan unionin merkitys korostuu kuitenkin koko ajan yhä enemmän, eikä vain 

yleisesti Suomen sopimuspolitiikan kannalta. Myös Euroopan unionin asema ja merkitys 

ihmisoikeuspolitiikan foorumina ja toimijana kasvavat koko ajan. 
 

Edellisen selvityksen jälkeen on tullut voimaan Suomen uusi perustuslaki 1.3.2000. On tärkeää 

huomioida, että Suomen uuteen perustuslakiin on kirjoitettu nimenomaisesti näkyviin tiettyjä 

lähtökohtia ja periaatteita, joiden pitää suunnata Suomen sopimuspolitiikkaa ja määrittää 

Suomen konkreettisia ratkaisuja yksittäisten sopimusten tasolla. Nämä perustuslain kohdat 



 

 

antavat myös perusteen määrittää Suomen sopimuspolitiikan painopistealoja sekä eri 

näkökohtien painoarvoa sopimuspolitiikassa. 
 

Tässä yhteydessä on erityisen tärkeä perustuslain 1 §:n 3 momentin määräys, jonka mukaan 

"Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä 

yhteiskunnan kehittämiseksi". Lisäksi suuntaviivana Suomen kansainväliselle 

sopimuspolitiikalle toimivat perustuslain perusoikeusluku, Suomen kansainväliset 

ihmisoikeusvelvoitteet sekä perustuslain 94 §:n 3 momentin määräys, jonka mukaan 

kansainvälinen sopimus tai muu velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia 

perusteita. 
 

Kysymys on siten siitä, että Suomen sopimuspolitiikassa pitäisi johdonmukaisesti pyrkiä rauhaa, 

ihmisoikeuksia, oikeus vai tioperiaatetta ja demokratiaa toteuttaviin ratkaisuihin. Tällöin on 

esimerkiksi ihmisoikeuksien alalla mahdollista osoittaa tiettyjä erityisiä painopistealueita, joihin 

Suomi voi erityisesti panostaa, kuten esimerkiksi sosiaalisten oikeuksien tai naisten oikeuksien 

toteutumisen edistäminen. Myös kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun edistäminen pitää 

kuulua Suomen sopimuspolitiikan painopistealueisiin. - Käsillä olevaa selvitystä hiukan vaivaa 

se, että siinä ei ole aivan johdonmukaisesti tiedostettu sitä merkitystä, joka Suomen perustuslain 

perusratkaisuilla on eri kysymysten tai politiikkalohkojen painoarvoon ja merkitykseen Suomen 

sopimuspolitiikalle. Siinä on myös vähän turhan mekaanisesti käyty läpi sopimuspolitiikan eri 

aloja ilman riittävää erittelyä eri alojen ja sopimuspolitiikkaan liittyvien erilaisten näkökohtien 

painoarvosta. 
 

Etenkin ihmisoikeuspolitiikalla tulee olla suuri painoarvo Suomen sopimuspolitiikassa. 

Ihmisoikeusnäkökulman pitäisi läpäistä Suomen sopimuspolitiikka kokonaisuudessaan, eikä siis 

vain ihmisoikeussopimusten alalla. Näin ollen ihmisoikeusnäkökulman pitäisi myös suunnata ja 

määrittää esimerkiksi kaupan alan sopimuspolitiikkaa. Nähdäkseni käsillä oleva selvitys on siinä 

mielessä hiukan epäonnistunut, että siinä ei ole riittävän kattavasti ja yksityiskohtaisesti eritelty 

esimerkiksi sitä, miten ihmisoikeusnäkökulma voisi konkreettisesti suunnata ja määrittää 

Suomen sopimuspolitiikkaa. 
 

Etenkin ihmisoikeuksien yhteyksiä yhtäältä kehitysyhteistyöhön ja toisaalta kauppapolitiikkaan 

pitäisi entisestään tehostaa. Tavoitteena tulisi olla entistä kokonaisvaltaisempi ja 

koordinoidumpi lähestymistapa. Varsinkin viime vuosina ihmisoikeuskysymykset ovat alkaneet 

kietoutua yhä enemmän kansainväliseen kauppaan 

talouden globalisoitumisen myötä. Tähän pitääkin kiinnittää erityisesti huomiota Suomen 

sopimuspolitiikassa. 
 

Yksi - mutta toisaalta vain yksi - keino edistää ihmisoikeuksien toteutumista kansainvälisissä 

sopimuksissa on, että sopimuksiin otetaan irtisanomis- tms. klausuulit ihmisoikeusrikkomusten 

varalta. Tällaisia sanktiolausekkeita sisältyy nykyään esimerkiksi moniin EU:n yhteistyö- ja 

assosiaatiosopimuksiin, joissa Suomikin on yhtenä osapuolena. Irtisanomislausekkeiden tms. 

sanktioiden ohella huomiota pitäisi kuitenkin kiinnittää myös keinoihin edistää ihmisoikeuksien 

toteutumista luonteeltaan positiivisilla, kannustavilla ratkaisuilla. Esimerkiksi lapsityövoiman 

käyttöä vähentävät sittenkin sanktioiden sijasta tehokkaammin esimerkiksi koulutusolojen 

kehittämiseen tähtäävät toimet sekä ennen muuta toiminta köyhyyden lieventämiseksi. 
 

Eduskunnan asema 
 

Yhtenä haasteena kansainvälisen sopimuspolitiikan kiivastempoisessa nykyajassa on, että 

Suomen sopimuspolitiikka pysyy riittävän hyvin parlamentaarisen ohjaus- ja valvonta- ja 

vastuukatteen piirissä. 
 



 

 

Tämä edellyttää huomion kiinnittämistä entistä enemmän mekanismeihin, joissa on kysymys 

eduskunnan aseman ja vaikutusmahdollisuuksien reaalisuuden turvaamisesta. Yleisesti ottaen 

kysymys on siitä, että eduskunnan on voitava osallistua ja vaikuttaa Suomen 

sopimuspolitiikkaan ja konkreettisiin sopimuksiin, ja mieluummin jo mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa, kuten esimerkiksi sopimusten valmisteluvaiheessa. 
 

Nähdäkseni olisi paikallaan kehittää valtiokäytäntöjä eduskunnan vaikutusmahdollisuuksien 

reaalisuutta nykyistä enemmän turvaavaan suuntaan myös kansainvälisen sopimuspolitiikan 

alalla, eikä nykyiseen tapaan kytkeä eduskunta mukaan lähinnä tilanteessa, jossa on kysymys 

eduskunnan suostumuksen antamisesta (PL 94 §) jo "lukkoon lyödylle" valtiosopimukselle tai 

muulle kansainväliselle velvoitteelle ja sen valtionsisäisestä voimaansaattamisesta (PL 95 §). 

Tällöin virikkeitä voisi hakea niistä mekanismeista, joiden myötä eduskunnalla on mahdollisuus 

osallistua EU-asioiden kansalliseen valmisteluun perustuslain 96 §:n mukaisesti. Tosin 

eduskunnan aseman ja vaikutusmahdollisuuksien kannalta on huomattava, että osa merkittävistä 

asioista tulee esille myös Euroopan unionin yhteydessä ja että tästä syystä eduskunnalle voi tulla 

tilaisuus osallistua ja vaikuttaa sopimusasioihin perustuslain 96 §:n ja 97 §:n mukaisesti. 
 

Joka tapauksessa huomiota pitäisi entistä enemmän kiinnittää eduskunnan 

tietojensaantioikeuden tehokkaaseen toteutumiseen. Tällöin valtioneuvoston oma-

aloitteisuudella on suuri merkitys ja juuri käsillä olevan kaltaiset selvitykset olisivat tässä 

suhteessa yksi tärkeä eduskunnan tietojensaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia takaava 

järjestelmä. 
 

Käytäntöjen tarkistamisen tarve saattaa osittain koskea myös eduskuntaa. Kun valtiosopimusten 

käsittelyvastuuta on jo hajautettu eri ministeriöille, jotka tuntevat 

parhaiten sopimuksen asiasisällön ja sen sopeuttamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä, tämä 

voisi kenties heijastua nykyistä paremmin myös vastaavanlaisena kv. asioiden käsittelyvastuun 

hajauttamisena eduskunnan valiokuntien kesken. 
 

Helsingissä 15. päivänä syyskuuta 2006 
 

Tuomas Ojanen 

OTT, professori 
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VALTIOSOPIMUSSELVITYS SUOMEN KANSAINVÄLISESTÄ SOPIMUSPOLITIIKASTA JA SEN 

KEHITYSSUUNNISTA 

 
 

Sisäasianministeriö on osallistunut ulkoasiainministeriön johdolla laadittuun 

valtiosopimusselvitykseen. 
 

Sisäministeriö yhtyy selvityksessä esitettyyn. Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat 

sopimuspolitiikkaan liittyvät asiat on nostettu hyvin esiin selvityksen eri osioissa. 
 

Valtiosopimusselvityksessä käsitellään EU-jäsenyydenvaikutusta Suomen sopimussuhteisiin (kappale 

3.1). Kappaleessa on asianmukaisesti nostettu poliisiyhteistyö esiin yhtenä niistä aloista, joihin Suomen 

EU-jäsenyys ei ole juurikaan vaikuttanut. 
 

Kahdenvälisten valtiosopimusten katsauksessa (kappale 4) on käsitelty kattavasti sisäasiainministeriön 

toimialaa. Selvityksessä esitellään muun muassa takaisinottosopimuksiin, rikosten torjuntaa koskeviin 

yhteistyösopimuksiin, rajaturvallisuuteen, pelastustoimeen ja kunta-asioihin liittyviä sopimushankkeita 

ja tarvetta näiden alojen kahdenvälisille sopimuksille. 
 

Monenvälisten valtiosopimusten katsauksessa (kappale 5) on niin ikään nostettu esiin olennaiset 

sisäasiainministeriön toimialan sopimushankkeet. 
 

Muita kansainvälisiä sopimusjärjestelyjä koskevassa kappaleessa (kappale 6) on analysoitu muun 

muassa kansainvälisiä hallintosopimuksia ja niiden tarvetta eri toimialoilla. Myös tässä kappaleessa on 

sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat järjestelyt asianmukaisesti huomioitu. 
 

Sisäasiainministeriössä kansainvälisiä sopimuksia koskeva tehtävänjako määräytyy 

sisäasiainministeriön työjärjestyksen (769/2003) mukaisesti. 
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Ulkoasiainministeriö on antanut eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle 4.2.2006 

perustuslain 97 §:n nojalla selvityksen Suomen kansainvälisestä 

sopimuspolitiikasta ja sen kehityssuunnista. Selvitys on laadittu ulkoasi-

ainministeriössä yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Valtioneuvoston 

kanslian EU-sihteeristö on antanut asiassa lausunnon ulkoasiainministeriölle ja 

selvityksessä on otettu huomioon EU-sihteeristön esittämät näkökohdat. Sen 

vuoksi tässä yhteydessä nostetaan esille vain muutamia yksityiskohtia. 

 

Toimivallanjaosta valtiosopimuksissa 
 

Valtioneuvostolainsäädännön mukaisessa ministeriöiden välisessä toimi-

vallanjaossa valtioneuvoston kanslialle ei kuulu pääsääntöisesti valtioso-

pimusasioiden esittelyvastuuta, eikä sillä ei ole yleisesti ottaen huomautettavaa 

eri sopimusaloja koskeviin yksityiskohtaisiin esityksiin. Euroopan unionin 

perussopimusten muuttamista koskevat asiat ulkoasiainministeriö käsittelee 

yhdessä valtioneuvoston kanslian kanssa ja valtioneuvoston kanslia 

yhteensovittaa Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevat asiat 

sekä Euroopan unionissa käsiteltäviä valtiosopimuksia ja muita kansainvälisiä 

velvoitteita koskevat asiat, kuten selvityksen 1.2 jaksossa todetaan. Näin ollen 

valtioneuvoston kanslia yhteensovittaa myös tietojen antamisen eduskunnalle 

perustuslain 97 §:n nojalla perussopimusten muuttamista koskevissa asioissa. 
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Valtiosopimukset ja Suomen EU-puheenjohtajakausi 
 

Esityksessä todetaan, että valtiosopimusten hyväksymistä, irtisanomista ja 

varaumien peruuttamista koskevien hallitusten esitysten määrä on viimeisen 

runsaan kymmenen vuoden aikana vaihdellut vuosittain 14 ja 45 välillä. 

Selvityksessä todetaan, että Suomen ensimmäisen EU-puheenjohtajavuoden 

aikana1 ja välittömästi sen jälkeen annettiin keskimääräistä selvästi vähemmän 

valtiosopimuksia koskevia hallituksen esityksiä. Myös kuluvan EU-

puheenjohtajavuoden aikana esitysten määrä jäänee hieman normaalia 

alhaisemmaksi, vaikkakin noussee yli 20, mikäli vaalikauden lopulla 

annettavaksi ilmoitetut esitykset toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Syynä 

alhaisempiin lukuihin ovat EU-sihteeristön käsityksen mukaan käytettävissä 

olevat lainvalmisteluresurssit, joita EU-puheenjohtajakausi sitoo. 

 
 

Euroopan unionin jäsenyyden vaikutukset Suomen sopimussuh-
teisiin 
 

Selvityksessä käsitellään laajasti ja asianmukaisesti Euroopan unionin jä-

senyyden vaikutuksia Suomen sopimussuhteisiin. EU-sihteeristö kiinnittää 

huomiota siihen selvityksessä todettuun seikkaan, että Suomi on EU-

jäsenyytensä kautta pystynyt myös laajentamaan sopimuskenttäänsä 

päästessään osalliseksi sellaisiin kolmansien maiden kanssa tehtyihin so-

pimuksiin, joita Suomen saattaisi olla hankalaa neuvotella itsenäisesti. Edelleen 

on myös aloja, joihin Suomen jäsenyys Euroopan unionissa ei ole juurikaan 

vaikuttanut. Kokonaisarviona selvityksessä todetaan, että Suomi on kyennyt 

kohtuullisen hyvin vaikuttamaan unionin kantoihin sopimusneuvotteluissa ja 

Suomen edun mukaista on se, että unionin toimii aktiivisesti ja esiintyy 

yhtenäisesti myös sopimussuhteissa. Sanottu on linjassa sen kanssa, mitä on 

todettu valtioneuvoston selonteossa perustuslakiso-pimuksesta (VNS 6/2005 

vp; jakso 1.3.7), jossa todettiin, että "Suomen edun mukaista on, että 

jäsenvaltiot hoitavat ulkosuhteitaan lisääntyvässä määrin unionin kautta. — 

Unionilla on vaikutusvaltaa, kun se esiintyy yhtenäisenä ja puhuu yhdellä 

äänellä." Tämä koskee useissa tapauksissa myös sopimussuhteita. 

 

Perustuslakisopimuksen vaikutusten osalta voidaan viitata edelleen hallituksen 

esitykseen kyseisen sopimuksen hyväksymisestä (HE 67/2006 vp), joka on 

parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. 

 

Selvitykseen sisältyy myös EU-sihteeristön toivoma katsaus Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 24 ja 38 artiklassa tarkoitettuihin sopimuksiin. Suomi käy 

EU-puheenjohtajana komission avustamana parhaillaan neuvotteluja 

matkustajatietojen luovuttamista koskevasta uudesta sopimuksesta EU:n ja 

Yhdysvaltain välillä. Asiasta on annettu eduskunnalle erikseen tietoja (U 

41/2006 vp). 

                                    
1 Selvityksen alaviitteestä 1 s. 7 on jäänyt erehdyksessä pois vuosi 1999, jolloin annettiin 14 

valtiosopimuksia koskevaa hallituksen esitystä. 
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Valtiosopimusselvitys; Perustuslain 97 §:n mukainen selvitys eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle 

Suomen kansainvälisestä sopimuspolitiikasta ja sen kehityssuunnista (UTP 3/2006 vp) 

 

Hallintovaliokunta on pyytänyt oikeusministeriön asiantuntijalausuntoa asiassa UTP 

3/2006 vp (Valtiosopimusselvitys, perustuslain 97 §:n mukainen selvitys 

eduskunnan ulkoasiainvaliokuiinalle Suomen kansainvälisestä sopimuspolitiikasta 

ja sen kehityssuunnista). Oikeusministeriö esittää lausuntonaan kunnioittavasti 

seuraavan. 
 
 

1 Kansainvälisten sopimusasioiden hoito Suomessa oikeusministeriön 

näkökulmasta 

 

Valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) uudistuksen myötä vuonna 2003 

ministeriöt ovat vastuussa sellaisista kansainvälisistä sopimuksista, jotka kuuluvat 

sisällöltään niiden toimialaan. Ulkoasiainministeriö vastaa kuitenkin muiden 

ministeriöiden avustamisesta kansainvälisten asioiden yhteensovittamisessa. 

Poikkeuksena tästä ovat Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevat 

asiat sekä Euroopan unionissa käsiteltäviä valtiosopimuksia ja muita kansainvälisiä 

velvoitteita koskevat asiat, joiden yhteensovittamisesta vastaa valtioneuvoston 

kanslia. 
 

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat ministeriöiden välisen toimialajaon 

perusteella lähinnä sellaiset monenväliset ja kahdenväliset valtiosopimukset, jotka 

koskevat tai joilla on yhtymäkohtia perustuslakiin ja muuhun valtiosääntöoikeuteen, 

yleiseen hallinto-oikeuteen tai yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeudellista 

asemaa koskeviin suhteisiin, kuten perhe- ja perintöoikeuteen, sopimusoikeuteen, 

kuluttajansuojaan, vahingonkorvausoikeuteen ja yhtiöoikeuteen. Oikeusministeriön 

toimialaan kuuluvat myös sellaiset valtiosopimukset, joilla on vaikutusta Suomen ri-

kos- ja prosessioikeudelliseen lainsäädäntöön. On kuitenkin huomattava, 
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ministeriöiden toimialaan kuuluvia kysymyksiä, jolloin esimerkiksi sopimusten 

valtionsisäistä voimaansaattamista valmistellaan yhteistyössä asianomaisten 

ministeriöiden kesken. 
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Omien sopimushankkeiden lisäksi oikeusministeriön lainvalmisteluosasto avustaa 

muita ministeriöitä niiden toimialaan kuuluvien, kansainvälisiä sopimuksia 

koskevien hankkeiden hoitamisessa sikäli kuin niillä on yhtymäkohtia 

oikeusministeriön toimialaan. Tyypillisimmin oikeusministeriö toimii 

sopimusasioissa lausunnonantajana. Kansainvälisiä sopimuksia koskevat asiat 

tulevat oikeusministeriön lainvalmisteluosastoon lausunnolle yleensä viimeistään 

siinä vaiheessa, kun toimialan vastuuministeriö on valmistelemassa hallituksen 

esitystä kyseessä olevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 

hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta. Oikeusministeriön lausuntoa pyydetään 

kuitenkin melko usein myös ennen sopimuksen allekirjoittamista sen 

varmistamiseksi, ettei allekirjoittamiselle ole valtiosääntöoikeudellisia esteitä. 

Oikeusministeriö saa usein lausuntopyyntöjä myös ennen sopimuksen 

voimaansaattamista koskevan hallituksen esityksen valmistelun käynnistymistä 

sopimuksesta vastaavassa ministeriössä. 
 

Kansainvälisten sopimusten allekirjoittamiseen ja voimaansaattamiseen liittyvien 

kysymysten lisäksi oikeusministeriö saa vuosittain kymmeniä tiedusteluja, kyselyjä 

ja lausuntopyyntöjä muiden ministeriöiden hoitamien kansainvälisten sopimusten 

täytäntöönpanosta sekä uusien kansainvälisten sopimusten kansainvälisestä 

valmistelusta. 
 

Lausuntoja antaessaan oikeusministeriö pyrkii kiinnittämään huomiota erityisesti 

perus- ja ihmisoikeuksien sekä yksilöiden oikeusturvan kannalta merkittäviin 

kysymyksiin sekä ottamaan kantaa sopimuksen ja kansallisen lainsäädännön 

suhdetta koskeviin kysymyksiin. Huomiota kiinnitetään tällöin nimenomaan siihen, 

minkälaista lakitasoista sääntelyä Suomessa on mahdollisesti jo olemassa kyseisen 

sopimuksen soveltamisalueella ja/tai millaisia lainsäädännöllisiä tai muita 

muutoksia kyseessä oleva sopimus edellyttää oikeusministeriön hallinnonalalla. 

Oikeusministeriö antaa asiantunti] a-apua muille ministeriöille myös kansainvälisiin 

sopimuksiin liittyvissä eurooppaoikeudellisissa kysymyksissä. 
 

Valtioneuvoston lainvalmistelun kehittämisestä vastaavana ministeriönä 

oikeusministeriö pyrkii sisältökysymysten ohella puuttumaan esitysluonnosten 

lakiteknisiin puutteisiin. Näin tehdään mahdollisuuksien mukaan sekä esitysten 

sisältöä koskevassa lausunnonantovaiheessa että siinä vaiheessa, kun hallituksen 

esitykset toimitetaan tarkastettavaksi oikeusministeriön lainvalmisteluosaston 

tarkastustoimistoon. 
 

Ministeriöiden valtiosopimuksiin liittyvän lainvalmistelutyön helpottamiseksi 

oikeusministeriö on sisällyttänyt uusimpiin hallituksen esitysten laatimista 

koskeviin ohjeisiin (OM 2004:4) oman valtiosopimusten hyväksymistä ja 

voimaansaattamista koskevan jaksonsa. Ohjeet täydentävät ulkoasianministeriön 
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vuonna 2003 laatimaa Valtiosopimusopasta (UM 3/2003), joka sisältää 

yksityiskohtaisempia ohjeita valtiosopimusten kansallisesta käsittelystä. 

Valtiosopimuksiin liittyvät kysymykset asettavat oikeusministeriölle, kuten myös 

muille ministeriöille, merkittäviä haasteita. Täysipainoinen osallistuminen 

valtiosopimusten kansainväliseen valmisteluun, kansalliseen voimaansaattamiseen 

ja täytäntöönpanoon vaatii ensinnäkin huomattavia henkilöstöresursseja ja 

asiantuntemusta, jota ei aina välttämättä ole saatavilla. Erityisesti lausunnonantajan 

rooliin liittyvänä ongelmana voidaan pitää myös sitä, että valtiosopimuksiin liittyvät 

kysymykset ovat yleensä varsin monimutkaisia, ja niillä on lähes poikkeuksetta 

vahva sisällöllinen liityntä valmistelevan ministeriön toimialaan kuuluvaan eri-

tyislainsäädäntöön. Esimerkiksi oikeusministeriön lainvalmisteluosasto voi 

joissakin tapauksissa antaa ainoastaan viitteellisiä tai yleiselle tasolle jääviä ohjeita, 

koska valtiosopimuksiin liittyvien kysymysten yksityiskohtaisempi arviointi 

edellyttäisi paitsi oman myös muiden ministeriöiden toimialaan kuuluvan 

kansainvälisen normiston ja kansallisen erityislainsäädännön perusteellista 

tuntemusta. Lausunnonantotehtävää ei ole omiaan helpottamaan se, että lausunnolle 

tulevissa esitysluonnoksista puuttuu usein riittävä analyysi kansainvälisen 

sopimuksen ja kyseessä olevan ministeriön toimialaan kuuluvan kansallisen 

lainsäädännön suhteesta. 
 

Oikeusministeriön näkökulmasta merkittävin kansainvälisiin sopimuksiin liittyvän 

kansallisen valmistelun yleinen haaste liittyykin yleisen valtiosopimusoikeuden, eri 

erityisalojen kansainvälisoikeudellisen normiston sekä sopimusten 

voimaansaattamiseen liittyvien valtiosääntöoikeudellisten säännösten riittävään 

tuntemukseen. Tällaista perusasian-tuntemusta tulisi mahdollisuuksien mukaan 

kartuttaa ja ylläpitää kaikissa ministeriöissä niiden toimialaan liittyvissä 

kysymyksissä. Samalla ministeriöille tulisi varata riittävät resurssit tällaisten 

tehtävien hoitamiseen. 
 
 

2 Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat valtiosopimukset 
 

Hallintovaliokunnan käsittelemä valtiosopimusselvitys on laadittu ulko-

asiainministeriössä yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Selvityksen mukaan 

oikeusministeriön toimialalla monenvälisiä ja kahdenvälisiä valtiosopimuksia on 

tehty erityisesti yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden alalla. Selvityksen 

liitteenä olevaan vireillä olevien sopimusten luetteloon (tilanne alkuvuodesta 2006) 

sisältyy yhteensä 38 oikeusministeriön hoitamaa sopimushanketta. Sopimuksia on 

esitelty yksityiskohtaisemmin sopimusaloittain mm. selvityksen seuraavissa jaksois-

sa: 5.2.1 (rahoitusala), 5.2.2 (tietoturvallisuus), 5.2.6 (ihmisoikeudet ja 

perusvapaudet), 5.2.8 (perhe), 5.2.11 (oikeudellinen yhteistyö), 5.2.12 

(siviilioikeudellinen yhteistyö) sekä 5.2.14 (kansainvälinen rikostuomioistuin ja 

muut sotarikostuomioistuimet). 
 

Hallintovaliokunnan näkökulmasta kenties merkittävin yksittäinen, oike-

usministeriön toimialaan kuuluva sopimusryhmä koskee turvallisuus-luokiteltujen 

tietojen vaihtamista ja vastavuoroista suojaamista. Kyseessä on uudenlainen 

sopimustyyppi, jonka tarve on kasvanut viime vuosina kansainvälisen yhteistyön 

syvenemisen ja laajenemisen myötä. Tietotur-vallisuussopimusten tekeminen on 

tullut tarpeelliseksi paitsi uiko- ja turvallisuuspolitiikan alalla, myös 

poliisitoiminnassa sekä teknologian kehittämisessä. Sopimuksilla on merkitystä 

myös suomalaiselle elinkeinotoiminnalle ja suomalaisten yritysten kilpailukyvylle. 



 

 

 

Erityisesti kahdenväliset tietoturvallisuussopimukset ovat viime vuosina nousseet 

merkittävään asemaan monenvälisten sopimusjärjestelyiden puuttuessa. Tähän 

mennessä Suomi on tehnyt kahdenvälisiä tietoturvalli-suussopimuksia Saksan (SopS 

97/2004) ja Ranskan (SopS 67/2005) kanssa. Lisäksi vireillä on neuvottelut 

vastaavantyyppisten sopimusten tekemiseksi Italian, Viron ja Puolan kanssa. Myös 

useat muut maat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa tietoturvallisuussopimusten 

tekemiseen. 
 

Kahdenvälisten sopimusten lisäksi vireillä on myös monenvälinen tieto-

turvallisuussopimus pohjoismaiden kesken. Suomi on lisäksi liittynyt vuonna 2004 

Euroopan Avaruusjärjestöä (ESA) koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja 

Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuus-luokiteltujen tietojen suojaamisesta 

ja vaihdosta tehtyyn yleissopimukseen. Kansainvälisten tietoturvallisuussopimusten 

kansallinen voimaansaattaminen on edellyttänyt myös kansallisen lainsäädännön 

kehittämistä. Vuonna 2004 eduskunta antoi lain kansainvälisistä 

tietoturvallisuusvel-voitteista (588/2004). 
 

Hallintovaliokunta on käsitellyt hallituksen esityksiä Saksan ja Ranskan kanssa 

tehtyjen tietoturvallisuussopimusten ja ESA:n tietoturvallisuusso-pimuksen 

hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta sekä kansallisen lainsäädännön 

muuttamisesta mietinnöissään Ha VM 11/2004 vp ja Ha VM 6/2005 vp. 
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Valtiosopimusselvitys Suomen kansainvälisestä sopimuspolitiikasta ja sen kehityssuunnista; UTP 3/2006 vp 
 

Uudistettu valtioneuvostolainsäädäntö ja uudistuksen merkitys 
 

Valtioneuvoston toimintaa koskevat säädökset uudistettiin vuonna 2003. Uusi laki valtioneuvostosta (175/2003) tuli 

voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2003. Lain 8 § sisältää säännökset ministeriöiden välisestä toimivallanjaosta 

valtiosopimusasioissa. Pykälän 1 momentin mukaan valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen 

käsittelee se ministeriö, jonka toimialaan sopimus tai velvoite sisällöltään kuiduu. Pykälän 2 momentin mukaan 

ulkoasiainministeriö käsittelee lisäksi merkittäviä uiko- ja turvallisuuspoliittisia näkökohtia sisältävän 

valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen. Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevat 

asiat ulkoasiainministeriö käsittelee yhdessä valtioneuvoston kanslian kanssa. Edelleen pykälän 3 momentissa 

säädetään, että ulkoasiainministeriö avustaa eri ministeriöitä 1 momentissa tarkoitettujen kansainvälisten asioiden 

yhteensovittamisessa. Valtioneuvoston kanslia yhteen sovittaa kuitenkin Euroopan unionin perussopimusten 

muuttamista koskevat asiat sekä Euroopan unionissa käsiteltäviä valtiosopimuksia ja muita kansainvälistä 

velvoitteita koskevat asiat siten kuin lain 9 §:n 2 momentissa säädetään. 
 

Ennen lainsäädäntöuudistusta valtiosopimusten valmistelu ja voimaansaattaminen kuului eräitä poikkeuksia lukuun 

ottamatta pääsääntöisesti ulkoasiainministeriölle. Valtioneuvostolainsäädännön uudistus on siten merkinnyt 

valtiosopimusten käsittelyssä huomattavaa muutosta useiden ministeriöiden kohdalla. Uudistuksen myötä 

ministeriöille siirtyivät kaikki niiden toimialaan asiallisesti kuuluvat sopimukset. 
 

Valtiosopimusten käsittelyvastuun hajauttaminen eri ministeriöiden kesken on tuonut mukanaan etuja, mutta 

järjestelmä on kohdannut myös haasteita. Hajautetun järjestelmän eduksi voidaan lukea se, että kansainvälisten 

sopimusten valmistelusta ja voimaansaattamisesta vastaavat lainvalmistelijat ja tahot, jotka tuntevat parhaiten 

sopimuksen asiasisällön ja sen sopeuttamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Myös sopimushankkeiden aikataulu 

on kyseisen ministeriön kannalta helpommin hallittavissa. Järjestelmän haasteena on valtiosopimusoikeudellisen ja 

sopimusten voimaansaattamiseen liittyvän valtiosääntöoikeudellisen asiantuntemuksen kartuttaminen ja 

ylläpitäminen kaikissa ministeriöissä. Haasteena on lisäksi Suomen ulkosuhteissa omaksuttujen yleisten linjausten, 

menettelyjen ja yhdenmukaisen sopimusterminologian noudattaminen. Tämä merkitsee samalla lisääntyviä paineita 

ulkoasiainministeriölle valtiosopimuksia koskevien asioiden yhteensovittamisessa. Hajautetun järjestelmän 

haasteena on myös tiedonvälitys. Sopimusten voimaansaattaminen määräajassa edellyttää tallettajien ja muiden 

sopimuspuolten ilmoitusten saapumista esittelijälle riittävän ajoissa. 
 

Kahdenvälisten valtiosopimusten kehityssuuntia 
 

Suomen kahdenvälisissä sopimussuhteissa Euroopan unionin jäsenyys on merkinnyt velvoitetta saattaa Suomen 

kahdenväliset sopimussuhteet suhteessa muihin jäsenvaltioihin sekä kolmansiin maihin sopusointuun EU-

jäsenyydestä johtuvien velvoitteiden kanssa. Suomen jäsenyys ei ole juurikaan vaikuttanut Suomen tekemien 

kahdenvälisten valtiosopimusten määrään. Kahdenvälisten valtiosopimusten määrä on pysynyt jokseenkin samana 

jäsenyyden jälkeenkin, sillä sitä mukaa, kun EU:n sopimusverkosto on joillakin aloilla korvannut Suomen omaa 

sopimusverkostoa, mukaan on tullut uusia aloja, joita säännellään kahdenvälisin sopimuksin (esimerkiksi 

tietoturvasopimukset). Kahdenväliset sopimukset ovat edelleen keskeisiä esimerkiksi verotuksessa, 

rajaturvallisuudessa, kehitysyhteistyössä sekä investointisuojan alalla. Sen sijaan esimerkiksi osa kaupan, 

maatalouden ja kalastuksen alalla tehtävistä sopimuksista on käynyt tarpeettomiksi. Kahdenvälisten sopimusten 

tarve on lisäksi vähentynyt muun muassa ympäristön, takaisinottosopimusten, pelastustoimen ja rikosten torjuntaa 

koskevan yhteistyön alalla. Vastaavaa kehitystä on havaittavissa perinteisten taloudellista, teknistä, teollista ja 

tieteellistä yhteistyötä koskevien sopimusten, liikennesopimusten sekä sosiaaliturvasopimusten suhteen. 
 



 

 

Monenvälisten valtiosopimusten kehityspiirteitä 
 

Monenvälisiä valtiosopimuksia neuvotellaan ja hyväksytään pääsääntöisesti kansainvälisten järjestöjen puitteissa. 

Monenvälisten valtiosopimusten etuna voidaan pitää niiden laaja-alaisuutta ja samalla myös niiden vaikuttavuutta 

silloin, kun sopimus saavuttaa valtioiden kesken laajan hyväksynnän. Tämä laaja-alaisuus on myös haaste 

sopimusneuvotteluille ja sopimuksen lopputulokselle. Monenvälisiä sopimuksia voidaan kuitenkin edelleen pitää 

keskeisenä vaikuttamisen välineenä. 
 

Viime vuosina neuvoteltujen monenvälisten sopimusten suhteen on havaittavissa, että valtiosopimusten sääntely on 

käynyt yhä yksityiskohtaisemmaksi ja teknisluontoisemmaksi. Toisaalta on havaittavissa uusien alojen tuleminen 

sopimussääntelyn piiriin (esimerkiksi terrorismi). Toisin kuin kahdenvälisten sopimusten kohdalla Suomi osallistuu 

monenvälisten sopimusten käsittelyyn pikemminkin ottamalla kantaa muiden tekemiin ehdotuksiin tai 

kollektiivisessa neuvotteluprosessissa syntyneisiin muotoiluihin kuin edistämällä sopimuspolitiikkaa omin aktiivisin 

toimin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei Suomi olisi ollut tai voisi olla aktiivinen aloitteentekijä myös 

monenvälisessä sopimuspolitiikassa. 
 

Euroopan unioni ja Suomen valtiosopimukset 
 

Euroopan unionin jäsenyys on vaikuttanut merkittävästi Suomen sopimussuhteisiin. Jäsenyys on ensinnrkin 

vaikuttanut Suomen toimivaltaan tehdä kansainvälisiä sopimuksia. Monilla alueilla yhteisölle on siirtynyt jokv; 

yksinomainen (yhteisösopimukset) tai osittainen toimivalta (jaetun toimivallan sopimukset eli sekasopimukset) 

tehdä Suomen puolesta kansainvälisiä sopimuksia. Yhteisön toimivaltaan kuulumattomilla aloilla Suomi voi 

edelleen tehdä itsenäisesti sopimuksia kolmansien maiden kanssa yhteisön lojaliteettiperiaatteen asettamissa 

rajoissa. 
 

Suomen jäsenyys Euroopan unionissa on vaikuttanut paitsi Suomen toimivaltaan tehdä sopimuksia myös itse 

sopimuksentekomenettelyyn. Suomen liittyminen Euroopan unioniin on osaltaan merkinnyt päätöksenteon 

siirtymistä Euroopan unionin neuvostoon EU:n toimivaltaan kokonaan tai osittain kuuluvilla aloilla. Myös 

komissiolla on usein merkittävä rooli neuvotteluissa. Tämä on samalla merkinnyt sopimuksia koskevien 

kansallisten valmistelukäytäntöjen muuttumista. EU:ssa sopimuspoliittiset tavoitteet syntyvät komission ja 

jäsenvaltioiden vuorovaikutuksessa. Painopiste valmisteluissa on siten keskittynyt menettelyn alkuvaiheisiin. 

Tämän vuoksi Suomi pyrkii vaikuttamaan komissioon jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta komission 

esitykset ja suositukset vastaisivat Suomen tavoitteita. EU:n sisäisessä koordinaatiossa Suomella on mahdollisuus 

tuoda oma näkemyksensä esille ja tehdä ehdotuksia sopimuksen sisältöä koskevaksi EU:n yhteiseksi kannaksi. 

Oleellista kansallisten tavoitteiden menestymisen kannalta on siten saada ne osaksi EU:n tavoitteita. 
 

Jäsenyydellä on ollut vaikutusta myös sopimusmääräysten sisältöön. Käytännössä EY:n tuleminen sopimuspuoleksi 

yhä useampiin kansainvälisiin sopimuksiin on näkynyt välttämättömyytenä neuvotella sopimuksen aineellisten 

määräysten lisäksi myös sopimuksen liittymislausekkeista ja toimivaltajulistusten yksityiskohdista. 


