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Päätösvaltaisuus

Muutos valiokunnan kokoonpanossa
Ed. Jääskeläinen on valittu valiokunnan varajäseneksi.

E 97/1996 vp neuvoston sihteeristön selvitys avoimuus-käytännesääntöjen soveltamisesta
Suuri valiokunta on päättänyt lähettää tiedoksi oikeusministeriön kirjeen (22.1.1997) ja
päättänyt valtioneuvoston ilmoituksen mukaisesti, ettei asiassa enää ole noudatettava
vaiteliaisuutta.

E 3/1997 vp Alankomaiden puheenjohtajuuskauden työohjelma Suomen kannalta Suuri
valiokunta on päättänyt lähettää tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten
ulkoasiainministeriön kirjeen (24.1.1997).

HE 263/1996 vp yliopistolaiksi ja laiksi yliopistolain voimaanpanosta
Ilmoitetaan saapuneeksi. Eduskunnan päätöksen mukaan perustuslakivaliokunnan on
annettava asiasta lausunto sivistysvaliokunnalle.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 1995 (K 9/1996 vp)
Jatkettu I käsittely
Päätetään lausunnon pyytämisestä lakivaliokunnalta, kertomuksen jaksosta "Telekuuntelun,
televalvonnan ja teknisen kuuntelun käyttö vuonna 1995".

HE 262/1996 vp laiksi eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien
velvoitusten täyttämisestä annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 46 luvun 1 §:n
muuttamisesta
Ilmoitetaan saapuneeksi. Eduskunnan päätöksen mukaan perustuslakivaliokunnan on annettava
asiasta lausunto ulkoasiainvaliokunnalle.
I käsittely
Kuultavina:

- Lainsäädäntösihteeri Laura Yli-Vakkuri Ulkoasiainministeriö
- Professori Martti Koskenniemi
Seuraava kuuleminen on 14.2.

9. HE 265/1996 vp laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta
Ilmoitetaan saapuneeksi. Eduskunnan päätöksen mukaan perustuslakivaliokunnan on
annettava asiasta lausunto ympäristövaliokunnalle.
1 käsittely
Hyväksytään 11.2. toimitettu asiantuntijoiden kuuleminen.
Kuultavana:
- Professori Mikael Hidén
Asiasta ei ole kutsuttu muita kuultavia.



10. Muut mahdolliset asiat.
- Irlannin parlamenttivaalien vaikutus valiokunnan syksyn matkasuunnitelmaan..
- PeV:n vierailu eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa tiistaina 25.2.1997 klo 11.30.
- PeV:n vierailu suojelupoliisissa keskiviikkona 12.3.1997 klo 10 -12, os. Punanotkonkatu2.

11. Seuraava kokous on perjantaina 14.2.1997 klo 9.45.
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HE 265/96 vp laiksi öljynsuojarahastosta annetun lain
muuttamisesta

Säätämisjärjestyksen kannalta huomiota vaativat kysymykset ehdotuksessa liittyvät siihen, että kyseessä

on talousarvion ulkopuolista rahastoa koskeva säätely. Hallitusmuotoon sisältyi aikaisemmin säännös

(HM 66 §), jossa tehtiin mahdolliseksi tietyissä rajoissa perustaa rahasto tulo- ja menoarvion ulkopuolelle.

Hallitusmuodon valtiontaloutta koskevan VI luvun uudistuksen yhteydessä vuonna 1991

(L 1077/22.7.1991) valtion talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskeva perustuslain normi muuttui.

Uudistuksessa oli tarkoituksena kokonaan sulkea pois mahdollisuus perustaa valtion talousarvion

ulkopuolisia rahastoja tavallisella lailla (ks. mm. HE 262/90 vp perustelut s. 46 ja HM 66 §:n silloinen ja

ehdotettu sanamuoto). Asiassa antamassaan mietinnössä (prvm 17/HE 262/90 vp) perustuslakivaliokunta

totesi tässä kohden mm.:

"Hallitusmuodon 66 §:n 2 momentin nykyiseen sanamuotoon verrattuna lakiehdotus
tarkoittaa sitä, että budjetin ulkopuolisten rahastojen perustaminen on vastoin
perustuslakia. Ehdotetusta voimaantulosäännöksestä johtuu, että jo olemassa olevia
rahastoja koskevat säännökset ja siten rahastotkin jäävät voimaan. Uuden 66 §:n
säätämisen takia niiden tehtäviä tai varoja ei kuitenkaan voida ainakaan merkittävästi
laajentaa tavallisella lailla."

Valiokunta on tämän jälkeen eri yhteyksissä arvioinut jo perustettuja rahastoja koskevia

lainmuutosehdotuksia perustuslain rahastojen perustamiskiellon kannalta. Tässä voidaan viitata ainakin

valtion vakuusrahastoa koskeneisiin lausuntoihin prvl 37/HE 364/92 vp ja prvl 4/HE 6/96 vp, mm.

radiorahastoa koskeneeseen lausuntoon prvl 23/HE 124/93 vp, mm. maatilatalouden kehittämisrahastoa

koskeneeseen lausuntoon prvl 12/HE 164/94 vp, mm. huoltovarmuusrahastoa koskeneeseen lausuntoon

prvl 20/HE 240/94 vp sekä valtion asuntora-
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hastoa koskeneeseen lausuntoon prvl 5/HE 8/96 vp.

Öljysuojarahasto on perustettu vuonna 1974 annetulla lailla (379/24.5.1974) ja siis ennen

Hallitusmuodon valtiontalousluvun uudistamista. Lakiin nyt ehdotetuilla muutoksilla voisi

nähdäkseni olla merkitystä talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevan kieltonormin kannalta

kahden tekijän vuoksi. Yhtäältä on esityksessä ehdotettu rahaston tehtävien laajentamista

sikäli, että rahastosta voitaisiin myöntää korvauksia myös kustannuksiin, jotka ovat aiheutu-

neet tai aiheutuvat öljyn saastuttaman maa-alueen puhdistamisesta, puhdistamistarpeen selvit-

tämisestä ja puhdistustöiden suunnittelusta. Jos olen ymmärtänyt rahaston toiminnan koko-

naisuutta oikein, tätä tehtävän laajennusta ei voida pitää olennaisena, varsinkin kun otetaan

huomioon, että rahastosta on perustelujen mukaan jo nyt korvattu äkilliseen vahinkotapahtu-

maan välittömästi liittyneiden puhdistustöiden kustannuksia ja poikkeuksellisesti myös muu-

tosehdotuksessa nyt tarkoitettuja kustannuksia. Viitaten vertailukohteena näkökohtiin, joita

valiokunta on esittänyt asuntorahastoa koskeneessa lausunnossaan prvl 5/96 vp, voidaan

mielestäni hyvin katsoa, että kyseessä ei ole sillä tavoin olennainen lisäys rahaston tehtäviin

tai käyttötarkoituksiin, että se rahastojen perustamista koskevan kieltonormin vuoksi vaatisi

lain säätämistä poikkeuslakina.

Toinen tässä yhteydessä huomionarvoinen muutos on se, että lain 3 §:ssä oleva kattosumma, jonka

saavuttamisen jälkeen öljysuojamaksun periminen lopetetaan, tulisi nostettavaksi 20 miljoonasta 40

miljoonaan markkaan ja vastaavasti perimisen uudelleen aloittamiseen johtava alaraja nostettaisiin 10

miljoonasta 20 miljoonaan markkaan. Perusteluissa todetaan muutoksen johtuvan öljyjätemaksulain

muutoksesta, jonka mukaan osa öljyjätemaksukertymästä voidaan siirtää öljysuojarahastoon, mikä

puolestaan voisi johtaa öljysuojamaksujen perimisen "tarpeettomaan" keskeytymiseen, jos em. ylärajaa ei

nostettaisi. Muutokset merkitsevät rahaston suuruuden kasvua (tai ainakin kasvun selvää mahdollisuutta).

Kasvu on pelkästään rahaston koon muuttumista ajatellen suuri, koko kaksinkertaistuu. Näin tarkasteltuna

kyseessä näyttäisi voivan olla sellainen rahaston varojen merkittävä laajentaminen, jota valiokunta

tarkoitti edellä lainatussa vuoden 1990 mietinnössään ja joka siis edellyttäisi ehdotetun lain säätämistä

poikkeuslakina.

Minusta tällainen päätelmä ei yhteydessään ole kuitenkaan vakuuttava tai ei ainakaan välttämätön. Kielto

perustaa uusia rahastoja omaksuttiin valtiontaloussäännösten uudistamisessa -



niinkuin hallituksen esityksen perusteluissa (HE 262/90 vp,s.46) todettiin - "eduskunnan budjettivallan

suojaamiseksi". Rahaston varojen laajentamisen merkittävyyden (jos valiokunnan edellä lainattuja sanoja

käytetään) kriteerinä ei sen vuoksi ainakaan ensi sijassa voi olla rahastolähtöinen arvio, jossa katsotaan

montako prosenttia rahasto laajenee, vaan ensisijaista on se, mitä laajennus merkitsee eduskunnan

budjettivallan suojaamisen kannalta. Tältä kannalta tarkasteltuna on vaikea pitää rahaston laajennusta -

lähinnä em. ylärajan nostamista 20 miljoonasta 40 miljoonaan markkaan - merkittävänä. Minusta on

tämän vuoksi hyvinkin mahdollista katsoa, että lakiehdotus ei tältäkään osin merkitse poikkeamista

perustuslakiin sisältyvästä (uusien) talousarvion ulkopuolisten rahastojen perustamiskiellosta.


