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Lausunto perustuslakivaliokunnalle 23.5.1997

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 20.5.1997; Talous- ja rahaliitto - Suomen vaihtoehdot ja kansallinen
päätöksenteko

1. Vuonna 1992 lopullisesti hyväksyttyyn Maastrichtin sopimukseen ja sen ns. yhteisöpilariin sisältyvät
määräykset talous ja rahaliiton toteuttamiseksi vaiheittain siten, että sen ensimmäinen vaihe käynnistyi
taannehtivasti jo vuoden 1990 heinäkuun alusta, toinen vaihe 1.1.1994 ja kolmannen vaiheen käynnistämisen
ajankohdaksi on Madridin huippukokouksessa sovittu 1.1.1999, joka myöskin on Maastrichtin sopimuksen
mukaisesti kolmannen vaiheen käynnistämisen takaraja. Hallituksen selonteossa.on omaksuttu kanta, jonka
mukaan Maastrichtin sopimukseen sisältyvä talous- ja rahaliiton toteuttaminen on osa sopimusta ja siitä seuraavat
velvoitteet on saatettu voimaan voimaansaattamislailla, joka säädettiin Suomen liittyessä Euroopan unioniin.
Suomi ei neuvotteluissa eikä sopimusta solmittaessa esittänyt tässä asiassa sellaisia varaumia niin kuin jo jäseninä
olleet Iso Britannia ja Tanska tekivät On syytä olettaa, että jäseneksi liittymisvaiheessa tällaisten poikkeamien
saaminen olisi ollut vaikeata. Käsittääkseni selonteon lähtökohta on kiistaton tässä suhteessa. Toisaalta on
huomattava, että kun päätöstä aikoinaan eduskunnassa käsiteltiin talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen
toteutuminen ei näyttäytynyt kovinkaan ajankohtaiselta saati todennäköiseltä. Tämä on saattanut aiheuttaa se, että
talous- ja rahaliiton ongelmatiikka jäin käsittelyhetkellä ajankohtaisempien asioiden varjoon.

2. Talous- ja rahaliiton kytkeminen Euroopan unionin toimintaan on nähtävä osana integraation syvenemistä ja
laajenemista. Integraatioprosessi on 1950 -luvun alusta lähtien edennyt kasaantuvasti, "lumipalloefektin" tavoin.
Tätä prosessia voi kuvata valintariippuvuudeksi: kun integraatioon osallistuvat valtiot ovat aikanaan
käynnistäneet integraatioprosessin, ovat ne uusissa ratkaisuissaan riippuvaisia historiassa tehdyistä valinnoista.
Näitä valintoja ovat institutionaalisen rakenteen valinta, yhteistoiminnan kasaantuva oppimisprosessi,
ajattelutapojen yhdensuuntaistuminen ja myöskin kasvava tarve kytkeä yhteen yhä laajempia kokonaisuuksia.
Asian voi ilmaista myös sanomalla, että integraatioprosessiin liittyvät poliittiset perustamiskustannukset ovat
olleet suuria (suvereniteetin jako), mutta prosessin edetessä nämä kustannukset vähenevät ja vastaavasti
integraatiosta aiheutuvat rajakustannukset pienenevät. Integraatioprosessissa mukana olevien valtioiden valinnat
ovat lukittuja aikaisempien valintojen ja niiden seuraamusten takia.



3. Talous- ja rahaliitto on siis ymmärrettävänä vuodesta 1951 lähtien syventyneen ja laajentuneen
integraatioprosessin uusimpana vaiheena. Toisin sanoen, talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen käynnistyminen
on todennäköistä, koska sen käynnistymättä jäämisen kustannukset koko integraatioprosessille ovat suuremmat
kuin sen käynnistymisestä aiheutuneet kustannukset. Voidaan perustellusti arvioida, että talous- ja rahaliiton
kolmannen vaiheen käynnistymättä jääminen merkitsisi integraatioprosessin suoranaista taantumista ja toisi
mukanaan osapuolille kustannuksia, joiden hyväksyminen toisi jäsenmaille suuria taloudellisia ja poliittisia
pulmia eri tavoin.

4. Talous- ja rahaliiton käynnistyminen tapahtuu valintariippuvuuden olosuhteissa vallitsevalla
päätöksentekofilosofialla, joka on luonteeltaan hallitustenvälistä päätöksentekoa. Koska talous- ja rahaliitto
kuuluu ns. yhteisöpilarin asioihin, noudatetaan lopullisessa päätöksentekotilanteessa normaalia
määräenemmistöpäätöksentekoa. Päätöksenteko tapahtuu valtion päämiesten ja heidän edustajiensa tasolla.
Vallankäytön kannalta tämä merkitsee, että päätöksentekotilanteessa siihen osallistujilla on suvereeni
mahdollisuus tulkita sopimuksen määräyksiä mukaan lukien lähentymiskriteereitä. Poliittisen arvion merkitystä
korostaa, että vaikka kolmas vaihe periaatteessa voisi käynnistyä vaikka kolmen jäsenmaan toimin, sen
käynnistyminen edellyttää Saksan ja Ranskan mukanaoloa. Lopullisessa päätöksentekotilanteessa vastakkain ovat
osittain ristiin menevät intressit Saksan ja Ranskan yhteisymmärrys on välttämätöntä poliittisen realismin
nimissä. Mutta niidenkin intressit poikkeavat toisistaan. Ranskan tavoitteena voi katsoa olevan ennen muuta
kestävän rahapoliittisen vakauden saaminen kun taas Saksan intresseissä on edistää integraation tiivistymistä
yleensä.

5. Talous- ja rahaliiton toteuttamisen poliittista merkitystä integraatio kehitykselle korostaa, että niin makro-
kuin mikrotaloudellisetkin tutkimukset lähes yksiselitteisesti toteavat, että talous-ja rahaliitto EU:ssa ei täytä
optimaalisen valuutta-alueen kriteereitä, ei tuotannontekijöiden vapaan liikkuvuuden edellytyksiä,
kansantalouksien avoimuutta tai markkinoiden täydentävyyden kriteereitä. Tätä tutkimusta on laajasti käytetty
hyväksi pääministerin asettaman asiantuntijaryhmän raportissa. Talous- ja rahaliiton makro- ja
mikrotaloudellisten edellytysten ollessa heikosti toteutuneita, painottuvat ratkaisuissa yleiset poliittiset ja
integraatiopoliittiset tavoitteet.

6. Suomen tekemiä valintoja on tarkasteltava tästä perspektiivistä. Suomi on Euroopan unionin jäsenenä,
vaikkakin lyhytaikaisena, valintariippuvuuden olosuhteissa. Suomen mukanaolon kustannuksia ja haittoja on
arvioitava niiden kustannusten, myös poliittisten, kautta, jotka seuraisivat ulkopuolelle jäämisestä jo itse
päätöksentekotilanteessa valtion päämiesten ja heidän edustajiensa kokouksessa.

7. Talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen käynnistämiseen liittyvän valintariippuvuuden takia eduskunnan
myötävaikutusta ja osallistumista tulee tarkastella laajemmin kuin vain valtiosääntöoikeudellisena kysymyksenä.
Valiokuntaneuvos Jääskeläinen on omassa lausunnossaan tehnyt näin viitaten siihen, varsin todennäköiseen
tilanteeseen, että jotkut todennäköisistä kolmannen vaiheen käynnistämiseen osallistuvista jäsenvaltioista ovat
kovin kaukana sopimuksen edellyttämien ns. lähentymiskriteereiden täyttämisestä. Vaikka ymmärtääkseni
hallitusten päämiehistä ja heidän edustajistaan koostuvalla neuvostolla on suvereeni vapaus tulkita kriteereitä
(heidän tulee vai ottaa huomioon komission kertomus), aiheutuu kriteereiden laajamittaisesta
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tulkinnasta Jääskisen mainitsemia ongelmia. Olisiko kriteereiden tulkitsemisesta aiheutuva muutos sen
laatuinen, että sitä olisi pidettävä perustamissopimuksen muutoksena, josta aiheutuisi uusia
kansainvälisoikeudellisia velvoitteita, on kiistämätön ongelma. Tähän ongelmaan on varautunut Saksan
perustuslakituomioistuin, joka on varannut itselleen oikeuden tulkita syntyvän EURON uskottavuutta
olemassaolevien sopimusten perusteella.

8. Kysymys, milloin tulkinta on huomattava, on poliittinen. Tuntuisi vaikealta ajatella, että Suomen
eduskunta etukäteen ennen hallitusten päämiehistä koostuvan neuvoston päätöstä voisi sopia
jonkinlaisista kriteereistä, joihin "lähentymisperusteiden hyväksyttävä tulkinta" voisi Suomen osalta
perustua. Tästä syystä, ei-juristina, en näkisi poliittisesti hyödylliseksi tällaista ennakkositoutumista
eduskunnalta edellyttää.

9. Kun talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen käynnistymistä tarkastelee eduskunnan
"myötävaikuttamisen" näkökulmasta korostuvat legalististen näkökohtien sijasta legitimiteetin eli
hyväksyttävyyden ulottuvuudet. Päätöksentekomenettelyn ja lainsäädäntöjärjestyksen tulisi ennen
muuta turvata, että ne täyttävät poliittisen hyväksyttävyyden vaatimukset. Selonteon nojalla ja
esimerkiksi apulaisprofessori Scheininin asiantuntijaryhmälle laatiman selvityksen perusteella voi
tulla siihen lopputulokseen, että mahdollisia etenemisteitä on useampia ja että valinta niiden välillä
on valtiosääntöoikeudellisesti tehtävissä. Valinnan perusteena tulee silloin käyttää arviota
päätöksen legitimiteetistä, joka varmistaa sen poliittisen hyväksyttävyyden. Tämänkin arvion
pohjana on yhtäältä valintariippuvuuden tunnustaminen: aikaisemmat valinnat ja päätökset pitävät
sisällään nyt esillä olevan ratkaisun keskeiset elementit: talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen
osallistuminen ei ole erillinen tai itsenäinen integraatiopoliittinen päätös. Tämä voisi puoltaa
kevyehköä menettelyä.

10. Mutta toisaalta on ilmeistä, että kolmannen vaiheen käynnistyminen avaa Euroopan unionin
kehitykseen uusia ulottuvuuksia, jotka vahvistavat edelleen valintariippuvuutta ja edellyttävät
legitimiteetin huomioimista. On varmaa, että kaikki nykyiset EU:n jäsenvaltiot eivät ole mukana
kolmannen vaiheen käynnistyessä, vaan että jotkut niistä jäävät ns. poikkeusvaltion asemaan. Tämä
merkitsee Euroopan unionin muuttumista ainakin kaksi- ellei monitahtiseksi, ainakin siirtymäajaksi.
Tämä tulee muuttamaan EUn nykyistä luonnetta. Niinikään on jokseenkin selvää, että integraatio
tiivistyy talous- ja rahaliiton toimintaan läheisesti liittyvillä sektoreilla. Valintariippuvuuden
vahvistuminen siis toisin sanoen merkitsee myös integraation tiivistymistä. Ei ole kuitenkaan
mahdollista, että integraation syveneminen johtaisi esimerkiksi federalistisiin ratkaisuihin ilman,
että EU:n normaalia perustamissopimusten uudistamismenettelyä, hallitustenvälistä konferenssia,
niitä voitaisiin toteuttaa. Toisin sanoen, vaarana ei ole, että eduskunta luovuttaisi hallitukselle valtaa
päättää EUn kehityksestä ylitse talous- ja rahaliiton raamien siinä mielessä, kuin miten ne on
Maastrichtin sopimukseen kirjattu.
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Herra puheenjohtaja

Lausuntoa on pyydetty EMU-jäsenyyden III vaiheeseen liittyvästä päätöksenteosta
(valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 20.5.1997).

Selonteon 4 lukuun sisältyy erittäin tarkka ja huolellinen analyysi EMU-
jäsenyyden ja markan aseman valtiosääntöoikeudellisesta arvioinnista. Siihen ei ole
paljoakaan lisättävää. Olen myös antanut näistä ongelmista lausunnon jo EU-
liittymissopimuksesta esittämäni lausunnon osana, eikä minulla ole siihen paljoa
lisättävää (liite).

Käsittelen teemaa kahdesta näkökulmasta: yhteisöoikeuden kannalta ja kansallisen
valtiosäännön kannalta.

1.Yhteisöoikeudellinen näkökulma.

Yhteisöoikeudella (sekä alkuperäinen eli primaari- ja johdettu eli sekundaarioikeus) on
ainakin kaksi kansallisesta oikeudesta poikkeavaa ominaisuutta. Yhteisöoikeudella on välitön
oikeusvaikutus eräin edellytyksin ja etusija. Nyt käsiteltävänä oleva ongelma liittyy
primäärioikeuteen eli Maastrichtin unionisopimuksella Rooman sopimukseen tehtyihin
muutoksiin ja täydennyksiin. Unionisopimus sisälsi säännökset Euroopan rahaliitosta.
Primäärioikeudella katsotaan olevan välitön oikeusvaikutus, eli se on eräin edellytyksin suoraan
kansallisissa tuomioistuimissa sovellettavaa oikeutta. Tämä seikka ei näytä olevan tällä kertaa
keskeinen seikka. Sen sijaan etusijaperiaate on merkittävä.

Yhteisöjen tuomioistuin on kehittänyt oikeuskäytännössään etusijaperi-aatteen. Sitä ei
perustamissopimus tunne. Tämän periaatteen mukaan yhteisöoikeudella, perustamissopimus
mukaan lukien, on etusija suhteessa kansalliseen oikeusjärjestykseen: se syrjäyttää kanssaan
ristiriitaisen kansallisen lainsäädännön, perustuslait tai valtiosääntö mukaan lukien. Tämä
periaate tunnustetaan yleisesti voimassa olevaksi, joskin esim. Saksan valtiosääntötuomioistuin
kiisti sen eräiltä osin Maastrichtin sopimuksesta antamassaan lausunnossa. EU-oikeudellisessa
kirjallisuudessa tuota lausuntoa on kuitenkin yleisesti pidetty EU-oikeuden ja Saksaa koskevien
EU ja EY-oikeudellisten ja kansainvälisoikeudellisten velvoitteiden vastaisena.

Jos katsotaan, että Maastrichtin sopimuksella perustamissopimukseen liitetyillä EMUa
koskevilla säännöksillä on etusija Suomen perustuslakiin nähden, tullaan seuraavaan. Olipa
EMU-velvoitteet voimaansaatettu asianmukaisesti tai ei, ne sitovat Suomea valtiona.
Sopimuksessa ja lisäpöytäkirjoissa ei ole oikeu-
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dellisesti sitovia säännöksiä (varaumia, pöytäkirjoja jne.), jotka vapauttaisivat Suomen
EMU-velvoitteista. Tästä edelleen seuraa, että Suomi rikkoo kansainvälisoikeudellisia
velvoitteitaan (liittymissopimukset liitteineen), mikäli se ei noudata EMUn III vaihetta
koskevia velvoitteita ja markan korvaamista eurolla tarkoittavia säännöksiä.

Kansainvälisoikeudellinen delikti (rikkomus) toteutuu, mikäli Suomi
velvoitteittensa vastaisesti jättäytyy III vaiheen ulkopuolelle. Sama tapahtuu myös
silloin, jos Suomi EMUn jäsenenä ei tunnusta eurolle suhteessa markkaan sitä asemaa,
jota hallituksen selonteossa kuvataan.

Kummassakin rikkomustapauksessa komissio voi käynnistää menettelyn, joka
huipentuu siihen, että Suomi haastetaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen
vastaamaan rikkomuskanteeseen. Suomi voidaan tuomita sakkoon tai
määräsummaiseen korvaukseen.

Tuomioistuimen päätökseen ei ymmärtääkseni vaikuta se, onko markkaa
koskevat säännökset poistettu hallitusmuodosta ja hallituksen selonteossa kuvatusta
muusta lainsäädännöstä. Tämä seuraa nähdäkseni EU: n primäärioikeuden
etusijaperiaatteesta.

EU:n kannalta on yhdentekevää, miten Suomi toteuttaa markan ja euron
suhdetta koskevan lainsäädäntöratkaisun. EU-oikeuden etusijaperiaatteen kannalta on
mahdollista sekin, että markka säilyy hallitusmuodon pykälässä ja kansallisessa
lainsäädännössä, kunhan Suomi noudattaa niitä velvoitteita, joita seuraa EU:n
primaarilainsäädännöstä, sekundaarilainsäädännöstä ja erinäisistä päätöksistä. Markkaa
koskevan sisäisen lainsäädännön toteuttamistapa on Suomen valtion sisäinen asia.

Perustuslakivaliokunta totesi liittymissopimuksesta antamassaan lausunnossa
(PeVL 14/1994 s.3) hallituksen esityksessä käsitellyn "yhteisön oikeudessa keskeistä
etusijaperiaatetta. Tämän periaatteen mukaan yhteisön toimivallan rajoissa annettua
normia on sovellettava sen kanssa ristiriitaisen kansallisen normin asemasta tämän
säädöshierarkkisesta tasosta riippumatta". Valiokunta vahvisti käsityksen, että
etusijaperiaate edellyttää perustamislainsäätämisjärjestyksen käyttämistä. Toisin
sanoen liittymissopimuksen voimaansaattamisesta annetun lain käsittelyjärjestykseen
vaikutti etusijaperiaatteen ottaminen osaksi Suomea sitovaa EU/EY-oikeutta.
Perustuslakivaliokunnan lausunto vahvisti myös etusijaperiaatteen ulottumisen
perustuslakien tasolle asti ("säädöshierarkkisesta tasosta riippumatta"). Näin siis myös
kansallisesta näkökulmasta tarkasteltuna Suomen perustuslaki väistyy EY/EU-
oikeuden edessä.

Valiokunta ei tosin ottanut kantaa siihen, onko primäärioikeudella eli tässä
tapauksessa Maastrichtin sopimuksella toteutetuilla uudistuksilla etusija. Kuten edellä
totesin, näin yhteisöoikeudessa katsotaan.

Kansallinen näkökulma.

Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehty kansainvälisoikeudellinen
sopimus oli normaali ns. juhlamuotoinen eli ratifiointiehdoin tehtävä valtioso-
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pimus. Siihen sovellettiin vakiintuneita HM 33 §:n ja VJ 69 §:n tulkintoja. Sopimusta
on arvioitava dualistisesta järjestelmästä lähtien, joka Suomessa vallitsi hyvin puhtaana
ennen unionijäsenyyttä. Liittymissopimukseen (1994 liittymissopimuksen 2 artikla)
sisältyvät oikeudelliset velvoitteet hyväksyttiin yksinkertaisella enemmistöllä tehdyllä
ponsipäätöksellä, ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat kohdat
voimaansaatettiin tyypillisellä blankettilailla. Koska liittymissopimukseen sisältyneet
oikeudelliset velvoitteet olivat monessa suhteessa ristiriidassa perustuslain kanssa, laki
säädettiin poikkeuslakina ns. supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä.

Voimaansaattamismekanismi oli hyvin tavanomainen. Kaikki ne velvoitteet,
jotka tulivat Suomea sitovina voimaan, tulivat voimaansaatetuksi. Tarkoitan tällä sitä,
että menettelyssä ei sovellettu ns. liukuvan transformaation menetelmää, kuten
esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien jäsenyyden yhteydessä. YK-jäsenyys sisälsi
sitoutumisen turvallisuusneuvoston sitoviin sanktiopäätöksiin. Tätä valtaa ei
voimaansaatettu, vaan lähdettiin siitä, että sitä mukaa kun turvallisuusneuvosto tekee
Suomen lainsäädännön alaan kuuluvia päätöksiä (siviilisanktiot), ne voimaansaatetaan
tai muuten lainsäädännöllisesti toteutetaan erikseen.

Mikään ei viittaa siihen, että jotkut osat liittymissopimuksen sisältämistä
velvoitteista olisi jätetty voimaansaattamatta liukuvan transformaation periaatteiden
mukaisesti.

Hallituksen esityksessä 135/1995 s. 135 (liittymissopimus) todettiin kylläkin,
että EMUn kolmanteen vaiheeseen liittyvien velvoitteiden edellyttämät muutokset
Suomen valtiosääntöön on perusteltua toteuttaa vasta sitä mukaa, kun velvoitteet
tulevat voimaan ja niiden sisältö täsmentyy. Tämä ilmaisutapa on ehkä ristiriidassa
käyttöönottamani "liukuvan transformaation" teorian kanssa. Tarkoitin ja tarkoitan
seuraavaa. Kun Suomi liittyi Yhdistyneisiin kansakuntiin, ainoa oikeudellinen velvoite
oli toteuttaa turvallisuusneuvoston sanktiopäätökset. Niitä ei tuolloin ollut. Kun mitä
sittemmin tehtiin, syntyi uusia kansainvälisoikeudellisia velvoitteita (kuten
siviilisanktiot Rhodeesiaa vastaan). Nämä kansainvälisoikeudelliset velvoitteet oli
tavalla tai toisella hyväksyttävä ja voimaansaatettava HM 33 §:n ja VJ 69 §:n
järjestelmällä. Asia toteutettiin valtuuttavia lakeja (eikä voimaansaattamislakeja)
käyttämällä.

EMUn III vaiheen tapauksessa kansainvälisoikeudelliset velvoitteet ovat siis jo
olemassa ja voimassa, mutta kaikkia tarvittavia sisäisiä lainsäädäntötoimia ei ole
toteutettu. Velvoitteet on kuitenkin voimaansaatettu liittymissopimuksen
voimaansaattamislailla.

Hallituksen esityksen muotoilu ei ollut mielestäni täysin onnistunut, tai se
ainakin oli useimmille lukijoille vaikeaselkoinen.

EY:n erikoispiirteistä seuraa kylläkin, että sitä mukaa kun neuvosto tai
komissio hyväksyvät uusia asetuksia, ne tulevat välittömästi osaksi Suomen oi-
keusjärjestystä. Tuomioistuimen päätökset ovat sitovia eu-oikeudellisten ja ta-
vanomaisten oikeusperiaatteiden välityksellä.
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Kaikki sitoviksi tarkoitetut velvoitteet, EMUun, keskuspankkijärjestelmään ja
yhteiseen rahaan liittyvät oikeudelliset velvoitteet hyväksyttiin eduskunnan päätöksin
ja voimaansaatettiin poikkeuslailla. EMU-velvoitteet lueteltiin nimenomaisesti
hallituksen esityksessä. Perustuslakivaliokunta ei toistanut ristiriitoja Suomen
valtiosäännön suhteen näiltä osin. Valiokunta kuitenkin yleisluontoisesti vahvisti ja
siten hyväksyi hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteet.

Omassa lausunnossani liittymissopimuksesta arvioin EMU-velvoitteita ja
markan asemaa (liite). Katsoin, että nuo seikat merkitsivät useissa kohdissa ristiriitoja
perustuslakien säännösten kanssa. Tähän lausuntoon viitaten minun on helppo toistaa
se, että kaikki kirjatut talous- ja rahaliittoon liittyvät kirjoitetut oikeudelliset velvoitteet
ovat jo Suomea sitovina voimassa ja kansallisesti voimaansaatettu (supistetussa)
perustuslainsäätämisjärjestyksessä säädetyllä lailla.

Edellä sanotusta seuraa, kun EMU:n kolmannen vaiheen toteuttaminen alkaa ja
Suomen mahdollisesti liittyessä euroalueeseen, uusia hyväksymis- ja
voimaansaattamistoimenpiteitä ei tarvita. Niitä ei myöskään voida oikeudellisesti
pätevästi käyttää, koska hyväksymis- ja voimaansaattamismekanismi (mm. 2/3
menettely VJ 69 §:ssä) on tietyn velvoitteen osalta sovellettavissa vain kerran.

Eduskunnan päätös rahaliiton kolmanteen vaiheeseen liittymisestä.
Eduskunnan vastauksessa (vapaamuotoisessa ponnessa) todettiin:" Eduskunta

edellyttää, että Suomen mahdollisesta liittymisestä rahaliiton kolmanteen vaiheeseen
päätetään aikanaan eduskunnassa hallituksen esityksen perusteella. .

Tällainen eduskunnan ponsipäätös ei ole oikeudellisesti sitova, mutta parla-
mentarismin kannalta se on poliittisesti merkittävä. Oikeudellisesti uusi edus-
kuntakäsittely ei ole tarpeen.

Ponnen taustalla voidaan nähdä ulkoasiainvaliokunnan mietintö ja pe-
rustuslakivaliokunnan lausunnossa ilmaistu kanta.

Perustuslakivaliokunnan lausuma asiasta oli minulle yllätys. Valiokunnan
mukaan (Valiokunnan saaman selvityksen mukaan) Suomen puolelta on jäsenyydestä
neuvoteltaessa todettu, että talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtyminen
"edellyttää valtiosäännön mukaan eduskunnan myötävaikutusta". Mielestäni
perustuslakivaliokunta on saanut virheellistä tietoa. Tämä näkyy, kun luetaan
jäsenyysneuvottelujen loppuvaiheesta 21.12.1993 annettua kuvausta (alaviite 4 s.35,
selonteko). Hallituksen selonteossa olevassa sitaatissa ei puhuta valtiosäännön
vaatimuksesta mitään.

Lienee lähdettävä siitä, että perustuslakivaliokunnan lausunto tarkoittaa juuri
tätä asiakirjaa. Olen nähnyt siitä kopion. Ilmeisesti kysymyksessä oli suomalaisen
osapuolen keskustelumuistiinpano. Meillä ei ole tietoa edes siitä, onko vastapuoli
kirjannut tämän suomalaisen toteamuksen.

EU:n ja EY:n oikeusjärjestelmälle on tyypillistä, että kaikki neuvottelut
(ulkovaltojen kanssa ja säädösvalmistelua suorittavissa komiteoissa) ovat ja py-
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syvät salaisina. Niillä ei ole oikeuslähteen arvoa samaan tapaan kuin Suomessa
puhutaan ns. "lainsäätäjän tahdosta". Vain se, mikä julkistetaan asiakirjoilla, omaa
oikeuslähteen arvoa. Mielestäni siis hallituksen selonteossa mainitulla toteamuksella
21.12.1993 ei ole oikeudellista relevanssia.

Eduskunnan tekemän päätöksen oikeudellisesta muodosta.

Kuten hallituksen selonteosta ilmenee, eduskunnan poliittisesti sitova
myötävaikutus III vaiheeseen siirtymiselle on realiteetti. Kysymys on siitä, mitä
päätöksentekomuotoa käytetään.

Katson että:
1.Koska unionivelvoitteet on jo hyväksytty ja voimaansaatettu, VJ 69,1 §:n

mukainen päätöksentekomenettely ei ole käytettävissä. Ei myöskään HM 67 §:n
mukainen normaali perustuslainsäätämisjärjestys, koska liityttäessä ei säädetä
muutoksia perustuslakeihin.

2.VJ 69,2 §:ssä säädetty menettely.

VJ 69 §:n mukaan hallitus voi "muuten" pyytää eduskunnan suostumuksen
valtiosopimuksen hyväksymiseksi. Tämän säännöksen ideana ja tulkintana on se, että
poliittisesti tärkeät valtiosopimukset, jotka eivät oikeudellisesti (HM 33 §:n ja VJ 69
§:n mukaan) välttämättä vaadi eduskunnan suostumusta, voidaan toimittaa eduskunnan
hyväksyttäväksi. Eduskunnan päätös katsotaan tällöin oikeudellisesti velvoittavaksi.
Merkittävin tapaus on YYA-sopimus. Hallitus katsoi, ettei se edellyttänyt eduskunnan
hyväksyntää, mutta toimitti sen VJ
69.1 §:n nojalla eduskuntakäsittelyyn. Eduskunta (perustuslakivaliokunta) tosin katsoi,
että sopimus vaati oikeudellisestikin eduskunnan suostumuksen ("eräänlainen
sitoutuminen sotaan ja rauhaan").

VJ 69, 2 §:ssä tarkoitettu valtiosopimusten vapaaharkintainen toimittaminen
eduskuntakäsittelyyn tarkoittaa uusia kansainvälisoikeudellisia velvoitteita (sopimuksia
ja muita sitovia velvoitteita, kuten järjestöpäätöksiä). Kun EMUun liittyvät
oikeudelliset velvoitteet on jo voimaansaatettu, mielestäni VJ
69.2 §:ssä säädetty päätöksentekomenettely ei voi enää tulla kysymykseen.

Hallituksen selonteon mukaan III vaiheen toteutuessa Suomen osalta tullaan
soveltamaan VJ 36 §:ssä säädettyä tiedonantomenettelyä. Tähän ei ole huomauttamista.
Olipa tiedonantomenettelyn lopputulos mikä tahansa, EMU-velvoitteet ovat Suomea
sitovina jo voimassa. Jos tiedonantoa seuraa epäluottamuslause, eli eduskunta ei
hyväksy III vaiheen toteutusta, hallitus joutunee eroamaan. Tämä riippuu mm. siitä,
minkälaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon eduskunnan enemmistö
viimeisessä äänestyksessä päättää.

Vaikka eduskunnan päätös pakottaisi hallituksen eroamaan, EMU-velvoitteet
pysyvät voimassa. Jos uusi hallitus ryhtyy jarruttamaan EMU-velvoitteiden vastaisesti
niiden toteuttamista, tulee kysymykseen EY-järjestelmän sanktiomenettely, johon
alussa jo on viitattu.
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Markan korvaaminen eurolla (euroalue)

Hallituksen selonteossa kuvatulla tavalla euro (unioniosopimuksen mukaan
ecu) tulee vähittäin maksuvälineeksi, aluksi markan rinnalle, ja viimeisessä vaiheessa
markkaa ei voida pätevästi käyttää maksuvälineenä. Tämän seurauksena HM 72 §:n
säännös ("Suomen rahayksikkö on markka") ei enään ole voimassa. Se syrjäytyy III
vaiheessa suoraan liittymissopimuksen voimaansaattamislain välityksellä. Euro tulee
siten poikkeuslain välityksin Suomen markan sijaan. Poikkeuslaki syrjäyttää HM 72
§:n.

Asia voidaan nähdä niinkin että sanan "markka" sisällöksi tulee "euro". Vähän
samaan tapaan ajateltiin, kun sanan "konsistori" (joka tarkoitti professorien
muodostamaa kollegiota Helsingin yliopistossa) sisällöksi tuli hallintokollegio, jossa
olivat edustettuina kaikki yliopiston henkilöstöryhmät.

Lainsäädännön selkeyden kannalta tällainen asiaintila ei ole hyväksyttävä eikä
järkevä. Niinpä tietystikin HM 72 § tulee kumota sitä aikaa silmällä pitäen, jolloin euro
on Suomen rahayksikkö.

HM 72 §:n markkaa koskevan säännöksen muutoksen käsittelyjärjestys on
mielestäni normaali perustuslainsäätämisjärjestys eli HM 67 §:ssä säädetty
menettelytapa. Kysymyksessä ei ole uuden velvoitteen voimaansaattaminen, joten VJ
69 §: ei sovellu. Yleensäkin katson, ettei VJ 69,1 §:ssä säädettyä supistettua
perustuslainsäätämisjärjestystä voida käyttää perustuslain sanamuodon muutoksiin.
Tästä asiasta on kyllä poikkeaviakin käsityksiä (mm. apulaisprofessori Martin Scheinin
väitöskirjassaan).

HM 73 §

HM 73 §:n mukaan Suomen Pankki toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa,
sekä eduskunnan valitsemien pankkivaltuutettujen valvomana. Perustuslakivaliokunta
on äskettäin antanut säännöksen oikeudellisesta merkityksestä mielenkiintoisen
lausunnon - jonka kaikkiin periaatteisiin en tosin voi yhtyä.

Jos III vaihe toteutuu, myös tämä säännös saa markkaa koskevan säännöksen
tavoin uuden sisällön. Suomen Pankki ei enään ole pelkästään eduskunnan takuun
varassa ja hoidossa. Siitä tulee keskuspankkijärjestelmän osa ja alisteinen Euroopan
keskuspankille Säännökset täydentyvät siis sillä, että Pankki kytkeytyy HM 73 §:n
sanamuodon vastaisesti Euroopan keskuspankkijärjestelmään. Mielestäni HM 73 §
tulisi HM 72 §:n tavoin muuttaa uusia valtasuhteita vastaavaksi.

Totean kuitenkin, että Suomi on jo oikeudellisesti sidottu tähän kehitykseen.
Jos säännös jätetään ennalleen, sovelletaan EU- ja EY-velvoitteita ohitse HM 73 §:n
sanamuodon.
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Aukkoteorian käyttö.

Hallituksen selonteossa (s. 43) viitataan aukkoteoriaan. "Siten euroalueeseen
osallistumisen kannalta välttämättömät lainsäädäntömuutokset voitaisiin aukkoteorian
kannalta säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä edellyttäen, että lakiehdotuksiin
ei sisällytetä sellaisia perustuslain kanssa ristiriidassa olevia säännöksiä, jotka eivät
välittömästi johtuisi EU:n jäsenyysvelvoitteista.

Ilmaisu ei tietystikään voi tarkoittaa perustuslakimuutoksia. Ajattelutapa
sisältänee sen, että alkuperäinen aukko tehtiin liittymissopimuksen voimaan-
saattamislailla. Kun uutta lainsäädäntöä säädetään, tätä aukkoa ikään kuin siirretään
säädettäviin uusiin lakeihin. Tämä "aukon siirtäminen" on todettu osaksi pätevää
aukkoteoriaa. Se tosin poikkeaa vanhasta käytännöstä siinä että voi-
maansaattamislakeihin eli blankettilakeihin kirjoitettuja tai niillä toteutettuja aukkoja ei
ole siirretty asiasisältöisiin, tavanomaisiin myöhempiin säädöksiin.

Eduskunnan osallistuminen euroalueeseen osallistuvien jäsen-
valtioiden valintaan ja EKP:n johtokunnan nimittämistä koskevaan
päätöksentekoon (selonteko 4.1.3.)

Minulla ei ole huomautettavaa tässä osastossa esitettyihin valtiosääntöoi-
keudellisiin kannanottoihin. Minusta voidaan esim. katsoa, että valtionpäämiehistä ja
hallituksenpäämiehistä kokoontuva neuvosto on perustamissopimuksessa tarkoitettu
"neuvosto", eikä siis Eurooppaneuvosto. Neuvoston kokoonpanot voivat vaihdella,
joskin tämä huipputason neuvostomenettely on jotain uutta EU-oikeudessa.

Ilkka Saraviita
Jean Monnet chaire

PS

Edelle kirjoitetun valmistuttua arvioitavakseni on toimitettu Niilo Jääs-
kisen muistio / 21.5.1997 erityisesti sen 19 kohdan johtopäätösosan näkökulmasta.

Jääskisen lausunnossa esitetyt faktat (ECU/euro, seikka johon viittasin
omassakin lausunnossani, sekä Belgian kohtelu) ovat mielenkiintoisia tosiasioita. Ne
liittyvät keskeiseen kansainvälisoikeudelliseen ongelmaan valtiosopimusten
tulkinnasta. Maastrichtin sopimus eri osineen on tyypillinen kansainvälisoikeudellinen
multilateraalissopimus. Sen tulkintaan sovelletaan toisaalta Wienin
valtiosopimuskonvention sääntöjä, toisaalta perustamissopimuksen itsensä sisäl-
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tämiä sääntöjä sopimuksen tulkintavallasta ja sen oikeudellisista rajoista.
Rooman sopimuksessa on yksityiskohtainen säännöstö sopimustulkinnasta.

Niin ollen se syrjäyttää tavanomaisen kansainvälisen oikeuden ja Wienin konvention
sopimustulkintaa koskevat säännöt pääosaltaan (etenkin menettelyllisessä
suhteessa/yhteisöjen tuomioistuin).

1. Yhteisöjen tuomioistuimen tehtävänä on EY:n perustamissopimuksen
164 artiklan mukaan varmistaa, että perustamissopimusta sovellettaessa (josta
nytkin on kysymys) ja tulkittaessa noudatetaan "lakia" (so. perustamissopimus
ja yleiset oikeusperiaatteet). Koko ongelman perustana on EY- ja EU-oikeuden
tuomioistuinvalvonta.

2. artiklan mukaan jäsenvaltiot sitoutuvat ratkaisemaan perustamisso-
pimuksen tulkintaa koskevat riidat vain sopimuksessa määrätyllä tavalla.

3. Ns. kumoamiskanteella (173 artikla) tuomioistuin voi tutkia Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston yhdessä antaman säädöksen, neuvoston, komis-
sion tai keskuspankin antaman säädöksen laillisuuden.

4 173 artiklan sisältämän yleisen lainalaisuusperiaatteen mukaisesti EY:n
toimielinten päätökset voidaan yleensä saattaa EY:n toimielinten tutkittavaksi. Kanteen
voivat nostaa EY:n toimielin ja jäsenvaltio. Artiklaa on tulkittu laajasti ja se ei rajoitu
normipäätöksiin..

* * *
Ongelma siitä, milloin sopimuksen laajentava tulkinta muuttuu sopimuksen

muuttamiseksi on tuttu myös kansallisista oikeusjärjestyksistä.
Perustamissopimuksen laajentava tulkinta ei ole mitään uutta yhteisöoi-

keudessa. Sieltä löytyy kymmeniä tapauksia, joissa joko neuvosto ja komissio
yhteistyössä tai erityisestä yhteisöjen tuomioistuin ovat omaksuneet tulkintoja, jotka
laajentavat sopimuksen soveltamisalaa ja ovat itse asiassa selkeästi perus-
tamissopimusten vastaisia. Mielestäni merkittävin esimerkki tuomioistuimen osalta on
direktiivien välitön oikeusvaikutus ja etusija, sekä sopimusvaltaa koskenut ERTA-
tapaus, samoin tapaus ennen Maastrichtin sopimusta, jolla katsottiin valtion olevan
korvausvelvollinen direktiivilaiminlyönnistä. Niin ikään jäsenvaltioiden
valtiosääntöperinteen omaksuminen yhteisön oikeusperiaatteeksi on tyypillisesti
sellainen laajentava tulkinta, jota Rooman sopimuksen allekirjoittajat eivät ole
tarkoittaneet. Se oli tuomioistuimen sovitteleva vastareaktio mm Italian ja Saksan
valtiosääntötuomioistuinten omaksumalle tulkintalinjalle. Tulkinta vahvistettiin
unionisopimuksessa.

Eurooppaneuvosto muutti sopimuksen tosiasiallista sisältöä Kreikassa
pitämässään kokouksessa, jossa omaksuttiin uusi (neuvotteluja pitkittävä) tulkinta
määräenemmistösäännösten soveltamisesta neuvostossa. Instituutioiden (kuten
neuvosto ja parlamentti) väliset sopimukset näyttävät nekin olevan pe-
rustamissopimuksen sanamuodon vastainen tulkinnallinen laajennus instituutioiden
päätösvaltaan.

Ecun muuttuminen euroksi ja Belgian mahdollinen erityiskohtelu eivät ole
mielestäni mitenkään jyrkkiä tulkintalaajennuksia verrattuna luettelemiini
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esimerkkitapauksiin. Niistähän erityisesti etusija direktiiveille oli vuosikausia lähes
mahdoton eräiden jäsenvaltioiden tuomioistuinten hyväksyä.

Jo sellaisinaan konvergenssikriteerit ovat hyvin tulkinnanvaraisia.
Rooman sopimus sisältää täsmälliset säännökset (2 menettelyä) sille, miten

sopimusta voidaan muuttaa. Aivan kuten Jääskinen toteaa, niitä ei haluta eikä voida
poliittisessa mielessä käyttää tässä tilanteessa. Oikeudellisesti on katsottava, että
kysymyksessä on tulkinta.

Suomi oli sikäli hyvässä asemassa unioniin liittyessään, että oli tiedossa,
minkälaiseksi yhteisöoikeus oli erilaisten tulkintojen seurauksena kehittynyt. Sen
sijaan alkuperäiset jäsenmaat kokivat yllätyksen toisensa jälkeen, kun yhteisöoikeus
muuttui kansallisen suvereniteetin kannalta kielteiseen suuntaan kerta toisensa jälkeen.

Kysymys on perimmältään siitä, mikä on asianmukainen oikeudellinen reaktio
sopimustulkintoihin. Se ei ole tulkintojen luonnehtiminen ratifiointia vaativiksi de
facto sopimusmuutoksiksi. Tämä antaisi jäsenvaltioille merkittävän veto-oikeuden
järjestelmässä.

Jos Suomi omaksuisi kannan, että se voi yksipuolisesti riitauttaa instituutioiden
päätöksiä, Suomen voitaisiin ehkä katsoa rikkovan sopimusta, jolloin Komissio tai
toinen jäsenvaltio (169 ja 170 artiklat) voi haastaa Suomen yhteisöjen tuomioistuimeen
vastaamaan deliktikanteeseen sanktiouhin (uhkasakot ja hyvitys)

Saksan valtiosääntötuomioistuimen lausunto Maastrichtin sopimuksesta on
yhteisöoikeudellisessa kirjoittelussa yleisesti luonnehdittu Saksan EU/EY -
velvoitteiden vastaiseksi.

Pääsäännön mukaan oikea reaktio nyt puheena olevien tulkintojen suhteen on
niiden luonnehtiminen toimivallan ylityksiksi. Tästä puolestaan saattaa seurata - en
ehtinyt syventyä tähän puoleen riittävän perusteellisesti - päätösten moittiminen valtion
tai instituution kanteella yhteisöjen tuomioistuimessa. Kuten sanottu, en ole voinut
yksityiskohdittain syventyä siihen, onko tämä menettely käytettävissä kaikkien niiden
päätösten suhteen, jotka liittyvät kehitykseen EMU:n III vaiheen toteutuksessa (mm.
valtionpäämiestason neuvoston ja Eurooppaneuvoston päätökset).

Katson siis, että yleisen kansainvälisen oikeuden ja EU/EY-oikeuden pe-
riaatteiden mukaista ei ole katsoa, että yksi monenkeskisen sopimuksen osallisvaltio
voi julistaa yksipuolisesti jotkin sopimustulkinnat sopimusmuutoksiksi seurauksin, että
se voi kieltäytyä niitä noudattamasta viittaamalla siihen, että muutos vaatii jäsenvaltion
ratifioinnin.

Lopputulos tästä on, että kyseessä ei ole sellainen HM 33 §:ssä tarkoitettu
sopimus (tai sitova järjestöpäätös), joka edellyttäisi voimaansaattamista VJ 69,1 §:ssä
säädetyllä tavalla tai pelkkää hyväksyntää ponsipäätöksin tahi vapaaharkintaisesti
alussa selostamallani tavalla (VJ 69,2§). Järjestöpäätökset, joihin HM 33 §: soveltuu,
ovat nimenomaisia, itsenäisiä ja lainsäädännön alaan kuulu-
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via päätöksiä. Erilaisten EY ja EU toimielinten päätöksiä ei voimaansaateta, mutta
niiden oikeellisuus voidaan (edellä esittämäni varauksin) riitauttaa tuomioistuimessa.
Päätökset on lueteltu perustamissopimuksessa ja niihin sisältyvä toimivalta
voimaansaatettu liittymissopimuksen voimaansaattamisen yhteydessä Jos päätös
sisältää toimivallan ylityksen, se voidaan julistaa vaikutuksettomaksi.

* * *
Lii te :ote    IS:n     perustus lakival iokunnassa EU-

liittymissopimuksesta antamasta lausunnosta.

"5. Jäsenyys Euroopan valuuttaunionissa/rahaliitossa

Voidaan kysyä, tulevatko EMU/EMS- järjestelmään liittyvät, Suomen
valtiosäännöstä poikkeavat velvoitteet voimaansaatetuksi nyt käsillä olevalla
Unionilailla. Voidaan myös kysyä, voidaanko järjestelmän III vaiheeseen
siirtyä eduskuntaa kuulematta tai edellyttääkö tämä eduskunnan päätöksiä.
Menemättä tämän monimutkaisen ongelman kaikkiin yksityiskohtiin toteaisin
pääperiaatteina seuraavat:

Maastrichtin sopimuksen idea on, että Britanniaa ja Tanskaa lukuun ottamatta
kaikki jäsenet siirtyvät konvergenssikriteerit täytettyään III vaiheeseen. III
vaiheeseen puolestaan liittyy olennaisia poikkeuksia Suomen perustuslaeista.
Niitä ovat Euroopan keskuspankille tulevat säädösvaltuudet, eräät valvonta- ja
sanktiovaltuudet sekä se, että Suomen rahapolitiikka, valtion lainanotto jne
sidotaan keskuspankin päätöksiin. Lienee katsottava, että kaikki nämä
velvoitteet voimaansaatetaan jo tässä vaiheessa Unionilailla. Näin sen vuoksi,
että nyt voimaansaatetaan Maastrichtin sopimus, joka on näiden järjestelyjen
oikeudellinen perusasiakirja. Tästä seuraisi edelleen, ettei eduskunnan
nimenomaista suostumusta III vaiheeseen siirtymiselle tarvita. Toinen asia on,
että tätä tarkoittava ministerineuvoston päätöksentekovaihe liittänee ainakin
suuren valiokunnan ja sitä kautta eduskunnan tähän päätöksentekoon.

Vastikään jätetystä komiteamietinnöstä havaitaan, että viimeistään III vaihe
edellyttää eräitä muutoksia perustuslakeihin. Tämä koskee Suomen pankin ja
eduskunnan keskinäissuhdetta, myöhemmässä vaiheessa, mikäli kansallisista
valuutoista luovutaan ECU:n hyväksi, asia edellyttää Suomen markkaa
koskevan hallitusmuodon säännöksen kumoamista. Näiden toimenpiteiden
suorittaminen ei ole välittömässä yhteydessä III vaiheen kanssa, vaan
perustuslakeja voidaan



muuttaa joko huomattavan aikaisin ennen III vaiheen toteutumista tai vasta
juuri toteuttamisvaiheessa. Näiden päätösten yhteydessä eduskunnalla on
ainakin välillinen vaikutus III vaiheeseen siirtymiseen. Kun kuitenkin
EMU-järjestelmä on jo voimaansaatettu, lienee järjestelyä tulkittava niin,
että konvergenssikriteerien toteutuessa III vaihe on toteutettava ja
perustuslakeja muutettava sen edellyttämällä tavalla."
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1

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee valtioneuvoston eduskunnalle 20.5.1997

antamaa selontekoa Talous- ja rahaliitto - Suomen vaihtoehdot ja kansallinen päätöksenteko.

Keskityn lausunnossani valtiosääntöoikeudellisiin kysymyksiin, jotka koskevat menettelyä, jota

noudatetaan päätettäessä Suomen mahdollisesta osallistumisesta talous- ja rahaliiton (EMU)

kolmanteen vaiheeseen ja yhteiseen rahaan.

1. Maastrichtin sopimus ja jäsenvaltioiden asema EMU:n kolmanteen vaiheeseen siirryttäessä

Maastrichtin sopimus sisältää määräykset päätöksenteosta, jota Unionin tasolla noudatetaan päätettäessä

EMU:n kolmanteen vaiheeseen siirtymisestä ja yhteisen rahan käyttöön otosta. Valtion- tai

hallituspäämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston asiana on päättää määräenemmistöllä,

täyttääkö jäsenvaltioiden enemmistö yhtenäisvaluutan vahvistamiseksi vaadittavat edellytykset ja onko

aiheellista siirtyä kolmanteen vaiheeseen (109j(3) art.). Samassa kokoonpanossa neuvosto niin ikään

"vahvistaa ennen 1 päivää heinäkuuta 1998 määräenemmistöllä…, mitkä jäsenvaltiot täyttävät

yhtenäisvaluutan vahvistamiseksi vaadittavat edellytykset" (109j(4)kohta). Päätöksenteko perustuu

neuvoston 109j(2) kohdan mukaisesti antamiin suosituksiin. Edelleen 109k(l) artiklan mukaan neuvosto

päättää määräenemmistöllä, tehdäänkö joidenkin jäsenvaltioiden osalta saman artiklan 3 kohdassa

tarkoitettu poikkeus kolmatta vaihetta ja yhteistä rahaa koskevista määräyksistä.

EMU:n kolmanteen vaiheeseen ja yhteiseen rahaan siirtymistä koskeviin sopimusmääräyksiin liittyvät

Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Tanskaa koskevat pöytäkirjat. Edellisen pöytäkirjan mukaan Yhdistynyt

kuningaskunta ilmoittaa ennen 109j(2) artiklassa tarkoitettua neuvoston arviointia, aikooko se siirtyä

kolmanteen vaiheeseen. Yhdistynyt kuningaskunta on velvollinen



siirtymään kolmanteen vaiheeseen vain, jos se ilmoittaa neuvostolle tätä tarkoittavasta aiko-

muksestaan. Vastaavasti jälkimmäisen pöytäkirjan mukaan Tanska antaa neuvostolle tiedoksi ennen

109j(2) artiklan mukaista arviointia kantansa osallistumisestaan kolmanteen vaiheeseen. Jos Tanska

ilmoittaa, että se ei osallistu kolmanteen vaiheeseen, sitä koskee 109k(3) artiklassa tarkoitettu

poikkeus.

Sopimusmääräykset ja niihin liittyvät edellä selostetut pöytäkirjat viittaavat oikeudellisesti siihen,

että muut jäsenvaltiot kuin Yhdistynyt kuningaskunta ja Tanska olisivat suoraan sopimuksen nojalla

velvollisia osallistumaan kolmanteen vaiheeseen ja yhteiseen rahaan, mikäli ne täyttävät

osallistumista koskevat edellytykset, kuten ns. konvergenssikriteerit. Tämä myös merkitsisi, että

näissä jäsenvaltioissa ei lainkaan tulisi kysymykseen kansallinen päätöksentekomenettely, jossa itse

osallistumisesta päätettäisiin; osallistumista koskeva kansallinen valinnanmahdollisuus olisi vain

Yhdistyneellä kuningaskunnalla ja Tanskalla.

Pidän tätä kantaa oikeudellisesti perusteltuna. Tästä huolimatta lienee myös Suomen kansallista

päätöksentekomenettelyä arvioitaessa lähdettävä siitä, että käytännössä muitakaan jäsenvaltioita ei

pakotettaisi osallistumaan, mikäli ne ilmoittavat neuvostolle tätä koskevasta kielteisestä kannastaan.

Pidän todennäköisenä, että neuvoston tehdessä 109j(2) artiklassa tarkoitettua arviotaan samoin kuin

valtion- tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston tehdessä 109j(3-4)

artiklassa tarkoitettuja päätöksiään samoin kuin neuvoston päättäessä 109k(l) artiklan mukaisesti

jäsenvaltioista, joita koskee poikkeus, huomioon otetaan myös jäsenvaltioiden

osallistumishalukkuus.

2. Onko Suomi velvoittautunut osallistumaan kolmanteen vaiheeseen ja yhteiseen rahaan?

Liittymissopimuksen hyväksyessään Suomi sitoutui noudattamaan myös niitä Maastrichtin

sopimuksen määräyksiä, jotka koskevat EMU:n kolmanteen vaiheeseen ja yhteiseen rahaan

siirtymistä. Tätä (kansainvälis)oikeudellista lähtökohtaa eivät muuta ne kolmanteen vaiheeseen

siirtymistä koskevat lausumat, jotka sisältyvät eduskunnan sopimuksen ja sen voimaansaattamislain

hyväksymisen yhteydessä tekemään ponsipäätökseen sekä perustuslakivaliokunnan sopimuksesta ja

sen voimaansaattamislaista antamaan lausuntoon (14/1994 vp). Eduskunnan
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ponsipäätöksen (EV/HE 135/1994 vp) mukaan "eduskunta edellyttää, että Suomen mahdollisesta

liittymisestä rahaliiton kolmanteen vaiheeseen päätetään aikanaan eduskunnassa hallituksen erillisen

esityksen perusteella". Perustuslakivaliokunta puolestaan totesi lausunnossaan seuraavaa:

"Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen puolelta on jäsenyydestä

neuvoteltaessa todettu, että talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtyminen

edellyttää valtiosäännön mukaan eduskunnan myötävaikutusta. Tähän viitaten

valiokunta katsoo, että liittymissopimus ei vielä voi merkitä sitoutumista osallistua

talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen."

Eduskunnan hallituksen esitykseen antamaansa vastaukseen liittämän ponsilausuman velvoittavuus

on valtionsisäisestikin vain poliittisluonteista, hallituksen parlamentaarisen vastuunalaisuuden

kautta toteutuvaa. Perustuslakivaliokunnan lausuntoonsa sisällyttämän kannanoton taustalla on

ilmeisesti nyt käsiteltävässä selonteossa lainattu, Suomen puolelta jäsenyysneuvottelujen aikana

esitetty toteamus, jonka mukaan "the national decisions necessary for Finland's participation in the

third phase in accordance with the provisions of the Treaty shall be taken in due time by the

Parliament and the Government". Kuten hallituksen selonteossakin esitetään, tämän sisäköistä

toteamusta ei kuitenkaan kirjattu liittymissopimukseen tai siihen liitettyihin asiakirjoihin.

Oikeudellisesti on selvää, että Suomelle ei ole varattu samanlaista optiota kuin Yhdistyneelle

kuningaskunnalle ja Tanskalle, vaan Suomi on kolmanteen vaiheeseen ja yhteiseen rahaan

osallistumisvelvollisuuden suhteen samassa asemassa kuin mainittuja valtioita lukuunottamatta

muut jäsenvaltiot.

Osallistumista koskevan kansallisen päätöksentekomenettelyn pohdinnassa onkin lähdettävä siitä

edellä esittämästäni tosiasiallista tilannetta koskevassa arviosta, jonka mukaan kolmanteen

vaiheeseen ja yhteiseen rahaan osallistumisvalmiutta arvioitaessa ja siitä päätettäessä EU;n piirissä

otetaan huomioon myös muiden jäsenvaltioiden kuin Yhdistyneen kuningaskunnan ja Tanskan

kohdalla huomioon jäsenvaltion kansallisen kannanmuodostuksen ilmentämä osallistu-

mishalukkuus. Maastrichtin sopimus ei edellytä kansallista päätöksentekoa osallistumisesta eikä

ahtaan oikeudellisen tulkinnan mukaan näyttäisi sitä edes mahdollistavan. Kansallisessa



kannanmuodostuksessa noudatettava menettely ratkeaa yksinomaan kansallisen valtiosäännön

rajoissa tapahtuvan harkinnan pohjalta.

3. Kolmanteen vaiheeseen ja yhteiseen rahaan osallistumisen mahdollisesti edellyttämät

perustuslakimuutokset tai -poikkeukset

Liittymissopimuksen voimaansaattamislailla saatettiin valtionsisäisesti voimaan sopimuksen lain

alaan kuuluvat määräykset. Tämä koskee myös niitä määräyksiä, jotka velvoittavat EMU:n

kolmanteen vaiheeseen ja yhteiseen rahaan osallistuvia valtioita.

Voimaansaattamislaki säädettiin VJ 69 §:n mukaisessa ns. supistetussa perustuslainsäätämisjär-

jestyksessä, koska useiden sopimusmääräysten katsottiin olevan ristiriidassa perustuslakimme

kanssa. Hallituksen esityksen perusteluissa lueteltiin myös useita kolmatta vaihetta koskevia

sopimusmääräyksiä, joiden katsottiin edellyttävän perustuslain säätämisjärjestyksen käyttämistä

(HE 135/1994 vp, s. 76). Perustuslakivaliokunta ei lausunnossaan esittänyt näiltä osin poikkeavia

kannanottoja. Johtopäätökseni onkin, että niiltä osin kuin kolmanteen vaiheeseen ja yhteiseen

rahaan osallistuvia jäsenvaltioita velvoittavat sopimusmääräykset ovat ristiriidassa perustuslakimme

kanssa, liittymissopimuksen voimaansaattamislailla perustuslakiimme tehty poikkeus kattaa myös

nämä ristiriidat.

Johtopäätökseni ulottuu myös siihen ristiriitaan, jota yhteiseen rahaan osallistuminen merkitsisi

suhteessa hallitusmuodon 72 §:n säännöksiin markasta Suomen rahayksikkönä ja sen ulkoisesta

arvosta päättämismenettelyn sääntelemisestä lailla: Suomi voi valtiosääntöisesti arvioiden osallistua

ulkoiseen rahaan ilman, että perustuslain säätämisjärjestyksessä tehtäisiin uusi HM 72 §:ää

tarkoittava poikkeus tai että kyseiseen perustuslain kohtaan tehtäisiin nimenomainen tekstimuutos.

Toinen asia on, että valtiosääntöpoliittisesti, esimerkiksi valtiosäännön informatiivisuuden kannalta,

ei ole suotavaa, että perustuslain teksti niin keskeisessä kysymyksessä kuin rahayksikön kohdalla

olisi ainakaan kovin pitkän aikaa ristiriidassa vallitsevan oikeustilan kanssa. Se,
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milloin perustuslain tekstiä tulisi tämän vuoksi muuttaa, ei kuitenkaan ole oikeudellisin argumentein

ratkaistava asia.

4. Muun lainsäädännön muuttamistarve

Valtioneuvoston selonteossa on selvitetty niitä muutoksia, joita muuhun lainsäädäntöön kuin

perustuslakeihin olisi tehtävä Suomen osallistuessa talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen ja

yhteiseen rahaan. Muutokset koskevat lähinnä keskuspankki- ja rahalainsäädäntöä. Mikäli

välittömästi liittymissopimuksesta aiheutuvat muutokset ovat joiltakin osin ristiriidassa perustuslain

kanssa, edellä toteamani nojalla ne voidaan ns. aukkoteorian mukaisesti käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.

5. Päätöksentekomuoto, jota noudatetaan Suomen kannanmuodostuksessa Omaksun tarkasteluni

perustaksi seuraavat lähtökohdat:

- muillakin jäsenvaltioilla kuin Yhdistyneellä kansakunnalla ja Tanskalla tulee olemaan tosiasial-

linen mahdollisuus jättäytyä ainakin aluksi yhteisen rahan ulkopuolelle, vaikka ne täyttäisivätkin

osallistumisen vaatimat edellytykset,

- Suomen osallistuminen ei aukkoteorian perusteella edellytä perustuslain säätämisjärjestyksessä

toteutettavia lainsäädäntötoimia,

- Suomen kannanmuodostuksessa omaksutaan eduskunnan ponsilausuman mukaisesti menettely,

joka mahdollistaa eduskunnan osallistumisen.

Totesin edellä, että eduskunnan ponsilausuman velvoittavuus on luonteeltaan vain poliittista ja

toteutuu parlamentarismin mekanismien mukaisesti. Vaatimukselle eduskunnan osallistumisesta

Suomen kannanmuodostukseen voidaan kuitenkin esittää myös perustelu, jota voidaan ainakin

laajassa mielessä pitää valtiosääntöoikeudellisena. Voidaan näet katsoa, että EMU:n kolmanteen

vaiheeseen ja yhteiseen rahaan osallistumisessa on kysymys niin merkittävästä valtiollisesta ja

poliittisesta ratkaisusta, että valtiosääntömme kansanvaltaisten perusperiaatteiden mukaisesti



päätöksenteko siitä kuuluu eduskunnalle ylimpänä valtioelimenä. Tätä perustelua tukee vielä se, että

liittymissopimuksesta ja sen voimaansaattamislaista päätettäessä päätöksenteon ei ilmeisestikään

ymmärretty kattavan velvoittautumista osallistumaan kolmanteen vaiheeseen ja yhteiseen rahaan.

Keskustelussa esillä olevista menettelyistä VJ 69.2 §:n mukainen käsittelyjärjestys ei nähdäkseni ole

juridisesti mahdollinen: kysymyksessä ei ole uuteen kansainvälisoikeudelliseen velvoitteeseen

sitoutuminen. Jäljelle jää kolme vaihtoehtoa:

- VJ 36 §:n mukainen tiedonanto, mihin nyt käsiteltävässä selonteossa on päädytty,

- kannanmuodostuksen liittäminen johonkin kolmanteen vaiheeseen ja yhteiseen rahaan

osallistumiseen kytkeytyvään, VJ 66 §:n mukaisesti käsiteltävään lakiesitykseen,

- kannanmuodostuksen liittäminen perustuslain käsittelyjärjestystä edellyttävään lakiesitykseen.

Ensimmäistä ja toista vaihtoehtoa noudatettaessa eduskunta päättää kannastaan yksinkertaisella

ääntenenemmistöllä, kun taas kolmas vaihtoehto edellyttää määräenemmistöä. Vaihtoehdon

valinnassa onkin ensin harkittava, katsotaanko yksinkertainen enemmistö riittäväksi.

Olen edellä päätynyt siihen, että liittymissopimuksen voimaansaattamislailla perustuslakiimme

tehdyt poikkeukset kattavat myös kolmanteen vaiheeseen ja yhteiseen rahaan osallistuvia

jäsenvaltioita velvoittavat määräykset ja että aukkoteorian nojalla tarvetta perustuslain

säätämisjärjestyksessä toteutettaviin lainsäädäntötoimiin ei enää ole. Tämä valtiosääntöoikeu-

dellinen näkökohta ei ole kuitenkaan ainoa seikka, johon on kiinnitettävä huomiota harkittaessa

yksinkertaisen ääntenenemmistön riittävyyttä Suomen kannanmuodostuksesta päätettäessä.

Kysymys on myös siitä, minkälaista legitimiteettiä EMU-ratkaisulta on edellytettävä. Voidaan

perustella käsitystä, jonka mukaan kolmanteen vaiheeseen ja yhteiseen rahaan osallistuminen on

niin merkittävä valtiollinen perusratkaisu, että sitä ei tulisi jättää eduskunnan yksinkertaisen

enemmistön kannan varaan, vaan siitä tulisi päättää perustuslain säätämisjärjestyksessä. Voidaan

myös huomauttaa siitä, että erityisesti kun kysymys on koko valtio- ja oikeusjärjestyksen perusteita

sääntelevästä perustuslaista, tämän tyyppisille legitimiteettipohdinnoille tulisi antaa myös välitöntä

oikeudellista merkitystä.
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Jos harkinnassa päädytään siihen, että Suomen kannasta tulisi päättää määräenemmistöllä,

kannanmuodostus olisi luontevinta sitoa HM 72 §:n muuttamiseen (tai kumoamiseen!), jolloin tästä

perustuslakimuutoksesta päätettäisiin jo ennen kolmanteen vaiheeseen ja yhteiseen rahaan

siirtymistä. Pohdittavaksi tulisi tällöin, onko perustuslain tekstin muuttamisessa noudatettava VJ

69.1 §;n mukaista supistettua vai VJ 67 §:n mukaista "normaalia" perustuslain säätämisjärjestystä.

Jos yksinkertainen ääntenenemmistö katsottaisiin Suomen kannanmuodostuksessa riittävänä, pidän

tiedonantomenettelyä parempana vaihtoehtona kuin kannanmuodostuksen sitomista jonkin

lakiesityksen käsittelyyn. Tiedonantomenettely on sikäli selkeämpi, että sitä käytettäessä

eduskuntakäsittelyjä -keskustelu keskittyy nimenomaisesti pelkästään itse pääkysymykseen eli

kannan ottamiseen Suomen osallistumiseen talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen ja yhteiseen

rahaan. Käsitys, jonka mukaan tiedonantomenettelyssä keskityttäisiin hallituksen nauttimaan

luottamukseen asiakysymyksen jäädessä taka-alalle, on nähdäkseni virheellinen: mikäli

luottamuskysymys nousee menettelyssä esille, näin tapahtuu nimenomaan asiakysymyksen kautta.

Keskustelussa on ollut esillä myös vaihtoehto, jonka mukaan eduskunnan kannanotosta päätettäisiin

nimenomaan tätä koskevan lain muodossa. Vierastan tätä vaihtoehtoa, koska minun on vaikea

nähdä, mikä lain itsenäinen normatiivinen sisältö voisi olla. En myöskään pidä asianmukaisena, että

lakia käytetään päätöksenteon muotona silloin, kun päätöksellä ei ole laille ominaisia normatiivisia

vaikutuksia.

Porthaniassa 23.5.1997

Kaarlo Tuori


