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Mikael Hidén

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 27.5.1997 KELLO 9.30
Valtioneuvoston selonteko "Talous- ja rahaliitto –
Suomen vaihtoehdot ja kansallinen päätöksenteko"

Sihteerin kirjeessä on asiantuntijoita pyydetty keskittymään selonteossa esilletuleviin kansallista

päätöksentekomenettelyä koskeviin seikkoihin.

Kuten selonteossakin on viitattu (s.34), voidaan tarkasteltaessa talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen

siirtymistä (EU-)oikeudelliseIta kannalta perustellusti katsoa, että jäsenvaltiot - Iso-Britanniaa ja Tanskaa

koskevin varauksin - joko siirtyvät talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alkaessa yhteisen rahan

käyttöön, jos ne täyttävät lähentymisehdot, tai osallistuvat kolmanteen vaiheeseen valtioina, joita "koskee

poikkeus", jos ne eivät täytä lähentymisehtoja. Puhtaaksi viljeltynä tämä näkemys merkitsee sitä, että

jäsenvaltioiden kansallisen tason päätöksenteko voi/on voinut koskea vain lähentymisehtojen täyttymiseen

vaikuttavia ratkaisuja (ja valtion edustajien käyttäytymistä kolmatta vaihetta koskevassa EU:n elinten

päätöksenteossa), ei sen sijaan kysymystä jäsenvaltion siirtymisestä kolmanteen vaiheeseen. Siinä

oikeudellisessa normistossa, joka perustuu Maastrichtin sopimuksella muutettuun EY:n

perustamissopimukseen, tätä näkemystä voidaan pitää johdonmukaisena, juridisen argumentaation

kannalta perusteltuna. Kärjistäen sanottuna kyseessä olisi lähentymisedellytykset täyttävän jäsenvaltion

osalta jonkinlainen "den glider in"-tilanne: lopputulokseen ei enää tarvita kansallisia toimia eikä sitä voida

sellaisilla estää.

Vaikka edelläviitatun kaltaista ajatusta aikaisemmin jo tehtyjen ratkaisujen aiheuttamasta

väistämättömyydestä voidaankin pitää muodollisjuridisesti perusteltuna, ei sitä kuitenkaan voida pitää

tässä yksinään vakuuttavana. Myöskään päätöksentekokompetensseja koskevassa keskustelussa ei voida

sivuuttaa sitä, että yhteiseen rahaan siirtymisessä on kysymys suuren luokan poliittisesta ratkaisusta, jonka

suhteen tuskin missään jäsenvaltiossa on kokonaan
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lähdetty siitä, että mitkään kansalliset päätökset esim. siirtymisen vaiheesta eivät enää ole juridisestikaan

mahdollisia.   Jos pidetään realistisena katsoa, että mitään jäsenmaata ei voida lähentymisehtojen täyttymisestä

huolimatta todella pakottaa siirtymään yhteiseen rahaan (ensimmäisten joukossa), on vaikea katsoa, että esim.

siirtymistä lykkäävää päätöstä ei kuitenkaan voida jäsenmaassa tehdä. Ajatus, että jäsenvaltiolla on

periaatteessa katsottava olevan tällainen toimintamahdollisuus, sisältää myös ajatuksen

päätöksentekokompetenssista. Kompetenssin olemassaolon kannalta ei ole merkittävää se, kuinka rajoitettu

ehkä on tosiasiallinen mahdollisuus kompetenssin käyttämiseen. Merkittävää ei myöskään ole se, miten tai

minkä elimen päätöksin ko. kompetenssia eri jäsenmaissa käytetään.

Siinä, että perustamissopimukseen pohjaavan EMU-prosessin juridisen väistämättömyyden rinnalle tuodaan

menettelytapa-arvioissa mukaan myös päätöksentekoon liittyviä poliittisia näkökohtia, ei ole kysymys

juridiikan alistamisesta politiikalle tai juridisten ja poliittisten näkökohtien sekoittamisesta. Kysymys on

suuressa määrin myös legitimiteetistä - siitä, että keskeisen tärkeiden ratkaisujen voidaan katsoa syntyvän

kansanvaltaiseen päätöksentekoon ankkuroituvassa ja jatkuvasti riittävän avoimessa

päätöksentekomenettelyssä.

Hallitus on selonteossaan lähtenyt siitä, että Suomen siirtyminen yhteiseen rahaan kuuluu kansallisen

päätösvallan piiriin. Mitä kaikkea hallitus on ajatellut tähän päätösvaltaan sisältyväksi, jää jonkin verran

avoimeksi. Selonteossa s. 17 mainitaan kuitenkin vaihtoehtoina yhteiseen rahaan siirtyminen ensimmäisten

joukossa, ulkopuolelle (toistaiseksi) jääminen ja liittyminen ERM 2-järjesteImään sekä kolmantena

vaihtoehtona ulkopuolelle jääminen ja markan kelluttaminen. Selonteossa tarkastellaan lähemmin vain kahta

ensimmäistä vaihtoehtoa ja kolmannesta todetaan, että "integraatiopoliittisesti ja oikeudellisestikin

kelluttamiseen paluu merkitsisi selkeää luopumista omaksutuista velvoitteista".   Ottamatta tässä kantaa eri

päätösvaihtoehtoihin yleensä tai esim. niiden poliittiseen realistisuuteen, voidaan mielestäni yleisenä

kysymyksenä yhtyä siihen, että päätöksenteko siirtymisestä kuuluu vielä kansallisen päätöksenteon piiriin.

Tämä käsitys on sopusoinnussa Suomessa liittymissopimuksen käsittelyssä lausutun ja sen jälkeen esitettyjen

poliittisten kannanottojen kanssa. Sitä voidaan pitää myös legitiimisyysnäkökohtien vuoksi tarpeellisena. Se ei

käsittääkseni ole myöskään ristiriidassa sen kanssa, mitä useissa EU- maissa on asiasta esitetty. - Jos käsitystä

siirtymistä koskevan päätöksen kuulumisesta vielä kansallisen päätöksenteon piiriin ei hyväksytä, muuttuu

selonteossa nyt olevan, menettelyä koskevan keskustelun pohja oleellisesti. Tällöin-
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kin saattaisi olla vielä tarpeen erikseen arvioida, mikä merkitys juuri Suomen osalta ehkä on sillä, että

eduskunta, siis ylin kansallinen päättäjä, on liittymissopimuksen käsittelyssä nimenomaan edellyttänyt, että

kolmanteen vaiheeseen siirtymisestä päätetään erikseen eduskunnassa. Lähden kuitenkin seuraavassa siitä, että

siirtymisestä tehdään - katsottiin liikkumatila pieneksi tai suureksi - päätös kansallisella tasolla.

--------------------

Jos katsotaan, että euroalueeseen liittymisestä/yhteiseen rahaan osallistumisesta/talous- ja rahaliiton

kolmanteen vaiheeseen siirtymisestä päättäminen kuuluu kansallisen päätöksenteon piiriin, on erikseen

arvioitava, miten tämä päätös kuuluu tehdä. Tämä kysymys on ratkaistava ensi sijassa kansallisen

oikeusjärjestyksen mukaisesti. Yhteisöoikeus ei ts. yleensä määrittele, millä tavalla EU:a tai sen

päätöksentekoa koskevat kansalliset ratkaisut tehdään. Toisaalta voi menettelytapaan tai eri elinten

kompetenssiin olla vaikutusta sillä, että kysymys on liittymissopimuksessa tarkoitettuja asioita koskevasta

päätöksenteosta.

Jos siirtymisen sisällöllisiä vaikutuksia kansallisen oikeusjärjestyksen kannalta jouduttaisiin arvioimaan

uusina, muista sopimusyhteyksistä irrallisina kysymyksinä, jouduttaisiin niitä arvioimaan perustuslakia

mahdollisesti koskevina (VJ 69 §) valtiosopimuskysymyksinä. Tässä se ei kuitenkaan ole ainakaan yleisesti

tarpeen. Liittymissopimuksen voimaansaattamislaki on säädetty supistetussa

perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Tämä menettely kattaa periaatteessa kaikki itse liittymissopimuksen

normistoon sisältyvät perustuslaista poikkeavat säännökset. Kysymys siitä, mitä kaikkea kuuluu

liittymissopimuksella jo voimaansaatettuihin normeihin, on tulkinnanvarainen esim. sellaisissa

rajatapauksissa, joissa on kysymys sopimusjärjestelmässä tuotetuista normeista tai sopimusvelvoitteiden

täyttämiseksi annetuista normeista. Voidaan kuitenkin lähteä siitä, että sellaiset normisisällöt, jotka

välittömästi ja ilman vaihtoehtojen mahdollisuutta johtuvat valtiosopimuksesta tai ovat tulos valtiosopimuk-

sessa selvästi myönnetyn säätämiskompetenssin käyttämisestä, kuuluvat supistetussa perus-

tuslainsäätämisjärjestyksessä säädetyllä voimaansaattamislailla perustuslaista tehdyn poikkeuksen piiriin (ks.

myös prvl 5/97 vp). Mielestäni tässä voidaan lähteä siitä, että yhteiseen rahaan siirtymiseen liittyvät

perustuslaista poikkeamisen ongelmat ovat lähtökohtaisesti jo tulleet ratkaistuiksi (sisältyvät jo tehtyyn

poikkeukseen) liittymissopimuksen voimaansaattamislain säätämisellä. Kysymys on kuitenkin vain yleisestä

lähtökohdasta, jonka merkitys
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aktualisoituu lähinnä uusien normien antamisen yhteydessä.

Ainakin kolme täydentävää toteamusta tai varausta em. lähtökohtaan on syytä esittää. Vaikka

valtiosopimuksen voimaansaattamislailla voidaan poiketa perustuslaista, ei tästä vielä seuraa, että perustuslain

säännösten muutokset voidaan toteuttaa supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä valtiosopimuksen

voimaansaattamislailla (tai toteuttaa tavallisella lailla sillä perusteella, että muutos sisältyy

voimaansaattamislailla jo murrettuun perustuslain aukkoon). Tähän kysymykseen palaan myöhempänä

markkaa koskevan HM 72 §:n säännöksen osalta. Toinen täydentävä toteamus liittyy siihen, että

valtiosopimuksen voimaansaattamisen jälkeen säädettävä laki ei mielestäni voi sisältyä voimaansaattamislailla

perustuslaista tehtyyn poikkeukseen pelkästään sillä perusteella, että ko. laki välittömästi liittyy

voimaansaattamislakiin tai merkitsee ko. valtiosopimuksen velvoitteiden täyttämistä, vaan siltä täytyy myös

edellyttää, että perustuslain mukaista tai vähemmän perustuslaista poikkeavaa vaihtoehtoa ei ole tarkoitukseen

käytettävissä. Kolmas toteamus liittyy läheisesti äsken sanottuun. Sillä, että jokin myöhemmin säädettävä laki

liittyy välittömästi voimaansaattamislakiin tai on valtiosopimuksen velvoitteen konkreettista täyttämistä, ei

välttämättä ole säätämisjärjestyksen kannalta (ratkaisevaa) merkitystä, kun joudutaan arvioimaan lakiin

sisältyviä, eri valtioelinten kompetenssia ja menettelytapoja koskevia järjestelyjä. Valtiosääntöön sisältyvistä

kompetenssijärjestelyistä voidaan ts. tällöin poiketa tavallisella lailla vain jos valtiosopimuksen voidaan

katsoa konkreettisesti edellyttäneen ko. "uutta" kompetenssijärjestelyä tai valtuuttaneen siihen. Nämä

toteamukset tai varaukset merkitsevät sitä, että valtiosopimuksen voimaansaattamisen jälkeen säädettävien,

valtiosopimukseen konkreettisesti liittyvien lakien kohdalla on siitä huolimatta, että valtiosopimus on saatettu

voimaan perustuslainsäätämisjärjestyksessä, aina kuitenkin erikseen arvioitava lain säätämisjärjestys.

Tässä ei kuitenkaan ole kysymys kannanotosta jonkin talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen oloissa ehkä

tarpeelliseksi käyvän lainmuutoksen säätämisjärjestykseen, vaan siihen, missä menettelyssä tehdään

kansallinen päätös siirtymisestä talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen. Yleisten lähtökohtien - lähinnä

eduskunnan ja hallituksen yleistä toimivaltajakoa koskevien normien - mukaan päätösvalta asiassa kuuluisi

ilmeisesti hallitukselle. Näin yhtäältä siksi, että eduskunta käyttää ulkosuhteita koskevaa päätösvaltaa vain

HM 33 §:n osoittamissa tilanteissa ja osallistuu kansainvälisissä toimielimissä tehtävien päätösten

valmisteluun siten kuin HM 33 a §:ssä ja valtiopäiväjärjestyksen 4 a luvussa säädetään, ja toisaalta siksi että



yleistoimivalta ulkosuhteissa kuuluu HM 33 §:n mukaan tasavallan presidentille valtioneuvostossa ja HM

33 a §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa valtioneuvostolle. Tässä tarkoitettua päätöstä tuskin

voidaan vakuuttavasti pitää sellaisena HM 33 a §:n 2 momentissa tarkoitettuna kansallista valmistelua

olevana päätöksenä, josta valtioneuvosto määrää. Päätöksen tekeminen kuuluisi tämän mukaan tasavallan

presidentille valtioneuvostossa. Päätösvallan sijoittumiseen "eksekutiivin" sisällä ei tässä kuitenkaan ole

tarpeen paneutua ainakaan ennen kuin on arvioitu, mikä merkitys on ko. päätöksen tekemistavasta

eduskunnassa voimaansaattamislain yhteydessä esitetyillä kannanotoilla.

Kuten selonteossa (s.35) ilmenee, sekä eduskunta että asiassa mietinnön antanut ulkoasiainvaliokunta ja

lausunnon antanut perustuslakivaliokunta ovat liittymissopimuksen käsittelyssä edellyttäneet, että päätös

liittymisestä tehdään eduskunnassa. Tätä edellyttämistä voidaan pitää poliittisesti sillä tavoin

merkittävänä, että tuskin on ajateltavissa, että parlamentaarinen hallitus pyrkisi sen sivuuttamaan. En pidä

tämän edellyttämisen merkityksen kannalta oleellisena sitä, että eduskunnan päätöksen voidaan tältä osin

ehkä katsoa nojautuneen perustuslakivaliokunnan ulkoasiainvaliokunnalle antaman lausunnon sellaiseen

lausumaan, jonka pohja ei ole pitävä (ts. Suomi ei ole tehnyt mitään oikeudellisesti relevanttia

julkilausumaa kolmanteen vaiheeseen siirtymisen vaatimasta päätöksenteosta). Kysymys on tässä joka

tapauksessa siitä, että eduskunta on omaan asiallisesti välttämättömään hyväksymispäätökseensä liittänyt

konkreettisen edellytyksen. - Voidaan ajatella, että eduskunnan päättämä edellyttäminen ei ole vain

poliittinen rajoitus, vaan sillä olisi juridisestikin hallituksen omaa, eduskunnasta juridisesti riippumatonta

päätösvaltaa rajoittava tai estävä merkitys. Tällainen ajatus voisi nojata siihen, että eduskunnan

hyväksyntä oli ehdoton edellytys liittymissopimuksen voimaantulolle ja eduskunta on hyväksynnän

antaessaan pidättänyt itselleen osan siitä päätösvallasta, joka sopimukseen liittyvissä asioissa muuten

kuuluisi hallitukselle. Tällaisen argumentoinnin vakuuttavuus ei kuitenkaan ole mitenkään ilmeinen. En

puutu tähän kysymykseen enemmälti, vaan lähden seuraavassa siitä, että hallitus jo parlamentarismista

johtuen noudattaa eduskunnan päättämää edellyttämistä.

Eduskunnan vastaukseen sisältyvän lausuman muotoilu on tässä yksityiskohdissaankin mielenkiintoinen

sikäli että siinä puhutaan päätöksenteosta "hallituksen erillisen esityksen perusteella". Kun eduskunta

virallisessa päätöksessään käyttää tällaista muotoilua, sen täytyy katsoa tarkoittavan sitä mitä "hallituksen

esitys" eduskunnan ja hallituksen välisessä viralli-
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sessa kanssakäynnissä tarkoittaa. Kysymys ei ole hallituksen selonteosta tai tiedonannosta tai

kertomuksesta tai vastauksesta, vaan valtiopäiväjärjestyksessä tarkoitetusta esityksestä. Esitys voisi

periaatteessa olla myös VJ 34 §:ssä tarkoitettu esitys, jolla hallitus pyytää eduskunnalta lausuntoa asiasta,

josta hallitus voi määrätä ilman eduskunnan myötävaikutusta. Tällainenkaan esitys ei kuitenkaan tarkkaan

ottaen vastaa eduskunnan lausumaa. Lausumassa käytetty sanonta "liittymisestä...päätetään ...

eduskunnassa" on itse asiassa merkittävämpi muotoilu kuin esitys-sanan käyttö. Kun eduskunta

virallisessa vastauksessaan edellyttää asiasta "päättämisen" tapahtuvan eduskunnassa, ei lausumaa

vastaavana voida pitää mitään sellaista järjestelyä, jossa eduskunta saa pelkästään mahdollisuuden antaa

tai olla antamatta poliittisen hyväksynnän, parlamentarismiin soveltuvan poliittisen "vihreän valon"

hallituksen suunnittelemille toimille. Tällaisten parlamentaaristen signaalien lähettämiseen eduskunnalla

on mahdollisuus omasta aloitteestaankin ja pelkästään sellaisen mahdollisuuden tavoittelu tässä

yhteydessä tulisi hyvin lähelle niitä järjestelyjä, joita jo nyt on toteutettu Valtiopäiväjärjestyksen 4 a

luvussa.

Eduskunnan vastauksessa lausutun edellytyksen täysi toteuttaminen vaatii hallituksen esitystä, jolla

rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtyminen saatetaan eduskunnan virallisesti päätettäväksi. Tällaisina

esityksinä voivat valtiopäiväjärjestyksen puitteissa tulla kysymykseen lähinnä lakiesitys ja esitys, jolla

hallitus VJ 69 §:n 2 momentin mukaan pyytää eduskunnan hyväksymistä sopimusmääräykselle.

Jälkimmäinen vaihtoehto on kuitenkin sikäli ongelmallinen, että VJ 69,2 § edellyttää

hyväksynnän/suostumuksen antamista jollekin valtiosopimukselle tai valtiosopimuksen määräykselle.

Säännöksen voidaan siten sanoa tarkoittavan jonkin "uuden" valtiosopimusvelvoitteen hyväksymistä.

Maastrichtin sopimuksen yksittäisiä määräyksiä ei voida saattaa uudelleen eduskunnan hyväksyttäviksi.

Jonkin uuden "valtiosopimukseen sisältyvän määräyksen" konstruoiminen ei tässä myöskään näytä

järkevästi mahdolliselta.

Lakiehdotuksen antaminen esityksellä eduskunnalle näyttää sen sijaan asiassa täysin mahdolliselta

menettelyltä. Laki voisi sisältää liittymisestä omia säännöksiä ja/tai valtuutuksia hallitukselle. Lakiin voisi

sisältyä muitakin, esim. teknisluonteisia tai detaljeja koskevia säännöksiä. Jos lakiin ei sisällytetä mitään

"vieraita" aineksia, se voidaan liittymissopimuksen voimaansattamislain luoman aukon puitteissa säätää

tavallisena lakina. Lakiehdotuksen käsittely eduskunnassa voi myös sisältää asiakysymyksessä

pitäytymisedun verrattuna menet-



telyyn, jossa välttämättä tulee tehtäväksi päätös hallituksen nauttimasta luottamuksesta.

---------------------

Selonteossa on käsitelty myös tarvetta muuttaa perustuslain sanamuotoa. Lähinnä kysymys kohdistuu

tarpeeseen muuttaa HM 72 §:ää, jossa Suomen rahayksiköksi todetaan markka ja lisäksi säädetään, että

markan ulkoisen arvon määräämismenettelystä säädetään lailla. Liittymissopimuksen

voimaansaattamislain säätäminen poikkeuksena perustuslaista sisältää myös sopimuksesta tähän

perustuslainkohtaan aiheutuvat poikkeukset. Poikkeuslakisäännöstöön ja -käytäntöön sisältyy selvästi

myös pysyvien poikkeusten säätämismahdollisuus. Poikkeuslakisäännöstöön ei sisälly juridista estettä

sille, että sisällöltään laajakin pysyvä poikkeaminen perustuslain normistosta toteutetaan poikkeuslailla

eikä perustuslain tekstiä muuttamalla. Kysymys siitä, onko jokin pysyvä muutos perustuslain

tietynhetkiseen normistoon syytä toteuttaa poikkeuslailla vai perustuslain muutoksella, on viime kädessä

lähinnä selkeyskysymys (ja käytännön tasolla ehkä kysymys siitä, miten tavoiteltu normikokonaisuus on

helpommin kirjoitettavissa).

Jos hyväksytään - niinkuin mielestäni on perusteltua - ajatus, että liittymissopimuksella Suomi on

sitoutunut talous- ja rahaliittoon siirtymistä koskevaan prosessiin, jossa sillä tosin on siirtymistä koskevaa

jonkinrajaista päätösvaltaa, on johdonmukaista katsoa, että liittymissopimuksen voimaansaattamislailla

(sen säätämisellä poikkeuslakina) on samalla tehty perustuslakiin poikkeus, johon sisältyvät tämän

prosessin välttämättömät tai prosessille osoitetusta päätösvallasta aihetuvat seuraukset. Markka voi

tämänmukaisesti lakata olemasta Suomen rahayksikkö Suomen liityttyä euroalueeseen, vaikka HM 72 §:n

säännöstä ei olisikaan muutettu. Poikkeuslain olemassaolon vuoksi tällainen tilanne ei olisi

valtiosääntöoikeudellisesta virheellinen. Selkeysnäkökohtien kannalta se kuitenkin olisi selvästi

epätyydyttävä. Millä tavoin ja missä aikataulussa tämä ongelma korjataan, on suuressa määrin

harkintakysymys Estettä ei tietysti ole esim. sille, että HM 72 § viivytyksittä kumotaan ja jätetään

rahayksikkö ja sen ulkoisen arvon määräämismenettely kokonaan riippumaan perustuslain ulkopuolisesta

normistosta. Mielestäni myös sitä menettelytapaa ja aikataulua, joka on esitetty selonteon sivuilla 41-43,

voidaan pitää asianmukaisena.

Selonteossa on tuotu esiin myös kysymys, voitaisiinko HM 72 §:n säännöstä muuttaa (erikseen) myös

valtiosopimusten voimaansaattamislakeja säädettäessä käytetyssä ns. supistetussa



perustuslainsäätämisjärjestyksessä.  Mielestäni vastaus tähän kysymykseen voi olla vain kielteinen.

Valtiopäiväjärjestyksen 69 §:ssä tarkoitettu menettely on menettelyä helpoittava poikkeus VJ 67 §:ssä

säädetystä perustuslainsäätämisjärjestyksestä. Säännöstä, joka tekee perustuslaista poikkeamisen

helpommaksi, ei ole perusteltua tulkita laajentavasti. Säännöksessä tarkoitettua menettelyä ei tietääkseni

koskaan ole pyritty soveltamaan perustuslain muuttamiseen. Nähdäkseni VJ 69 §:n säännöksen tarkoitus

- kansainvälisen yhteydenpidon tarpeiden turvaaminen riittävän joustavan menettelymahdollisuuden

avulla - ei voi mitenkään edellyttää säännöksen ulottamista myös perustuslain muuttamiseen.

Perustuslaissa käytetyistä sanamuodoista voidaan myös todeta, että VJ 69 §:ssä lausutaan vain siitä , että

asia "koskee perustuslakia". Ainoa juuri menettelytapaa osoittava säännös, jossa lausutaan perustuslain

"muuttamisesta" (säätämisestä, selittämisestä, kumoamisesta), on VJ 67 §, jossa mainitaan päätöksiä

kahdella vaalikaudella vaativa menettely ja kiireelliseksi julistaen tapahtuva menettely. Voidaan myös

todeta, että hallitusmuodon ja valtiopäiväjärjestyksen loppusäännöksissä (HM 95 § ja VJ 94 §) lausutaan

mm. perustuslain muuttamisesta (selittämisestä, kumoamisesta), että se voi tapahtua vain siinä

järjestyksessä kuin "perustuslaista on yleensä säädetty". Tämänkään muotoilun ei voida sanoa tukevan

sitä, että VJ 69 §:n mukaista menettelyä voitaisiin soveltaa laajasti tulkiten.

Edelläviitattujen tulkintanäkökohtien lisäksi voidaan viitata myös pariin yleisempään seikkaan. Sitä,

voidaanko VJ 69 §:n mukaista menettelyä käyttää myös perustuslain säännösten muuttamiseen, ei voida

ratkaista ikäänkuin kysymys olisi vain EU-yhteyksistä tai ehkä vain talous- ja rahaliitosta ja HM 72 §:stä.

Kysymys on laajempi ja sitä kautta periaatteellisempi: voidaanko yleensä valtiosopimusten yhteydessä

ajatella, että sopimusvelvoitteita voidaan kirjata perustuslakiin tai perustuslakia muuttaa sopimuksen

velvoitteiden mukaiseksi VJ 67 §:n mukaista menettelyä oleellisesti kevyemmässä menettelyssä. Tähän

kysymykseen liittyy toinen yleinen näkökohta. Vaikka poikkeuslailla voidaan tehdä tuntuvia pysyviäkin

poikkeuksia perustuslaista, ovat poikkeukset ja perustuslain muutokset edelleenkin merkittävästi eri

asioita. Tärkeintä ei tässä ole niinkään se, että poikkeuslaki on lähtökohtaisesti aina muutettavissa

tavallisella lailla, perustuslain muutos taas ei. Tärkeämpää on se, että perustuslain muuttaminen

merkitsee - toisin kuin poikkeuslain säätäminen - aina myös sen vertailukohdan, perusmitan muuttamista,

johon kaikki myöhempi lainsäädäntö on suhteutettava, johon verraten on ratkaistava, missä järjestyksessä

myöhemmät lait on säädettävä. Kysymys tässä on itse lainsäätäjää koskevan ohjeistuksen

muuttamiskompetenssista. Tätä kompe-



tenssia ei mielestäni voida vain tulkintojen laajentamisella uskoa helpompiin menettelyihin kuin VJ 67

§:ssä on edellytetty.

-----------------

Sihteerin kirjeessä on pyydetty kommentoimaan valiokuntaneuvos Jääskisen lausuntoa, erityisesti sen 19

kohdan johtopäätösosaa. Tyydyn tässä suhteessa toteamaan, että olen periaatteessa samaa mieltä

Jääskisen pohdiskelun kanssa hänen kysyessään, voiko sopimuksen soveltaminen ja tulkinta jossain

vaiheessa muuttua uuden kansainvälisoikeudellisen velvoitteen omaksumiseksi (kohta 13 ja 11) ja millä

oikeusperusteella Suomi olisi sidottu ottamaan käyttöön euron Belgian kanssa tilanteessa, jossa Belgian

julkisen velan suhde kansantuotteeseen on 126 prosenttia, ja hänen puoltaessaan tulkintaa (kohta 17),

jonka mukaan Suomen saattaminen rahaliittoon sellaisen valtion kanssa, joka ei edes useamman vuoden

aikana tule saavuttamaan 60 %:n velkakriteeriä, merkitsisi sellaista poikkeamista liittymissopimuksesta

että tätä tarkoittava neuvoston päätös synnyttäisi Suomelle uuden kansainvälisoikeudellisen velvoitteen

(joka siten saattaisi edellyttää eduskunnan hyväksymistä ja lailla voimaan saattamista). Käytännön tasolla

en kuitenkaan oikein ole varma, miten toimisivat ne vaatimukset, joita Jääskinen esittää kohdassa 19 (että

hallitus osoittaa kevään 1998 päätöksentekotilanteessa, että sen oma toiminta ja EU:n neuvoston päätös

mahtuvat liittymissopimuksen velvoitteiden puitteisiin ja että esim. tämän selonteon yhteydessä olisi

paalutettava rajat liittymissopimuksen hyväksyttävälle tulkinnalle).



EDUSKUNNAN PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Pyydettynä lausuntona eduskunnan perustuslakivaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta eduskunnalle
20.5.1997, "Talous- ja rahaliitto - Suomen vaihtoehdot ja kansallinen päätöksenteko", esitän
kunnioittaen seuraavaa:

I. LIITTYMISSOPIMUKSEN PERUSVELVOITTEET

Suomen (ja Itävallan sekä Ruotsin) liittymisasiankirjan 2 artiklan mukaan uusien jäsenvaltioiden acquis
communautaire sisältää mm. EU:n perustamissopimusten määräykset sekä toimielinten säädökset ja
muut määräykset. Tällä acquilla tarkoitetaan siten jäsenyyden myötä velvoittavaksi tullutta normistoa,
joita ovat perustamissopimukset, johdetun oikeuden normit sekä EY:n tuomioistuimen ratkaisut.

Jäsenyys EU:ssa on saanut jäsenvaltiot osalliseksi oikeusjärjestelmään, mikä edellyttää jäsenvaltioilta
tiettyä peruslojaliteettia yhteisöä ja toisia jäsenvaltioita kohtaan. EY:n perustamissopimuksen 5 artiklasta
on erotettavissa kaksi positiivista ja yksi negatiivinen aspekti:

- velvollisuus täyttää sopimusvelvoitteet vilpittömässä mielessä
- velvollisuus edistää yhteisöjen päämäärien toteuttamista
- velvollisuus pidättyä kaikista toimista, jotka voisivat vaarantaa perustamissopimuksen
tavoitteiden toteutumisen

Näistä lojaliteettivelvoitteista kaksi viimeksi mainittua menevät pitemmälle kuin tavanomainen
kansainvälisoikeudellisten sopimusten vilpittömän mielen vaatimus (pacta sunt servanda). EMU:n
kannalta merkittävä on toinen periaate, jonka mukaisesti jäsenvaltioiden edellytetään toimivan. Kun
EY:n perustamissopimuksen 3a(2) artiklaan on kirjattu tavoitteeksi EMU:n toteuttaminen, edellyttää se
jäsenvaltioilta positiivista myötävaikutusta tämän päämäärän toteuttamiseksi.

EY:n perustamissopimuksen 239 artiklan mukaan myös ko. sopimukseen yksimielisesti "liitetyt
pöytäkirjat ovat erottamaton osa tätä sopimusta". Siten EY:n perustamissopimuksen yhteisillä
pöytäkirjoilla on sama velvoittavuusaste kuin itse sopimusartikloilla. EMU:n kolmannen vaiheen
toteuttamisvelvoittavuus todetaan "varmemmaksi vakuudeksi" vielä sopimuspuolten yhteisessä
Pöytäkirjassa (N:o 10) "Siirtymisestä talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen", sen toisessa
kappaleessa, jonka mukaan:

". . . kaikki jäsenvaltiot, riippumatta siitä, täyttävätkö ne yhtenäisvaluutan vahvistamiseksi
vaadittavat edellytykset, noudattavat yhteisön tahtoa siirtyä nopeasti kolmanteen
vaiheeseen; yksikään jäsenvaltio ei saa estää siirtymistä kolmanteen vaiheeseen."



II. SOPIMUKSEN VOIMAANSAATTAMINEN

Ratifioimalla perustamissopimuksen ja saattamalla sen valtionsisäisesti voimaan Suomi on ns.
supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä saattanut voimaan niin EY:n perustamissopimuksen 3a(2)
artiklan tavoitteen, 5 artiklan lojaliteettiperiaatteen kuin Pöytäkirja N:o 10:n sitoumuksen EMU:n
kolmannen vaiheen toteuttamiseksi. Samoin on saatettu voimaan 102a -109m artiklojen
yksityiskohtaisemmat määräykset talous- ja rahaliitosta aikatauluineen ja institutionaalisine
määräyksineen.

Ns. aukkoteorian mukaan tämä voimaansaatettu acquis ei enää tarvitse uutta voimaansaattamista
perustuslainsäätämisjärjestyksessä, jos perustuslakeihin ei tehdä laajempia poikkeuksia kuin jo aiemmin
samaan asiaan liittyvässä lainsäädännössä on toteutettu.

III. PRV:N AIKAISEMMAT KANNANOTOT

Valtioneuvoston selonteon pääjaksossa 4 on viitattu lukuisiin prv:n aikaisempiin lausuntoihin
kansainvälisoikeudellisten ja erityisesti EU:sta johtuvien velvoitteiden voimaansaattamiseksi.
Valiokunnan kannanotoilta edellytetään luonnollisesti sen kannanottojen johdonmukaisuutta. Tältä osin
voidaan todeta seuraavaa:

Suomen liittyminen EMU:n kolmanteen vaiheeseen on aikanaan sovittu poliittisluonteisena lausumana ja
periaatteena liittymisneuvottelujen yhteydessä 21.12.1993 tehtäväksi siten, että eduskunta ja hallitus
tekevät aikanaan tarpeelliset päätökset. Perustuslakivaliokunta vahvisti kannanotollaan (PeVL 14/1994
vp) tämän periaatelinjan: kolmanteen vaiheeseen tarvitaan eduskunnan myötävaikutusta.

Vuonna 1995 prv on todennut, että aikanaan ns. supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä
voimaansaatetun kansainvälisoikeudellisen sopimuksen muutos voidaan saattaa voimaan tavallisessa
lainsäädäntöjärjestyksessä ns. aukkoteorian rajoissa (PeVL 21/1995 vp).

Vuonna 1996 valiokunta on katsonut EMU:un liittyvän ns. vakaus- ja kasvusopimuksen osalta, että
vaikka ohjelmaan liittyvät järjestelyt rajoittavat eduskunnan budjettivaltaa, niin koska ne perustuvat EY:n
perustamissopimukseen, ne eivät merkitse liittymissopimukseen nähden uusia poikkeuksia Suomen
perustuslaeista (PeVL 46/1996 vp). Tämä valiokunnan lausuma, johon hallituksen selonteossa ei ole
jostain syystä viitattu, soveltuu myös niihin asetuksiin, joita EMU:n kolmanteen vaiheeseen siirtymisen
johdosta on annettava, ensin EY:n perustamissopimuksen 235 artiklan nojalla ja sitten kun valtion-
/hallitusten päämieskokoonpanossa oleva neuvosto on päättänyt, mitkä jäsenvaltiot osallistuvat
kolmanteen vaiheeseen, 109L(4) artiklan nojalla.

Vuonna 1997 prv on katsonut Suomen Pankkia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen
yhteydessä, että koska liittymissopimus käsiteltiin supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä, niin
"siltä osin" kuin tarkoitetut lainsäädäntöehdotukset johtuvat välittömästi liittymissopimuksesta, aiemmat
voimaansaattamislailla tehdyt poikkeukset kattavat kyseiset myöhemmät poikkeukset (PeVL 5/1997 vp).



Ainoaksi juridiseksi ongelmaksi jääkin siten kysymys, voidaanko välittömästi perustamissopimuksesta
käsin johtaa Suomen velvollisuus siirtyä EMU: n kolmanteen vaiheeseen. Edellä viitatut
liittymissopimuksen perusvelvoitteet kattavat kiistatta sen velvoitteen, että Suomi (niin kuin mikään
muukaan jäsenvaltio) ei saa olla estämässä kolmanteen vaiheeseen siirtymis-päätöstä.

IV. EMU-VELVOITTEET

1. KOLMANTEEN VAIHEESEEN SIIRTYMINEN NEUVOSTON ERITYISKOKOON-
PANOSSA (VALTION/HALLITUSTEN PÄÄMIEHET)

Suomi on nyttemmin Ecofin-neuvoston päätöksellä vahvistettu kuuluvaksi jäsenvaltioihin, jotka täyttävät
kolmannen vaiheen kriteerit (lainsäädännön sopusointuja lähentymiskriteerit). Ecofin ja ERI laativat
Cannesin Eurooppa-neuvoston toimeksiannosta siirtymisohjelman EMU:n kolmanteen vaiheeseen, jonka
puolestaan Madridin Eurooppa-neuvosto hyväksyi joulukuussa 1995.1 Tämän ns. Madridin suunnitelman
mukaan kolmas vaihe on tarkoitus käynnistää "viimeisen vaihtoehdon" mukaan 1.1.1999.2 Kolmannen
vaiheen käynnistyminen tässä vaihtoehdossa on pelkkä toteamuksen luonteinen päätös siitä, "mitkä
jäsenvaltiot täyttävät yhtenäisvaluutan vahvistamiseksi vaadittavat edellytykset."

Erityiskokoonpanossa kokoontuvan neuvoston päätöksenteon perustana ovat tämän jäsenvaltioiden
ryhmittelyn tekemisessä seuraavat kertomukset ja lausunnot:

- komission kertomukset eri jäsenvaltioiden edistymisestä lähentymisperusteiden osalta
- ERI:n vastaavat kertomukset
- komission suositukset Ecofin-neuvostolle kunkin jäsenvaltion osalta
- Ecofin-neuvoston määräenemmistöllä tehtävät päätelmät ja suositukset erityisko-
koonpanossa kokoontuvalle neuvostolle

Neuvosto päättää kyseisessä erityiskokoonpanossa määräenemmistöllä (109j(4) artikla) lähenty-
miskriteerien täyttymisestä kunkin jäsenvaltion osalta erikseen ja tämä jäsenvaltioiden jako "ins" ja
"outs" -valtioihin on Madridin suunnitelman mukaan tehtävä keväällä 1998.

Yhdistynyt kuningaskunta ja Tanska neuvottelivat kuitenkin omat Maastrichtin erityisjärjestelynsä (EY:n
perustamissopimuksen pöytäkirjat N:ot 11 ja 12), joidenka nojalla niillä ei ote velvollisuutta liittyä
EMU:n kolmanteen vaiheeseen. Yhdistyneen kuningaskunnan osalta tämä on ilmaistu jossain määrin
jyrkemmin: sillä on velvollisuus osallistua kolmanteen vaiheeseen vain, jos se ilmoittaa
liittymisaikomuksestaan neuvostolle (Pöytäkirja 11, kohta 1). Tanskan osalta taas todetaan, että Tanskan
ilmaistessa kielteisen kannan, se luetaan niihin jäsenvaltioihin, joita koskee poikkeus (Pöytäkirja 12,
kohta 2). Tanskankaan osalta ei silti sovelleta 109k(2) artiklan mukaista määräystä siitä, että sen osalta
poikkeus kumottaisiin automaattisesti, vaan poikkeus voidaan kumota vain Tanskan aloitteesta
(Pöytäkirja 12, kohta 4).

1 Ks. Tiedote EU 12-1995.

2 Ks. 109j(4) artikla, jonka mukaan vahvistuspäätös kolmannen vaiheen alkamisajankohdasta tulisi tehdä vuoden 1997 loppuun
mennessä valtiona/hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvassa neuvostossa. Ellei tällaista päätöstä tehdä, ajankohta on
1.1.1999.



Edellä esitetyn nojalla voidaan yksiselitteisesti päätellä, että muilla kuin Yhdistyneellä kuningaskunnalla
ja Tanskalla on 109j(4) artiklan nojalla velvollisuus siirtyä EMU:n kolmanteen vaiheeseen kriteerien
täyttyessä ja erityiskokoonpanossa kokoontuvan neuvoston vahvistaessa, että ao. jäsenvaltio täyttää
lähentymiskriteerit.

2. LÄHENTYMISPERUSTEIDEN VÄLJÄT TULKINNAT

Heti aluksi voidaan todeta, että EY:n perustamissopimuksen 109j artiklan sekä sopimukseen liitettyjen
pöytäkirjojen (ennen kaikkea N:ot 5 ja 6) mukaisten lähentymiskriteerien yksityiskohtien muuttaminen
on mahdollista vain neuvoston yksimielisin päätöksin.3 3

Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan välttämättä täytä yhteiseen rahaan siirtymisen jälkeen jäljelle jääviä
kansallisen talouspolitiikan kriteereitä (liialliset alijäämät). Tämä mahdollisuus on otettu huomioon 104c
artiklassa. Siinä on säädetty monivaiheisesta menettelystä, jonka tarkoituksena on palauttaa kyseisen
EMU-valtion budjettikuri. Viimeisenä vaiheena, jos riittävään tasapainoon ei olla vakavissaan
pyrkimässä, menettely päätyy 11. kohdan mukaan erinäisinä sanktioina siihen, että ko. jäsenvaltio on
velvollinen tekemään korottoman talletuksen alijäämien oikaisemisen ajaksi tai jopa maksamaan
sakkomaksun (jos tulokselliset toimet jäävät tekemättä). Tiettyyn rajaan saakka väljät kriteerit ovat
kuitenkin mahdollisia liiallisten alijäämien osalta 104c(2) artiklan mukaisesti, milloin alijäämä on
"pienentynyt merkittävästi ja jatkuvasti... lähelle viitearvoa" (budjettialijäämä) tai "osuus pienenee
riittävästi ja lähestyy riittävän nopeasti viitearvoa" (julkinen velka). Tällöin 104c2 artiklan prosessia ei
käynnistetä.

Siten voidaan kysyä, voiko 104c(2) artiklaa ex analogia soveltaa erityiskokoonpanossa kokoontuvan
neuvoston päätöksenteossa jo 109j(4) artiklan mukaisessa päätöksenteossa, ts. eroteltaessa jäsenvaltioita
"ins" ja "outs" -kategorioihin? Neuvosto erityiskokoonpanossa tekee päätöksensä määräenemmistöllä ja
voi silloin soveltaa tiettyä (esim. maantieteellistä) valikoivuutta. Onhan euro tarkoitus perustaa D-
markan "ympärille" sen korvaavaksi, mutta rooliltaan kansainvälisemmäksi yhteisvaluutaksi.

Voidaan kuitenkin kysyä, kuinka realistinen skenaario on valiokuntaneuvos Jääskisen lausunnossaan
21.5.1997 esittämä mahdollisuus, että EMU:n kolmanteen vaiheeseen hyväksyttäisiin jäsenvaltio, joka ei
alijäämiltään ole siellä päinkään, mitä sanktioista poikkeamismahdollisuus 104c(2) artiklan mukaan
edellyttäisi. Muilla jäsenvaltioilla ei ole EY:n perustamissopimuksen 5 artiklan nojalla nähdäkseni edes
oikeutta "työntää kuilun partaalle", 104c artiklan mekanismin mukaisen sanktiomenettelyn kohteeksi
toista jäsenvaltiota. Jäsenvaltioiden hallitukset soveltavat kaiketi itsekin tervettä järkeä tässä suhteessa
eivätkä ehdoin tahdoin pyri sanktiomenettelyn kohteeksi.

V. HM 72 §
Epäilystä ei liene siitä, etteikö HM 72 §:n muuttamiseksi tarvita aikanaan perustuslainsäätämis-

3 EY:n perustamissopimuksen Pöytäkirjan N:o 6 (lähentymiskriteerit) 6 artikla.
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järjestystä. Hallitusmuodossa vuoden 1991 uudistuksen jälkeen esiintyvä ilmaisu on asianmukaisesti
poistettava, kuten markkaan viittaavat ilmaisut muualtakin lainsäädännöstä. Tämä ehditään toteuttamaan
normaalissa perustuslainsäätämisjärjestyksessä 1.7.2002 mennessä esim. perustuslakien
kokonaisuudistuksen yhteydessä. Uudistuksella voitaisiin nähdäkseni palata vuosina 1919-1991
sovellettuun käytäntöön, jossa Suomen rahayksikköä ei nimeltä mainittu.

VI. JOHTOPÄÄTÖKSET

Mitkään juridiset syyt eivät edellytä siirtymispäätöksen tekemistä EMU:n kolmanteen vaiheeseen
siirtymisestä ylipäätään enää uudelleen. Juridinen päätös on jo tehty VJ 69 §:n 1 mom:n mukaisessa
supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä liittymispäätöksen yhteydessä. Aikanaan on tehty
poliittisista syistä ratkaisu mm. hallituksessa ja prv:ssä siitä, että siirtymispäätöksen osalta tarvitaan:

- "hallituksen esityksestä"
- "eduskunnan myötävaikutus"

Näitä ilmaisuja on niiden perusluonteeltaan poliittisen sisällön takia voida mitenkään arvioida juridisesti.
Poliittisen luottamuksen automaattisesti mittaava tiedonanto (VJ 36 §) ei juridisesti ole sen parempi tai
huonompi, kuin esim. uusi, EMU:n kolmannen vaiheen edellyttämä lakiesitys Suomen Pankista (HE
261/1996 vp:n täydennyksenä) yhdistettynä hallituksen ilmoituksella Suomen siirtymisestä EMU: n
kolmanteen vaiheeseen ja asian tekeminen tässä yhteydessä luottamuskysymykseksi. Molemmissa
tapauksissa hallituksen EMU-kannanoton parlamentaarinen luottamus mitataan ja molemmissa
tapauksissa on tarpeellinen valiokuntakäsittely.

Jos katsotaan, että siirtyminen EMU:n kolmanteen vaiheeseen on "sen suuruusluokan" kysymys, että
sama asia joka on jo kertaalleen käsitelty supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä, täytyy
poliittisesti käsitellä "pitkän kaavan mukaan", antaa lakiesityskytkentä tähän enemmän mahdollisuuksia.
Tällöin voidaan luonnollisesti keskustella laajemmin EMU:un liittyvistä talous- ja rahapoliittisista
Suomen intresseistä. Suomen sitoutumista EU:n jäsenvaltiona siirtymään EMU:n kolmanteen vaiheeseen
se ei millään tavoin muuta.

Helsingissä, 27.5.1997,

Kari Joutsamo
eurooppaoikeuden professori
Helsingin yliopisto


