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ANTERO JYRÄNKI/27.5.1997 PeV

Valtioneuvoston selonteko "Talous- ja rahaliitto"

Seuraavan esityksen pääosa (kohdat 1. - 5.) toistaa asiallisesti sen, mitä esitin talous- ja

rahaliitosta toukokuussa 1996 painosta julkaistussa tutkimuksessani "Euroopan unioni ja

Suomen valtiosääntö" (Oikeustiede-Jurisprudentia XXIX-1996, s.9-76).

1. Keskustelua on käyty siitä, onko EU-liittymissopimus perustanut Suomelle kansainvälisoi-

keudellisen velvoitteen liittyä enemmistön mukana myös talous- ja rahaliittoon, jos ja sitten kun

unionin neuvosto on todennut tämän maan täyttävän lähentymiskriteerit.

Perustamissopimuksen 109j ja 109k artiklan tekstit ovat aika lailla yksiselitteisiä: ne eivät

jätä poikkeamisvaraa muille kuin niille valtioille, jotka eivät lähentymisehtoja täytä.

Sopimuksen liitepöytäkirjan n:o 11 mukaan "Yhdistynyt Kuningaskunta ei ole velvollinen

eikä sitoutunut siirtymään talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen ilman hallituksensa ja

parlamenttinsa erillistä päätöstä". Tanskaa koskee pöytäkirja n:o 12. Siinä sopimusvaltiot

katsovat, "että Tanskan valtiosäännössä on sellaisia määräyksiä, jotka saattavat merkitä, että

Tanskassa on tarpeen järjestää kansanäänestys, ennen kuin tämä maa sitoutuu talous- ja

rahaliiton kolmanteen vaiheeseen". Siihen nähden on sovittu Tanskan voivan ilmoittaa ennen

unionineuvoston 109 j art:n kohdassa tarkoitettua päätöstä, ettei se osallistu rahaliiton kol-

manteen vaiheeseen.

Nämä erillispöytäkirjat, sanamuotonsa puolesta ja kun niitä luetaan myös e contrario,

ilmentävät vahvasti sopimusvaltioiden käsitystä, että rahaliittoon ovat sitoutuneet Tanskaa ja

Isoa-Britanniaa lukuunottamatta muut jäsenvaltiot. Sitoutumisen on näin otaksuttava ulottuvan

myös Maastrichtin jälkeen liittyneisiin uusiin jäsenvaltioihin.

Unionisopimuksen tekstiä voidaan siis lukea siten, että sen hyväksynyt valtio kansainvälistä!

yhteisöoikeudellisesti sitoutuu liittymään rahaliiton kolmanteen vaiheeseen, 1) jos asianomainen

valtio itse täyttää rahaliittoon tulemisen edellytykset, ja 2) jos neuvosto liittymisestä

määräenemmistöllä päättää.

Tuollaisen tulkinnan näyttäisi vahvistavan myös unionisopimuksen pöytäkirja n:o 10,

jossa määrätään mm. seuraavaa:
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"Korkeat sopimuspuolet vahvistavat yhteisön talous- ja rahaliitoa kolmanteen vaiheeseen siirtymisen peruuttamattomuuden

allekirjoittamalla talous- ja rahaliittoa koskevat uudet sopimusmääräykset. Siten 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."

2. Rahaliittositoumuksesta keskusteltaessa on huomautettu, että jäsenvaltiolla on tosiasiallisesti

käytettävissä hyvin yksinkertainen keino syrjäyttää rahaliiton perustamista koskeva sopi-

musvelvoite, nimittäin sellaisen kansallisen talouspolitiikan noudattaminen, joka ei salli

lähentymiskriteerien toteutumista. Itse asiassa sopimus ei lähdekään siitä, että kaikki jäsenvaltiot

samanaikaisesti siirtyisivät rahaliiton kolmanteen (vrt. Ptk n:o 10); velvoite on siten

perusrakenteeltaan tässä mielessä ehdollinen.

Toinen asia on, millaisista lähtökohdista ja millaisin tavoittein jäsenvaltiot tosiasiassa

hoitavat talouspolitiikkansa. On tosin viitattu myös siihen, että EY:n perustamissopimuksen VI

osaston määräykset, samoin kuin yllä siteerattu pöytäkirja, edellyttävät jäsenvaltion rahaliiton

tavoitteiden mukaisen talouspolitiikan noudattamiseen, mikä siis sulkisi laskuista edellä mainitun

vaihtoehtoisen linjan tietoisen noudattamisen. Eron tekeminen toisaalta taloudellisten realiteettien

vaatiman ja toisaalta tietoisesta valinnasta johtuvan talouspolitiikan kesken on kuitenkin vaikeaa.

Siten vaikeaa on myös osoittaa, että perustamissopimuksen vaatimaa tavoitelojaalisuutta on

jossain jäsenvaltiossa ehdoin tahdoin rikottu.

3. Suomen osalta rahaliittoon velvoittautuminen on kiistetty erinäisten lausumien perusteella,

joita liittymissopimuksesta neuvoteltaessa sekä sopimuksesta ja sen voimaansaattamislakiesi-

tyksestä eduskunnassa eri vaiheissa keskusteltaessa esitettiin.

Nyt esillä olevassa selonteossa tulkitaan näitä lausumia tavalla, joka monin paikoin vaikuttaa

kovin pingotetulta.

Mainittujen lausumien ryvästä voidaan alkaa purkaa siitä, mitä pääministeri ESKO AHON esitti

eduskunnassa 13.6.1994:

"Suomen ensisijaisena tavoitteena pitää kuitenkin olla sellaisten rakenteellisten muutosten toteuttaminen, jotka vähentävät

taloutemme suhdanneherkkyyttä. Toisaalta Suomen edun mukaista on aktiivisesti osallistua yhteistyöhön, jolla etsitään ratkaisuja

tähän monia Euroopan unionin nykyisiäkin jäsenmaita koskettavaan ongelmaan. - Kansalliset päätökset Suomen osallistumisesta

Emun kolmanteen vaiheeseen tehdään aikanaan eduskunnassa ja hallituksessa. Tämän olemme neuvotteluissa Euroopan unionille

ilmoittaneet."1

1 Ks.  Edk.  ptk.   1994 s.1647/13.6.94.
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Pääministerin lausuma taas näyttäisi viittaavan Suomen edustajan jäsenyysneuvottelujen aikana

21.12.1993 esittämään toteamukseen, jonka mukaan eduskunta ja hallitus tekevät asianmukaisena

aikana tarpeelliset päätökset Suomen osallistumisesta rahaliiton kolmanteen vaiheeseen

perustamissopimusten mukaisesti.2

Pääministerin sanonta asiayhteydessään voidaan edellä olevassa ymmärtää siten, että

"kansalliset päätökset" eivät koskisi vain kansainvälisen velvoitteen valtionsisäistä toteuttamista,

vaan myös sitä, osallistuuko Suomi lainkaan rahaliittoon. Aivan alkuperäisessä yhteydessään

(jäsenyysneuvotteluissa) sanonta voisi kyllä tarkoittaa sitäkin, että velvoitteet täytetään aikanaan

ja että täytäntöönpano edellyttää kansallisia päätöksiä.

Jos pääministerin lausuma oli tarkoitettu välittämään eduskunnalle ja kansalaisille yleensäkin

sellaisen viestin, että Suomen hallitus olisi liittymisneuvotteluissa esittänyt rahaliittoa koskevan

varauman ja että sopimuksen osapuolet olisivat myös sen hyväksyneet, tällainen viesti oli

virheellinen. Tuollaista varaumaa ei ollut kirjattu sopimusasiakirjoihin, eikä niistä löydä

muutenkaan viitettä siitä, että osapuolet olisivat tuollaisen poikkeuksen hyväksyneet.

Lähtökohtana olikin, ettei uusille jäsenille myönnetä pysyviä poikkeuksia. Se mikä jää käteen, on

edellä mainittu Suomen edustajan ilmoitus neuvottelujen aikana. Sellaisella ilmoituksella ei ole

oikeudellista merkitystä.

Hallituksen esityksessä (135/1994 vp/25.8.1994, s.667) mainitaan, että "talous- ja rahaliiton

kolmannen vaiheen edellyttämistä muutoksista Suomen lainsäädäntöön" annetaan eduskunnalle

aikanaan tarvittavat esitykset.3 Hallitus viittaa tässä siihen, että EKP:n toimivaltuuksia koskevat

säännökset ovat osittain ristiriidassa hallitusmuodon täysivaltaisuutta ja rahapolitiikan hoitamista

koskevien perustuslain säännösten kanssa ja että ne siksi on hyväksyttävä supistetussa

perustuslainsäädäntöjärjestyksessä ja jatkaa: "Talous- ja rahaliiton kolmannen edellyttämistä

muutoksista Suomen lainsäädäntöön annetaan eduskunnalle aikanaan tarvittavat esitykset."

- Koko passuksen rakenne on hieman epäselvä. Se saatetaan kyllä lukea niinkin, että esitetyt

perusteet kuuluvat niihin syihin, joiden nojalla voimaansaattamislaki on hyväksyttävä

perustuslainsäätämisjärjestyksessä ja että "muutokset Suomen lainsäädäntöön" tehdään

myöhemmin liittymislain muodostaman sateenvarjon alla.

2 "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."

3 Saman kannan toistaa esim. PeVL   41/1996 vp:  "EMU:n kolmanteen
vaiheeseen osallistumista koskeva asia on saatettava erikseen
eduskunnan edellyttämin tavoin sen käsiteltäväksi."
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Tärkeä on edelleen perustuslakivaliokunnan lausunnossa (7.10.1994) oleva rahaliittoa koskeva

lausuma. Valiokunnalla oli mahdollisesti sama lähde kuin pääministerillä muutamia kuukausia

aiemmin, ja valiokunnan kanta sitovuusasiassa näyttäisi hyvin selkeältä:

"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 sitoutumisia osallistua talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen."4

[Kurs.AJ:n.]

Käsillä olevassa selonteossa todetaan, että perustuslakivaliokunnan on katsottava yhtyneen

hallituksen esityksen perusteluihin, jollei se nimenomaisesti ole toisin todennut. Selonteko viittaa

yllä olevaan PeV:n lausumaan, mutta jatkaa, että valiokunta "ei esitä tältä osin muutoin

poikkeavia näkökohtia hallituksen esityksen perusteluihin verrattuna" (selonteko s. 36/1). - Tämä

selonteossa esitetty kommentti on oudoksuttava. Jollei näet rahaliittoon sitoutumista pidetä

liittymissopimuksen sisältönä, ei tuota sitoutumista tietenkään esitetä yhtenä syynä (muiden

joukossa) perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämiseen.

Toisaalla selonteossa tulkitaan edellä olevaa PeV:n kannanottoa niin, että siinä tarkoitettaisiin

sitä, että itse asiassa vasta "valtion- tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuva

neuvosto vahvistaa, mitkä jäsenvaltiot osallistuvat euroalueeseen" (selonteko s. 35/11). - Tällaista

tulkintaa ei järkevä lukija voi saada irti tuosta PeV:n lausumasta, jonka alkuosassa viitataan

eduskunnan myötävaikutukseen jäsenyyden ehtona - eikä EU:n neuvoston päätökseen.

Minusta on kutakuinkin ilmeistä, että perustuslakivaliokunta tarkoitti sitä, mitä se sanoi:

rahaliittoon liittyminen riippuu vielä eduskunnan omasta päätöksestä.

Perustuslakivaliokunnan edellä oleva kannanotto kulkeutui sittemmin eduskunnan hyväk-

symään lausumaan saakka. Eduskunta edellytti vastauksessaan (EV/HE 135/1994 vp), että

"Suomen mahdollisesta liittymisestä rahaliiton kolmanteen vaiheeseen päätetään aikanaan

hallituksen erillisen esityksen perusteella", jolloin hallituksen on arvioitava Suomen osallistu-

mista mm. ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä mainittujen seikkojen valossa. - Tästäkin tulee

vastaan se näkemys, että rahaliittoon ei ole vielä sitouduttu.

Sama näkemys toistettiin vielä valtioneuvoston EU-kansanäänestyksen alla äänestäjille

jakamassa tiedotteessa. Siinä rahaliitto esitettiin tavoitteena eikä sitoumuksena, johon me-

nemisestä juuri sillä kertaa äänestettäisiin:

4 PeVM 14/HE 135/1994 vp /7.10.94.
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"Tulevaisuuden tavoite on talous- ja rahaliitto. Sen on määrä johtaa yhteensovitettuun talous- ja budjettipolitiikkaan, kiinteisiin

valuuttakursseihin, yhteiseen rahapolitiikkaan ja keskuspankkiin sekä myöhemmin yhden, yhteisen valuutan käyttöönottoon."

Jos ja kun erinäiset edellä mainitut lausumat sisälsivät sen olettamuksen ja viestin, että (vanhat

ja uudet) EY:n/EU:n jäsenvaltiot eivät sitoutuessaan Maastrichtin sopimukseen samalla

sitoutuneet, ehdot täyttäessään, myös rahaliiton muodostamiseen, olettamus tai viesti oli

virheellinen. Lausumien esittäjien olisi tarvinnut vain perehtyä esimerkiksi Ranskan

perustuslakineuvoston (Conseil Constitutionnel) 9.4.1992 antamaan päätökseen Maastrichtin

sopimuksesta.5 Siinä todettiin että sopimuksen yhteistä rahapolitiikkaa ja yhteistä valuutta-

kurssijärjestelmää koskevat säännökset, lähtien talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen

alkamisesta, olivat yksi niistä Maastrichtin sopimuksen kolmesta ainesosasta, jotka loukkasivat

"kansallisen suvereenisuuden käyttämisen olennaisia edellytyksiä". - Tämä ratkaisu osoitti, että

perustuslakineuvosto (CC) katsoi Maastrichtin sopimuksen hyväksymisen sisältävän samalla

rahaliiton kolmanteenkin vaiheeseen sitoutumisen.

Eurooppalaisessa oikeuskirjallisuudessa oli jo kesään 1994 esitetty Maastrichtin sopimuk-

sesta riittävästi CC:n linjauksen kanssa samansuuntaisia kannanottoja ja tulkintoja; tässä ei niitä

tarvitse tarvinne erikseen luetella.

Jotta Ranska voi hyväksyä Maastrichtin sopimuksen, oli sen perustuslakiin lisättävä,

muiden lisäysten ohella, nimenomainen säännös rahaliitosta, niin kuin sittemmin vielä vuoden

1992 aikana tapahtuikin.

4. Suomalaisiin tulkintoihin, joiden mukaan rahaliittoon ei ollut vielä EU-liittymissopimuksella

lopullisesti sitouduttu, saattoi tosin vaikuttaa se mitä Saksaa tapahtui.

Saksan liittopäivät sitoi näet päätöksellään 2.12.1992 hyväksyessään Maastrichtin sopi-

musta koskevan lain samalla liittohallituksen äänestyskäyttäytymisen unionin neuvostossa

omaan suostumukseensa, kun on päätettävä rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymisestä.

Tämän mukaisesti Saksan perustuslakituomioistuin (Bundesverfassungsgericht) katsoi pää-

töksessään 12.10.1993, että liittopäiville on jätettävä viimekätinen ratkaisu siitä, liittyykö Saksa

rahaliittoon.

En mene tässä Saksan perustuslakituomioistuimen ratkaisun yksityiskohtiin. Olen ratkaisua

analysoinut alussa mainitussa tutkimuksessani. Ratkaisun ydin on siinä toteamuksessa, että

Saksan liittopäivät on halunnut varata itselleen tilaisuuden arvioida talous- ja rahaliiton

5 Decision no 92-308 DC.



kolmanteen vaiheeseen siirtymisen edellytykset, jotta se näin voisi aiheen ilmaantuessa

vastustaa vakauskriteerien mahdollista heikentämistä. Näin turvataan, ettei ilman Saksan

suostumusta - ja siten ilman Saksan liittopäivien merkittävää myötävaikutusta -

lähentymisperusteita lievennetä. Tämä taas liittyy siihen, että Saksan perustuslakiin oli juuri

Maastrichtin sopimuksen takia lisätty, paitsi muuta, 88 artikla. Sen mukaan Bundesbankin

tehtävät ja valtuudet valuutta- ja setelipankkina voidaan siirtää EU:n puitteissa Euroopan

keskuspankille, jos tämä on riippumaton ja sitoutuu ensisijaisena tavoitteenaan vakaan

hintatason turvaamiseen. - Saksassakin siis jo Maastrichtin sopimuksen sellaisenaan katsottiin

loukkaavan rahapolitiikan hoitamista koskevia perustuslainsäännöksiä.

Sanottu osoittaa, että saksalaiset arvioinnit Saksan suhteesta EMU-sitoumukseen lähtivät

eri pohjalta kuin suomalaiset vuoden 1994 arvioinnit Suomen suhteesta tuohon

sitoumukseen.

5. On perusteltua lähteä siitä, että Suomi jo EU liittymissopimuksella oikeudellisesti sitoutui

rahaliittohankkeeseen. Samalla joudutaan kuitenkin toteamaan, että kansanäänestykseen

osallistuneista äänestäjistä on varsin suuri osa ilmeisesti tehnyt ratkaisun virheellisen tiedon

varassa, samoin olettavasti osa kansanedustajista sopimuksen ja sitä koskevan lain hyväksy-

misestä päättäessään.

Rahaliiton muodostaminen merkitsee, kuten Suomen hallitus EU-esityksessään totesi,

ristiriitaa "hallitusmuodon täysivaltaisuutta ja rahapolitiikan hoitamista Suomessa koskevien

säännösten kanssa".6 Valtiosääntöiset esteet rahaliittoon liittymiselle on kuitenkin poistettu

liittymissopimuksen voimaansaattamislailla, joka poikkeuslakina hyväksyttiin

perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Tämä poikkeuslaki kattaa vähintäänkin ne

perustuslainvastaisuudet, jotka suoraan johtuvat perustamissopimuksen määräyksistä.

Liittymissopimuksen voimaansaattamislaki on poikkeuslaki, joka muutti perustuslain

täysivaltaisuutta ja rahapolitiikan hoitamista koskevien säännösten sisältöä - vaikkei niiden

kirjainta muuttanutkaan. Näin murrettuun aukkoon voidaan sijoittaa tavallisena lakina tai

hallinnollisessa järjestyksessä annettuina säädöksinä - aina sen mukaan kuin perustuslaki

edellyttää - rahaliiton täytäntöönpanon vaatimat kotimaiset säädökset, sikäli kuin niitä tarvi-

taan. Samalla on muistettava, että kansainvälisoikeudellinen velvoite vaatii tällaisten säädös-

ten antamista, sen jälkeen kun EU:n neuvosto on päättänyt Suomen kuuluvan rahaliiton

muodostaviin valtioihin. Eduskunnankin harkintavalta noista säädöksistä päätettäessä on siis

varsin rajallinen.

6HE 135/1994 vp, perustelut,  s.667.
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6. Selonteossaan nykyinen hallitus lähtee siitä, että Suomi on jo sitoutunut talous- ja raha-

liiton kolmanteen vaiheeseen ja erityiseen yhteiseen rahaan siirtymiseen (selonteon s. 34/1).

Kuitenkin siinä selvitellään, kuinka eduskunta vielä tekisi "poliittisen päätöksen yhteiseen

rahaan siirtymisestä" (selonteon s. 38/1). Kyseessä on ilmeisesti halu - kaikesta huolimatta -

pyrkiä jotenkin toteuttamaan eduskunnan v. 1994 esittämä - mutta käsitykseni mukaan vir-

heelliselle perustalle rakentunut - lausuma siitä, että liittymisestä rahaliiton kolmanteen

vaiheeseen "päätetään aikanaan hallituksen erillisen esityksen perusteella".

Asiaa tulisi lähestyä ensisijaisesti siitä kysymyksestä käsin, mikä olisi tällaisen päätöksen

oikeudellinen merkitys ja vaikuttavuus.

Päätös ei voisi koskea rahaliittoon sitoutumista, koska siihen on sitouduttu. Jos sellainen

päätös käsittäisi valtuuden antamisen hallitukselle rahaliittoon sitoutumiseen, se olisi oikeu-

dellisesti turha, koska hallituksella on jo tämä valtuus EU-liittymislain hyväksymisen seu-

rauksena. Jos sellainen päätös sisältäisi sen, ettei rahaliittoon liitytä, se ei oikeudellisesti voisi

tehdä tyhjäksi sitä kansainvälisoikeudellista sitoumusta, jonka Suomi antoi Euroopan

unioniin liittymisellään.

Miksi siis puhutaan vielä päätöksestä ja erityisesti poliittisesta päätöksestä?

Julkisuudessa on esitetty, että poliittisella päätöksellä Suomi voisi vielä jättäytyä

rahaliiton ulkopuolelle. On esitetty, että tällainen päätös kyllä sisältäisi liittymissopimuksen

rikkomisen, mutta se voitaisiin silti tehdä ja toteuttaa, koska Suomea ei voitaisi pakottaa

rahaliittoon. Empiirisen todellisuuden kuvauksena, tosiasiallisen käyttäytymisvaihtoehdon

hahmotteluna, tällaiset lausumat voivat olla paikkansapitäviä, mutta niitä on vaikea sijoittaa

samaan perustelukehykseen, jonka keskeisiä aineksia ovat käsitykset siitä, millaisiin

oikeudellisiin velvoitteisiin Suomi on liittymissopimuksella sitoutunut.

Joka tapauksessa selonteko tai tiedonanto antaa eduskunnalle tai sen enemmistölle tilai-

suuden jälkikäteen ottaa poliittisen vastuun siitä, että edellinen eduskunta vajavaisen infor-

maation varassa oikeudellisesti jo hyväksyi rahaliittoon sitoutumisen.

7. Valtio- tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuva Euroopan unionin neuvosto

vahvistaa päätöksellään ne jäsenvaltiot, jotka täyttävät yhtenäisvaluutan vahvistamiseksi

vaadittavat edellytykset. Tämä päätös voidaan Suomen osalta katsoa sellaiseksi VJ 54b §:n

tarkoittamaksi toimeksi, joka "muutoin kuuluisi eduskunnan toimivaltaan". Menettely edus-

kunnan suhteen ja eduskunnassa on sen mukainen.

Hallituksen piirissä taas, kun kyse ei ole EU:n perustamissopimusten muuttamisesta, asia

kuuluu HM 33 a §:n nojalla valtioneuvoston kompetenssiin. Pääministeri edustaa, rahaliiton



muodostamispäätöstä tehtäessä, Suomea EU: n neuvostossa, ja valtioneuvosto antaa, edu-

skunnan käsiteltyä asian VJ 54 b:n mukaan, toimintaohjeet pääministerille.

8. Hallituksen esityksessä käsitellään myös kysymystä, miten olisi asennoiduttava siihen, että

viimeistään siinä vaiheessa, kun Suomen markka lakkaa olemasta laillinen maksuväline, HM 72

§ ei enää vastaa vallitsevaa oikeustilaa. Tähän asianlaitaan on asennoiduttava vallitsevan

poikkeuslakidoktriinin pohjalta. HM 72 § on EU-liittymissopimuksen johdosta menettänyt

oikeudellisen sisältönsä; muutos on saanut oikeusvoiman 1.1.1995, ja se tulee vaiheittain so-

vellettavaksi. Jossakin vaiheessa, ennen 1.7.2002, kansallinen lainsäätäjä joutunee muuttamaan

tai kumoamaan kotimaista lainsäädäntöä (rahalaki, valuuttalaki). Uusia säännöksiä annetaan

suoraan EY-asetuksilla, jotka saavat etusijan niihin kotimaisiin säädöksiin nähden, joita vielä ei

ole kumottu.

Hallitusmuodon 72 § pysyy, sisällöltään tyhjäksi jääneenä, hallitusmuodon tekstissä. Uusi

(vuoden 2000) perustuslaki korjannee tämänkin asianlaidan.



Olli Mäenpää
27.5.1997

Perustuslakivaliokunnalle

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

Valtioneuvoston selonteon keskeiset talous- ja rahaliiton kolmanteen
vaiheeseen siirtymistä koskevien ratkaisujen päätöksentekotapaa ja -
menettelyä koskevat johtopäätökset ovat seuraavat neljä:

(1) talous- ja rahaliiton kolmatta vaihetta koskevat sopimus-
määräykset on kokonaisuudessaan jo saatettu voimaan supistetussa
perustuslainsäätämisjärjestyksessä säädetyllä voimaansaattamislailla;
(2) talous- ja rahaliiton kolmatta vaihetta koskevien sopimus-
määräysten mahdolliset ristiriidat Suomen perustuslain kanssa on
ratkaistu mainitulla voimaansaattamislailla;
(3) eduskunnalla on mahdollisuus ilmaista poliittinen kantansa
valtiopäiväjärjestyksen 36 §:n mukaisen tiedonannon käsittelyn
yhteydessä;
(4) hallitusmuodon 72 §:n muuttaminen ja muutoksen
säätämisjärjestystä koskevat valtiosääntöoikeudelliset kysymykset
tulevat aikanaan perustuslakivaliokunnan ratkaistaviksi.

Seuraavassa näitä neljää johtopäätöstä arvioidaan yksityis-
kohtaisemmin valtiosääntöoikeudelliselta kannalta.

1.   Liittymissopimuksen voimaansaattamislain kattavuus suhteessa
talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen

Voimaansaattamislain (8.12.1994/1540) 1 §:n mukaan Euroopan
unionin liittymissopimuksen "määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat
lainsäädännön alaan,  voimassa  niin  kuin  siitä  on  sovittu".  Talous-  ja
rahaliiton kolmannen vaiheen kannalta keskeisin liittymissopimuksen
määräys on EU-sopimuksen 109 j artikla ja erityisesti sen 2.-4.



kohdat, joissa määritellään kolmanteen vaiheeseen siirtymistä
koskeva päätöksentekojärjestys.

Kolmanteen vaiheeseen siirtymistä koskevan päätöksenteon kannalta
on yleisenä lähtökohtana otettava huomioon, että liittyessään
Euroopan unioniin Suomi tuli samalla uutena jäsenvaltiona suoraan
talous- ja rahaliiton toiseen vaiheeseen, joka alkoi 1.1.1994. Suomen
tullessa yhteisön jäseneksi sen toimintaan sisältyi jo EU-sopimuksen
3 a artiklan 2 kohdan mukaan "tässä sopimuksessa määrätyin
edellytyksin ja siinä määrätyssä aikataulussa sekä siinä määrättyjä
menettelyjä noudattaen valuuttakurssien peruuttamaton
vahvistaminen, joka johtaa yhtenäisvaluutan, ecun, käyttöön
ottamiseen".

Kun arvioidaan EU-jäsenyyssopimuksen voimaansaattamislain ja
siten eduskunnan lainsäädäntöpäätöksen kattavuutta suhteessa talous-
ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymiseen, on tärkeä ottaa
huomioon EU-sopimuksen 109 j artiklan 3. ja 4. kohdan sitovuus ja
niiden välinen dynamiikka. Näiden kohtien yleinen, oikeudellisesti
velvoittava sisältö on, että jäsenvaltiot sitoutuvat siirtymään talous- ja
rahaliiton kolmanteen vaiheeseen ja yhtenäisvaluuttaan 1.1.1999, ellei
valtion- tai hallitustenpäämiesten kokoonpanossa kokoontuva
neuvosto 31.12.1996 mennessä päätä, ettei yhteisön ole aiheellista
siirtyä kolmanteen vaiheeseen tai että kolmanteen vaiheeseen
siirrytään muun ajankohtana.

Vaikka talous- ja rahaliiton kolmatta vaihetta koskevia EU-
sopimuksen artikloja voi hyvällä syyllä arvioida vaikeaselkoisiksi, ne
ovat yksiselitteisiä siinä suhteessa, että jäsenvaltiot ovat sitoutuneet
kolmannen vaiheen aloittamiseen 1.1.1999 (Iso-Britanniaa ja Tanskaa
lukuunottamatta). Tässä suhteessa ainoana — sopimustekstissä hyvin
selvästi määriteltynä — varauksena on kuitenkin se, että neuvostolla
oli toimivalta ennen 31.12.1996 päättää asiasta toisin. Kolmanteen
vaiheeseen ja yhtenäisvaluuttaan siirtyminen toisen vaiheen
elimellisenä jatkona on kuitenkin jo EU-sopimuksessa määritelty
selvästi.

Yksittäisiltä jäsenvaltioilta ei tämän Suomen liittymissopimuksella
hyväksytyn sopimustekstin mukaan odoteta kolmanteen vaiheeseen
liittymistä tai liittymättäjättämistä koskevia päätöksiä eikä tällaisilla
päätöksillä sopimuksen mukaan myöskään ole oikeudellista
merkitystä kolmanteen vaiheeseen siirtymisen kannalta. Toinen asia
on, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus yhteisin päätöksin
neuvostossa ottaa kantaa kolmannen vaiheen aikatauluun ja myös
siihen siirtyviin jäsenvaltioihin. Neuvosto voi myös päättää, että
Suomi ei täytä kolmannen vaiheen edellytyksiä eikä siten ainakaan
ensimmäisten joukossa siirry siihen.



Voimaansaattamislailla on sekä päätöksentekomenettelyä koskevien
sopimusvelvoitteiden sisältö että niiden yksiselitteisyys tältä osin
huomioon ottaen katsottava sekä voidun päättää että päätetyn, että
Suomi EU:n jäsenvaltioksi liittyessään hyväksyy tämän kolmanteen
vaiheeseen siirtymisen 109 j artiklassa määritellyllä tavalla.
Kolmanteen vaiheeseen siirtymistä ei näin ollen nähdäkseni sisällä
sellaista uutta kansainvälisoikeudellista velvoitetta, joka edellyttäisi
eduskunnan asianmukaisessa järjestyksessä erikseen tekemää
päätöstä. Asian voi sekä kansainvälisen oikeuden että Suomen
valtiosääntöoikeuden kannalta arvioituna ilmaista myös niin, että
hyväksyessään liittymissopimuksen eduskunta hyväksyi samalla
kansainvälisoikeudelliset velvoitteet, jotka sisältävät myös talous- ja
rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymisen

Voimaansaattamislain voimaantulon jälkeistä tilannetta arvioitaessa
on vastaavasti aiheellista huomata, että nyt EU:n jäsenvaltiona
Suomea sitovat jäsenvaltiota koskevat (sopimus)velvoitteet, jotka
määräytyvät ensisijaisesti EU-oikeuden mukaan. Esimerkiksi ja
etenkin talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymisen
yhteydessä Suomi ei voi omaksua ikään kuin ei-jäsenvaltion roolia,
jossa se voisi toisista jäsenvaltioista poiketen erikseen päättää
kolmanteen vaiheeseen siirtymisestä. Kolmanteen vaiheeseen
siirtymisen yhteydessä Suomi toimii jo EU:n jäsenvaltiona, ei sen
sijaan EU:n ulkopuolisena kansainvälisoikeudellisena subjektina.

Viimeksi mainittuun näkökohtaan tulisi nähdäkseni valtiosääntö-
oikeudelliset! arvioiden suhteuttaa myös perustuslakivaliokunnan
liittymissopimuksesta esittämä lausuma, jonka mukaan "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."

Valiokunnan lausumaa ei edellä esittämäni näkökohdat huomioon
ottaen kuitenkaan liene mahdollista tulkita siten, että kolmanteen
vaiheeseen siirtyminen merkitsisi uutta kansainvälisoikeudellista
velvoittautumista, joka tämän vuoksi edellyttäisi eduskunnan
myötävaikutusta. Tällainen tulkinta saattaisi ehkä olla mahdollinen,
mikäli EU-jäsenyys muodostaisi perinteisen kansainvälisen
organisaation jäsenyyteen, esimerkiksi YK-jäsenyyteen, rinnastettavan
kansainvälisoikeudellisen sitoumuksen. EU-jäsenyyttä ei kuitenkaan
ole mahdollista arvioida yksinomaan perinteisen
kansainvälisoikeudellisen mallin mukaan, sillä Suomen liittyessä
Euroopan unioniin etenkin yhteisöoikeuden alalla jäsenyysvelvoitteet
olivat jo vakiintuneet olennaisesti kiinteämmiksi.



Liittymissopimuksen voimaansaattamislailla myös nämä kiinteämmät
jäsenvelvoitteet saatettiin supistetussa perustuslainsäätämis-
järjestyksessä osaksi Suomen oikeutta ja samalla Suomen valtiosääntö
sopeutettiin näihin oikeudellisiin jäsenvelvoitteisiin. Kun lisäksi
kolmanteen vaiheeseen ja yhtenäisvaluuttaan siirtyminen on jo
liittymissopimusta hyväksyttäessä edellä esitetyin tavoin ollut otettava
huomioon sopimukseen elimellisesti liittyvänä ja siitä johtuvana
sitoumuksena, kolmanteen vaiheeseen siirtymisvelvollisuus
oikeudellisena velvollisuutena seuraa jo liittymissopimuksesta.

Esittämäni arvio ei kuitenkaan voi kattaa niitä poliittisia ja/tai
taloudellisia realiteetteja, joita kolmanteen vaiheeseen siirtymiseen
saattaa liittyä. Se ei sisällä myöskään arviota siitä, miten eduskunta
liittymissopimuksen ja voimaansaattamislain hyväksyessään
todellisuudessa ymmärsi kolmanteen vaiheeseen siirtymisen
sitovuuden.

Yhteenvetona liittymissopimuksen kattavuudesta suhteessa talous- ja
rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymiseen voidaan todeta
seuraavat lähtökohdat:

-liittyessään Euroopan unioniin Suomi on hyväksynyt tähän
sopimukseen sisältyvät kansainvälisoikeudellisesti sitovat velvoitteet
-näihin velvoitteisiin sisältyy myös siirtyminen talous- ja rahaliiton
kolmanteen vaiheeseen ja siihen sisältyvään yhtenäisvaluuttaan
-Suomen päättäessä liittymisestä Euroopan unioniin, päätöksenteko
sisälsi tästä aiheutuvien kansainvälisoikeudellisten velvoitteiden
hyväksymisen Suomen valtiosäännön edellyttämässä järjestyksessä
-EU:n jäsenvaltiona Suomea sitovat lisäksi jäsenvaltioon kohdistuvat
EU-oikeudelliset velvoitteet, joihin EU-sopimuksen mukaan kuuluu
siirtyminen talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siinä
järjestyksessä kuin mainitussa sopimuksessa määritellään
-näiden EU-jäsenyyteen liittyvien ja jäsenyydestä välittömästi
aiheutuvien oikeudellisten velvoitteiden toteuttamista koskeva
ratkaisu on tehty valtiosääntöoikeudellisesti sitovalla tavalla, kun
liittymissopimus hyväksyttiin supistetussa perustuslainsäätämis-
järjestyksessä.

2.   Talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymisen
aiheuttamat valtiosääntöoikeudelliset ongelmat

Kolmanteen vaiheeseen siirtymisen valtiosääntöoikeudellinen
problematiikka liittyy lähinnä siihen, onko valtiopäiväjärjestyksen
69.1 §:n mukaisessa supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä
säädetyllä voimaansaattamislailla samalla ratkaistu kaikki talous- ja



rahaliiton kolmannen vaiheen aiheuttamat valtiosääntöoikeudelliset
kysymykset, vai tulisiko joihinkin kysymyksiin vielä erikseen ottaa
kantaa valtiosääntöoikeudelliselta kannalta.

Tältä osin voidaan viitata etenkin perustuslakivaliokunnan lausuntoon
14/1994 vp, jossa on arvioitu EU-jäsenyyden valtiosääntöisiä
vaikutuksia ja päädytty edellyttämään (supistetun) perustuslain-
säätämisjärjestyksen käyttämistä, koska EU-sopimus on useilta osin
ristiriidassa Suomen valtiosäännön kanssa. Perustuslainsäätämis-
järjestyksen käyttämisellä ei kuitenkaan ole voitu ratkaista kaikkia
EU-sopimuksesta aiheutuvia valtiosääntöoikeudellisia ongelmia. Ne
voidaan selvyyden tavoittelemiseksi jakaa esimerkiksi kolmeen
ryhmään:

(1) liittymissopimukseen välittömästi sisältyvät
valtiosääntöoikeudelliset ongelmat;
(2) liittymissopimuksesta välittömästi aiheutuvat
valtiosääntöoikeudelliset ongelmat;
(3) EU-jäsenyyteen sinänsä perustuvat valtiosääntöoikeudelliset
ongelmat, jotka eivät kuitenkaan suoraan johdu liittymissopimuksesta.

(1) Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat lähinnä tilanteet, joissa
liittymissopimuksen määräysten ja valtiosäännön välillä on suora ristiriita.
Voimaansaattamislakia säädettäessä käytetyn supistetun
perustuslainsäätämisjärjestyksen voidaan katsoa koskevan ainakin
liittymissopimukseen ja sen kohteena oleviin sopimuksiin välittömästi
sisältyviä, Suomen valtiosäännön kanssa ristiriitaisia elementtejä.
Tällaisina voidaan pitää esimerkiksi Suomen suvereniteettia ja itsenäisen
lainsäädäntövallan alaa rajoittavia liittymissopimuksen määräyksiä.

(2) Niin ikään supistetun perustuslainsäätämisjärjestyksen voidaan katsoa
koskeneen liittymissopimuksesta ja sen toteuttamisesta välittömästi
seuraavia mutta liittymissopimukseen suoranaisesti kirjaamattomia,
Suomen valtiosäännön kanssa ristiriitaisia elementtejä. Tällaisina voidaan
pitää etenkin EY-tuomioistuimen oikeuskäytännössä kehitettyjä, EU-
oikeuden erottamattomaksi osaksi muodostuneita piirteitä kuten muun
muassa etusijaa ja välittömiä oikeusvaikutuksia.

Tässä yhteydessä on paikallaan kiinnittää huomiota myös siihen, että useat
ryhmiin (1) ja (2) kuuluvat valtiosääntöoikeudelliset kysymykset ovat —
niiden periaatteellisesta tärkeydestä huolimatta — sellaisia, joiden
voimassaolevaan valtiosääntöön aiheuttamia muutoksia ei ilmeisesti ole
myöskään myöhemmin tarkoitettu kirjata



perustuslakiin. Tällaisia ovat esimerkiksi EU-sopimuksen
oikeuslähdejärjestykseen aiheuttamat muutokset. Vaikka nämä muutokset
ja uudet piirteet ovat periaatteellisesti erittäin merkittäviä valtiosäännön
kokonaisuuden kannalta, ne eivät kuitenkaan ole merkinneet, että jokin
voimassaoleva perustuslain normi kokonaan menettäisi nykyisen
sisältönsä.

(3) Voimaansaattamislakia säädettäessä käytetyllä supistetulla
perustuslainsäätämisjärjestyksellä ei ilmeisesti kuitenkaan ole voitu
— ennakoivasti — ratkaista kaikkia sellaisia valtiosääntöoikeudellisia
ongelmia, joita myöhemmin aiheutuu siitä, että Suomi on EU:n jäsen.
Yhtenä esimerkkinä voidaan pitää direktiivin voimaansaattamiseksi
säädettävän lain ristiriitaa perusoikeusnormin kanssa. Vaikka Suomi on
EU: n jäsen, direktiivin voimaansaattamisessa on tältä osin noudatettava
valtiosäännön määräyksiä ja todennäköisesti perustus-
lainsäätämisjärjestystä. Niin ikään Suomen valtiosäännön vaatimukset on
otettava huomioon saatettaessa voimaan yleis-sopimuksia, jotka tehdään
oikeus- ja sisäasiain yhteistyön tai ulko- ja turvallisuuspoliittisen
yhteistyön alalla. Niiden vaikutus Suomen täysivaltaisuuteen on otettava
huomioon säätämisjärjestystä arvioitaessa.

Voimaansaattamislakia säädettäessä käytetyllä supistetulla
perustuslainsäätämisjärjestyksellä on voitu kattaa sellaiset talous- ja
rahaliitosta aiheutuvat valtiosääntöoikeudelliset ongelmat, jotka suoraan
johtuvat liittymissopimuksesta tai jotka välittömästi seuraavat siitä.
Tällaisia liittymissopimuksen voimaansaattamiseksi välttämättömiä
valtiosääntöoikeudellisia ratkaisuja ovat muun muassa kolmanteen
vaiheeseen siirtymisen mahdollisesti aiheuttamat ongelmat Suomen
täysivaltaisuuden kannalta. Esimerkiksi ja etenkin se että keskeinen
rahapoliittinen päätösvalta siirtyy Euroopan keskuspankille kuuluu näihin
liittymissopimuksen voimaansaattamisessa käytetyn supistetun
perustuslainsäätämisjärjestyksen ratkaisemiin ongelmiin.

Sen sijaan vasta myöhemmin EU-jäsenyydestä johtuvat
perustuslakiongelmat eivät myöskään talous- ja rahaliiton osalta ole
— ainakaan kattavasti — tulleet ratkaistuiksi supistetulla perustuslain
säätämisjärjestyksellä. Konkreettinen ja keskeisin esimerkki näistä
valtiosääntöoikeudellista ratkaisuaan vaativista kysymyksistä on
nähdäkseni yhteisen rahan suhde hallitusmuodon 72 §:n säännökseen
markasta Suomen rahayksikkönä.

Yhteenvetona kolmanteen vaiheeseen siirtymisen aiheuttamista
valtiosääntöoikeudellisista heijastusvaikutuksista on todettavissa, että



-talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymistä koskevien
EU-sopimuksen määräysten mahdolliset ristiriidat Suomen perustus-
lain kanssa on pääosin ratkaistu liittymissopimuksen voimaan-
saattamislailla
-tällainen valtiosääntöoikeudellisesti moitteeton ratkaisu on olemassa
etenkin sopimuksen voimaansaattamiseksi välttämättömien valtio-
sääntöoikeudellisten ongelmien osalta
-voimaansaattamislailla ei kuitenkaan edes supistetussa perustuslain-
säätämisjärjestyksessä säädettynä ole voitu kattavasti ratkaista kaikkia
sellaisia valtiosääntöoikeudellisia ongelmia, jotka tulevat myöhemmin
esiin kolmannen vaiheen alkaessa ja/tai jotka johtuvat välillisemmin
liittymissopimuksesta.

3.  Eduskunnan päätösvallan käyttäminen ja sen muodot
suhteessa talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen

Eduskunta on vastauksessaan hallituksen esitykseen liittymis-
sopimuksen voimaansaattamislaiksi todennut seuraavan lähtökohdan
eduskunnan päätösvallan käyttämisestä:

"Eduskunta edellyttää, että Suomen mahdollisesta liittymisestä
rahaliiton kolmanteen vaiheeseen päätetään aikanaan
eduskunnassa hallituksen erillisen esityksen perusteella, jolloin
hallituksen on arvioitava Suomen osallistumista mm. mietinnössä
mainittujen seikkojen valossa."

Tämän lausuman merkitystä valtiosääntöoikeudellisesti arvioitaessa
on otettava huomioon edellä kohdassa 1. todettu lähtökohta, jonka
mukaan talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymisen
yhteydessä Suomi toimii jo EU:n jäsenvaltiona. EU:n jäsenvaltiona
toimiessaan Suomi päättää EU:n toimielimissä ratkaistavia asioita
koskevat kannanottonsa Suomen valtiosäännön mukaisessa
järjestyksessä. Kolmanteen vaiheeseen siirtyminen ei kuitenkaan enää
sisällä sellaista uutta kansainvälisoikeudellista velvoittautumista,
johon liittymissopimuksen voimaansaattamisella ei jo olisi otettu
kantaa.

Näin ollen eduskunnan edellä siteeratussa vastauksessaan edellyttämä
päätösvallan käyttäminen eduskunnassa on Suomen jäsenvaltiona
käyttämää päätösvaltaa, jonka kohteena on jäsenvaltion velvoitteiden
ja sitoumusten toteuttaminen. Valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa
on nähdäkseni luonnollista lähteä siitä, ettei eduskunta siteeratussa
vastauksessaan ole voinut edellyttää käyttävänsä päätösvaltaa, jota
sillä ei ole Suomen valtiosäännön mukaan tai



Suomen valtiosäännön mukaisessa järjestyksessä voimaansaatetun EU-
sopimuksen mukaan.

Mikäli saman asian arvioinnin perusteeksi otetaan poliittisen
päätöksentekojärjestelmän näkökohdat tai kolmanteen vaiheeseen
siirtymisen yleistä hyväksyttävyyttä ja legitimiteettiä koskevat näkökohdat,
tulos saattaa hyvinkin olla toisenlainen painotuksiltaan. Joka tapauksessa
myös Suomen valtiosäännön mukaan eduskunnan päätösvaltaan kuuluu
luontevasti esittää poliittinen kannanotto siitä, mikä tulee olla hallituksen
esittämä Suomen kanta EU:n jäsenvaltiona kolmanteen vaiheeseen
siirtymiseen.

Kun arvioidaan eduskunnan vastauksessaan esittämää erillisen esityksen
vaatimusta, voidaan ensinnäkin todeta, että valtiopäiväjärjestyksen 69.2 §:n
tarkoittaman esityksen käyttämiseen tässä yhteydessä ei ole
valtiosääntöoikeudellisia perusteita. Syynä on se, että kolmanteen
vaiheeseen siirtymisessä ei ole kysymys uudesta
kansainvälisoikeudellisesta velvoitteesta. Hallituksen lakiesityksen
käsittelyn yhteydessä eduskunnan poliittinen kannanotto olisi sinänsä
mahdollista. Tällainen esitys voisi olla esimerkiksi kolmanteen vaiheeseen
siirtymiseen liittyvä, siirtymisen toteuttamisen jotain alaa tai yksityiskohtaa
koskeva lakiesitys.

Tiedonanto ei kirjaimellisesti täytä muodollista erillisen esityksen kriteeriä,
mutta asiallisesti se vastaa eduskunnan poliittisen kannanoton
mahdollistamisen tavoitetta ja tarkoitusta. Toisaalta
valtiosääntöoikeudellisesti arvioiden eduskunta ei ole edellä siteeratussa
vastauksessaan voinut edellyttää muunluonteista
päätöksentekomahdollisuutta kuin juuri tiedonannon mahdollistamaa
poliittisen mielipiteen esittämistilaisuutta. Eduskunta ei tässä suhteessa voi
myöskään itsenäisesti disponoida niistä vireillepanotavoista ja -muodoista,
joihin sen päätöksenteko kohdistuu.

Y hte e nve to na eduskunnan käytet t ävissä o lev is t a
päätöksentekotavoista on todettavissa, että

-eduskunnan liittymissopimuksen hyväksymiseen liittyvässä
vastauksessaan esittämän erillisen esityksen vaatimuksen tarkoituksena on
valtiosääntöoikeudelliselta kannalta arvioiden eduskunnan poliittisen
kannanoton mahdollistaminen -tällainen kannanotto voidaan esittää joko
kolmanteen vaiheeseen siirtymistä koskevan teknisluonteisen lakiesityksen
käsittelyn yhteydessä tai vastauksena tiedonantoon.



4. Hallitusmuodon 72 § ja mahdolliset muut
lainsäädäntömuutokset valtiosäännön kannalta

Hallitusmuodon 72 §:n mukaan Suomen rahayksikkö on markka, kun
taas talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirryttäessä
kansalliset rahayksiköt korvautuvat yhteisellä rahayksiköllä.
Yhteiseen rahayksikköön siirtyminen tulee näin ollen olemaan
ilmeisessä ristiriidassa hallitusmuodon 72 §:n sanamuodon ja sisällön
kanssa.

Tällaisen ristiriidan voidaan katsoa aiheutuvan jo siitä, että Suomi on
EU:n jäsenvaltio ja on jäsenvaltioksi tullessaan sitoutunut talous- ja
rahaliiton kolmannen vaiheen toteuttamiseen, jossa siirrytään
yhtenäisvaluuttaan. Itse asiassa tätä ristiriitaa ei voisi edes syntyä, jos
Suomi ei olisi liittynyt EU:n jäseneksi.

Euroalueen muodostamista koskevaa päätöksentekojärjestelyä
arvioitaessa on samalla otettava huomioon, että Suomi on EU: n
jäsenvaltiona edellä kerrotuin tavoin ja vaadittavien edellytysten
täyttyessä oikeudellisesti sitoutunut siirtymään kolmanteen
vaiheeseen, johon yhteinen rahakin kerrotunlaisen päätöksenteko-
järjestyksen puitteissa sisältyy. Perustuslain kirjaimen muuttaminen ei
tämän vuoksi ole välttämätön oikeudellinen edellytys, jotta tämä
jäsenvelvoite voisi toteutua. Perustuslain kirjaimen ja todellisuuden
välinen yksiselitteinen ja hyvin konkreettinen ristiriita ei kuitenkaan
ole valtiosääntöoikeudellisesti tai muutenkaan suotava tilanne.
Hallitusmuodon 72 §:n ja yhteisen rahan välisen suhteen
valtiosääntöoikeudellinen korjaaminen on kuitenkin toteutettavissa
myöhemmässä vaiheessa.

Suomen osallistumisesta euroalueeseen päätetään Euroopan
rahapoliittisen instituutin raporttien pohjalla neuvoston kokouksessa
huhti-toukokuussa 1998. Tuon päätöksenteon jälkeen myös
perustuslain kirjainta on tältä osin aiheellista muuttaa, mikäli yhteinen
raha toteutuu ja Suomi kuuluu euroalueeseen. Perustuslain
muuttamisessa on luonnollisesti käytettävä perustuslainsäätämis-
järjestystä. Samaan asiaan viittaa ymmärtääkseni myös
perustuslakivaliokunta lausunnossaan liittymissopimuksen voimaan-
saattamisesta, kun sen mukaan hallitusmuodon muuttaminen olisi
oikeudellisesti välttämätöntä "siltä osin kuin jokin sen säännös
kokonaan tai muutoin kuin tilapäisesti menettäisi nykyisen sisältönsä
EU:n jäsenyyden myötä".
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Perustuslakivaliokunnalle

Lausuntona valtioneuvoston selonteosta "Talous- ja rahaliitto -- Suonien
vaihtoehdot ja kansallinen päätöksenteko" (VNS 4/1997 vp) esitän
kunnioittavasti seuraavaa.

1. EMUn kolmatta vaihetta koskevan eduskunnan päätöksen muoto:
tiedonanto vai "esitys"

Olen erillistutkimuksessani "EMU ja Suomen valtiosääntö; Yhteiseen rahaan
siirtyminen ja Suomen Pankin asema" (Helsinki 1997) päätynyt jokseenkin
samoihin johtopäätöksiin kuin valtioneuvosto selonteossaan. Pidän siksi
valtiopäiväjärjestyksen 36 §:ssä tarkoitettua tiedonantoa asiallisesti täysin
hyväksyttävänä menettelynä EMUn kolmatta vaihetta ja yhteiseen rahaan
osallistumista koskevassa eduskunnan päätöksenteossa. Olen kuitenkin tehnyt
tässä yhteydessä sen varauksen, että koska tiedonannon muoto ei vastaa
eduskunnan liittymissopimuksen yhteydessä hyväksymän perustelulausuman
sanamuotoa ("esitys"), tiedonannon hyväksyttävyys edellyttää eduskunnan
tahtoa käsitellä asia tuossa muodossa. Suostumus tiedonannon muodossa
tehtävällä päätökselle olisi asianmukaista antaa nyt käsittelyssä olevan selonteon
yhteydessä.

Eduskunnan perustelulausumassa käytetty termi "esitys" on monimerkityksinen.
Lakiehdotukset (HM 18 §), talousarvio- (HM 69.1 §, VJ 30 §) ja
lisätalousarvioehdotukset (HM 69.3 §) sekä myös lausuntopyynnöt (VJ 34 §)
annetaan kaikki eduskunnalle nimikkeellä "hallituksen esitys". "Esityksen
perusteella" tehtävä eduskunnan päätös puolestaan voi koskea hallituksen
esityksen sisältämää ehdotusta (esim. lakiehdotus) taikka asian yhteydessä
hyväksyttäviä valiokunnan mietintöön tai täysistunnossa tehtyyn
perustelulausumaehdotukseen kirjattuja perusteluja.
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Olen ymmärtänyt, että tiedonannon muotoa kohtaan esiintyy kolmenlaisia
epäluuloja, joista kaksi mielestäni on aiheettomia ja yksi on syytä ottaa
vakavasti.

(a) Kysymys perustuslainsäätämisjärjestyksestä. Ensimmäinen aiheeton epäluulo
perustuu ajatukselle, jonka mukaan Suomen osallistumisesta yhteiseen rahaan
tulisi ennen neuvoston lopullista päätöstä kansallisesti päättää
perustuslainsäätämisjärjestyksessä. En näe tälle kannalle asiallisia perusteita.
EU-liittymissopimus on saatettu voimaan poikkeuksena perustuslaista ja
supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Näin ollen siitä oikeudellisesti
seuraavat Suomen perustuslakien vastaiset velvoitteet on jo Suomessa
hyväksytty ja saatettu voimaan. Tämä koskee myös hallitusmuodon 72 §:n
säännöstä markasta Suomen rahayksikkönä, jonka muuttaminen ennen yhteiseen
rahaan siirtymistä ei ole valtiosääntöoikeudellisesti välttämätöntä.

(b) Kysymys hallituksen luottamuksesta tai asiaratkaisusta. Toinen aiheeton
epäluulo perustuu käsitykseen, jonka mukaan tiedonantomenettelyssä "aina"
äänestettäisiin valtioneuvoston luottamuksesta eikä itse pääasiasta, EMUsta.
Käsitys on virheellinen. Tiedonantomenettelyssä äänestetään valtioneuvoston
nauttimasta luottamuksesta vain samassa mielessä kuin lakiehdotustenkin
yhteydessä: keskustelussa voidaan tehdä nimenomaista epäluottamusta
tarkoittava ehdotus tai hallitus voi tehdä mistä hyvänsä ratkaisun sisältöä tai
perusteluja koskevasta asiasta luottamuskysymyksen. Myös tiedonannon
johdosta tehtävä eduskunnan päätös perustuu valiokunnan valmisteluun ja se voi
olla yksityiskohtaisuudessaan lakiehdotukseen rinnastettava. Haluttaessa
tiedonantoa koskeva päätös voidaan tehdä myös kahden käsittelyn asiana, jolloin
käsittelyjen välillä se käy suuressa valiokunnassa (VJ 71 §).

(c) Kysymys päätöksen legitimiteetistä. Julkisessa keskustelussa tiedonannon
muodossa tehtävä EMU-päätös on saanut osakseen kritiikkiä, joka
ymmärtääkseni perustuu edellä mainittuihin väärinkäsityksiin ja siis
epärationaalisiin perusteisiin. Epäluulot on ehkä mahdollista hälventää, mutta
tietysti niihin voidaan reagoida myös etsimällä EMU-päätökselle sellainen
muoto, jonka odotetaan herättävän mahdollisimman paljon luottamusta
päätöksenteon muodon asianmukaisuuteen. Jos lakiehdotuksen uskotaan
herättävän kansalaisten keskuudessa enemmän luottamusta kuin tiedonannon, ei
tietenkään ole valtiosääntöistä estettä tehdä EMUn kolmatta vaihetta koskevat
päätökset jonkin EMUun asiallisessa yhteydessä olevan lakiehdotuksen
yhteydessä. On kuitenkin syytä korostaa, ettei lakiehdotuksen eduskuntakäsittely
koske yhtään tiedonantoa vähemmässä määrin valtioneuvoston luottamusta.
Kansanedustajilla on mahdollisuus lakiehdotuksen yhteydessä esittää
epäluottamuslausetta, ja hallitus puolestaan voi tehdä mistä tahansa lainkohdan
muutoksesta tai perustelulausumasta luottamuskysymyksen.
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2. Kysymys EMU-puitelaista

Eduskunnan EMU-päätöksen legitimiteetin lisäämiseksi on ehdotettu myös
erillisen puitelain säätämisestä Suomen osallistumisesta talous- ja rahaliiton
kolmanteen vaiheeseen. Näen tässä ehdotuksessa kaksi ongelmaa.

(a) Normatiivisen sisällön puuttuminen. Lain muotoa ei mielestäni tulisi käyttää
muuhun kuin oikeusnormien asettamiseen. Puhtaasti toteavan lain säätäminen ei
vastaisi tätä tavoitetta.

(b)Mahdolliset säätämisjärjestysongelmat. Jos EMU-laille puolestaan
pyrittäisiin antamaan normatiivinen luonne, sitä voitaisiin tavoitella eduskunnan
päätöksentekoon kohdistuvin säännöksin tai säännöksin, jotka koskevat
hallituksen, pääministerin tai presidentin valtuuttamista toimimaan tietyllä
tavalla. Tällaisiin säännöksiin liittyisi helposti valtiosääntöoikeudellisia
ongelmia, jos esimerkiksi tavallisella lailla pyrittäisiin sitomaan eduskunnan
lainsäädäntövallan tulevaa käyttöä tai muuttamaan eduskunnan, valtioneuvoston
ja presidentin välisiä toimivaltasuhteita.

Edellä sanotun perusteella pidän EMU-puitelain säätämistä epäsuotavana. Jos
eduskunnan EMU-päätökselle tavoitellaan mahdollisimman suurta legitimiteettiä
tekemällä päätös "hallituksen esityksen perusteella", tuon esityksen tulisi
mielestäni olla asiallisesti tärkeä EMUn toteutukseen liittyvä lakiehdotus.
Esimerkiksi rahalakiin tai lakiin Suomen Pankista kohdistuva muutos saattaisi
hyvin täyttää nämä kriteerit. On kuitenkin syytä muistaa, ettei Suomen
osallistuminen yhteiseen rahaan riipu vain Suomen omista päätöksistä, joten
käsiteltävän lain tulisi olla neutraali suhteessa yhteiseen rahaan osallistumiseen
tai poikkeusasemaan jäämiseen.

3. Hallitusmuodon 72 §:n muutos: ajankohta ja säätämisjärjestys

Edellä todetun mukaisesti katson, ettei hallitusmuodon 72 §:n muuttamiselle ole
oikeudellista tarvetta ainakaan ennen kuin on Euroopan unionin tasolla päätetty,
osallistuuko Suomi yhteiseen rahaan vai ei. Jos perustuslakia välttämättä
haluttaisiin muuttaa ennalta, muutos voisi olla vain Suomen markkaa koskevan
maininnan kumoaminen säätämättä mitään rahayksiköstä taikka sitten
perustuslakiin huonosti soveltuva ehdollinen säännös.

Mielestäni hallitusmuodon 72 §:n muuttaminen tulee ajankohtaiseksi toukokuun
1998 jälkeen, kun tiedetään, tuleeko Suomi 1.1.1999 alkavan siirtymäkauden
kestäessä siirtymään markasta euroon. Koska siirtymäkausi kestää
perustuslakien kokonaisuudistuksen suunnitellun voimaantuloajankohdan ohi, en
näe perustuslain uskottavuuden säilyttämisestä seuraavaa tarvetta muuttaa
erikseen hallitusmuodon 72 §:ää ennen kokonaisuudistusta. Kun
liittymissopimus on saatettu voimaan poikkeuksena hallitusmuodon 72 §:n
säännöksestä, säännöksen muuttaminen ei ole oikeudellisesti välttämätöntä.
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Jos hallitusmuodon 72 §:n sanamuotoa muutettaisiin vain liittymissopimuksesta
seuraavia muutostarpeita vastaavasti, perustuslain sanamuodon muutos olisi
mielestäni säädettävissä supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Syntyvä
muotoilu olisi kuitenkin perustuslain tekstiin sopimaton (ks. Scheinin 1997 s.
142 alaviite 455).

4. Kysymys eduskunnan EMU-päätöksen sisällöstä

Lain muodossa tehtävää eduskunnan EMU-päätöstä vastaan puhuu mielestäni
pyrkimys tavoitella eduskunnan päätökselle mahdollisimman suurta reaalista
vaikuttavuutta kolmanteen vaiheeseen siirtymistä ja Suomen osallistumista
koskevassa päätöksentekoprosessissa. Tiedonannon johdosta tehtävä eduskunnan
päätös tai lakiehdotuksen yhteydessä käsiteltävä perustelulausuma sopivat siksi
tähän tarkoitukseen lakiehdotusta paremmin.

Eduskunnan tuleva EMU-päätös koskee käsittääkseni ainakin seuraavia asioita:
- kannattaako Suomi EMUn kolmanteen vaiheeseen siirtymistä 1.1.1999 lukien;
- ilmaiseeko Suomi halunsa siirtyä yhteiseen rahaan heti kolmannen vaiheen
alusta vai myöhemmin (ja siinä tapauksessa, milloin); sekä
- miten Suomi suhtautuu muiden jäsenvaltioiden osallistumiseen yhteiseen
rahaan: halutaanko Suomen osallistuminen kytkeä joidenkin toisten valtioiden
osallistumiseen, vastustaako Suomi joidenkin valtioiden mukaantuloa jne.

Eduskunnan päätöksen muotoilut tulee laatia tietoisena siitä, ettei eduskunnan
päätös oikeudellisesti sido Euroopan unionin neuvostoa vaan neuvosto voi
ainakin periaatteessa päättää Suomen osallistumisesta tai yhteisen rahan
ulkopuolelle jäämisestä myös Suomen kannan vastaisesti. Tulkintani mukaan
Suomea edustaa ratkaisevaa päätösvaltaa käyttävässä neuvoston
huippukokoonpanossa eduskunnalle parlamentaarisessa vastuussa oleva
pääministeri, jonka tulee erota ellei hän katso voivansa neuvostossa edustaa
eduskunnan kantaa (ks. Scheinin 1997 s. 133-135).

5. Valiokuntaneuvos Jääskisen muistio

Minulle on erikseen toimitettu valiokuntaneuvos Niilo Jääskisen valiokunnalle
antama ja 21.5.1997 päivätty lausunto. Tuossa lausunnossa katsotaan, että EU-
liittymissopimuksen osana Suomessa voimaan saatetun Maastrichtin sopimuksen
soveltaminen ja tulkinta voisi tietyissä oloissa "muuttua uuden
kansainvälisoikeudellisen velvoitteen omaksumiseksi" (kohta 13) ja että
Euroopan unionin neuvoston päätös EMUn kolmanteen vaiheeseen siirtymisestä
saattaisi siksi Suomen valtiosäännön kannalta olla uusi "valtiosopimus"
valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n mielessä (kohta 19, po. 18). Lähinnä kysymys
saattaisi aktualisoitua, jos neuvosto päättäisi yhteiseen rahaan osallistuviksi
valtioiksi Suomen yhdessä sellaisten valtioiden kanssa, jotka selvästi eivät täytä
ns. lähentymiskriteerejä (kohta 17).
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En yhdy valiokuntaneuvos Jääskisen käsitykseen. Jos Suomi pitäisi kuvatussa
asetelmassa tehtävää neuvoston päätöstä Maastrichtin sopimuksen vastaisena,
sen tulisi ensisijaisesti viedä asia Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen, joka on
perustamissopimuksilla luotu jäsenvaltioiden käytettävissä oleva mekanismi
oikeudellisten tulkintaerimielisyyksien ratkaisemiseksi. On myös ajateltavissa,
että Suomi vetoaisi perustavaan olosuhteiden muutokseen liittymissopimuksen
edellytyksiin nähden ja irtisanoisi liittymissopimuksen. Tulkintaerimielisyyden
kohteleminen sopimusmuutoksena ja auttaminen kansallisen parlamentin
hyväksyttäväksi merkitsisi yhteisön toimielinten päätöksistä seuraavien
velvoitteiden alistamista kansalliselle päätöksenteolle. Samalla se "sisältäisi
ajatuksen siitä, että olisi jäsenvaltion itsensä valittavissa, katsooko se olevansa
sidottu alkuperäisiin sopimusvelvoitteisiin vai kiistanalaisella päätöksellä
modifioituun sopimuskokonaisuuteen. Seurauksena olisi asetelma, jossa eri
jäsenvaltiot -- kukin oman valtiosääntönsä ja sen mukaisessa järjestyksessä
tehtyjen päätösten mukaan -- kukin määrittäisivät millaiseen
sopimuskokonaisuuteen ne ovat sitoutuneet. Euroopan yhteisön kaltaisessa
rakennelmassa tällainen lopputulos ei ole hyväksyttävä vaan erimielisyydet on
ratkaistava yhteisön oikeuden tulkintaa koskevien oikeudellisten ristiriitojen
varalle luoduissa menettelyissä eli Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa.

Valiokuntaneuvos Jääskisen muistio ei anna aihetta muuttaa kantaani, jonka
mukaan eduskunnan EMU-päätös ei ole tehtävissä valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n
2 momentissa tarkoitetussa menettelyssä (ks. Scheinin 1997 s. 99).

6. Muita huomioita

6.1. EKP:n ja EKPJ:n normipohjan kehittäminen. Selonteon sivuilla 13-15
esitetty oikeuttaa kysymyksen, onko Suomella lainkaan linjaa Euroopan
keskuspankin ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän demokraattisen
legitimiteetin kehittämisessä. Sivujen 14 ja 15 taitteessa oleva johtopäätös
pikemminkin ilmaisee hyväksynnän Maastrichtin sopimuksen perusteella
muodostuvalle tilanteelle.

Talous- ja rahaliittoa koskevat sopimusmääräykset Maastrichtin sopimuksessa ja
niihin liittyvä EKP:n ja EKPJ:n perussääntö ovat syntyneet pitkälti kansallisten
keskuspankkien pääjohtajien vastuulla olleen valmistelun tuloksena.
Sopimusneuvotteluissa ei ole kiinnitetty riittävää huomiota valvonta- ja
vastuunalaisuuskysymyksiin. EMU ei ole vuoden 1996 hallitusten välisen
konferenssin asialistalla. Silti turisi kansallisesti ja eurooppalaisella tasolla pohtia
normimuutosten tarvetta myös sopimusten osalta. Itse näen muutostarpeita
erityisesti kahdessa kysymyksessä:

(a) Rahapolitiikan määrittely ja toteutus ei saisi olla yksin EKP:n asiana.
Euroopan unionin poliittisille toimielimille tulisi antaa osuus hintatason vakautta
(perustamissopimuksen 105 artikla ja perussäännön 2 artikla) toteuttavan
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välitavoitteen asettamisessa, esimerkiksi siten että neuvosto päättäisi EKP:n
ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia ja komissiota kuultuaan kahden
seuraavan vuoden numeerisesta inflaatiotavoitteesta. Jo tällaisen tavoitteen
asettaminen ja olemassaolo palvelisi EKP:n vastuunalaisuutta ja mahdollistaisi
sitä koskevan julkisen keskustelun.

(b) EKP:n ja EKPJ:n perussäännön muuttaminen tulisi tehdä helpommaksi kuin
EU:n perustamissopimusten. Jäsenvaltioiden hallitusten, Euroopan parlamentin,
kansallisten parlamenttien ja komission tulisi voida realistisin odotuksin edes
panna vireille perussäännön muuttamista tarkoittava prosessin, jos ne katsovat
EKP:n käyttävän väärin sille kuuluvaa riippumattomuutta.

6.2. Kansallisen lainsäädännön muutostarpeet Myös kansallisella tasolla tulisi
kiinnittää selontekoa enemmän huomiota valvonta- ja
vastuunalaisuusjärjestelyihin EMUn kolmannen vaiheen toteutuessa. Ennen
kaikkea tämä liittyy Suomen Pankkia koskevan lainsäädännön kehittämiseen.
Kun asia on erillisen hallituksen esityksen perusteella eduskunnan käsiteltävänä,
en paneudu siihen tässä yhteydessä.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta
1997

Martin Scheinin
oikeustieteen tohtori, valtiosääntö-
oikeuden apulaisprofessori


