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Tiivistelmä: Tutkielmassa tarkastellaan sitä, voidaanko perustuslain muuttamiselle tunnistaa 
sisällöllisiä rajoja Suomessa. Aihetta on aivan viime vuosikymmeninä tarkasteltu runsaasti 
kansainvälisessä tutkimuksessa ja oikeuskäytännössä, mutta aihe ei ole Suomessa saanut juurikaan 
huomiota. Perustuslain sisällöllisillä muuttamiskielloilla ja -rajoituksilla pyritään tyypillisesti 
suojaamaan perustuslain ydintä tai perusratkaisuja muutoksilta. Tutkielmassa tarkastellaan lainopil-
lista metodia hyödyntäen nykyistä perustuslakiamme ja pyritään ymmärtämään, voidaanko siitä 
tunnistaa sellaisia ydinperiaatteita tai perusratkaisuja, joiden muuttaminen ei ole mahdollista edes 
perustuslain muutosmenettelyssä. Lisäksi tarkastellaan sitä, voisivatko tällaiset muutosrajoitukset 
saada Suomen oikeusjärjestelmässä minkäänlaisia vaikutuksia. Tarkoituksena on ymmärtää, onko 
tällaiselle doktriinille Suomessa sijaa. 

Suomessa lainsäätäjän suvereniteetti on vahva, ja perustuslain muuttamiselle ei ole tunnistettu eh-
dottomia sisällöllisiä esteitä. Ajatus joidenkin perustuslain säännösten erityisestä suojelusta ei 
kuitenkaan ole Suomessakaan täysin vieras. Oikeuskirjallisuudessa on tunnistettu uuden 
perustuslain ajalta sääntelyä, jonka voidaan ajatella jossain määrin rajoittavan perustuslain 
muuttamista. Lisäksi perustuslain muuttamisessa painotetaan aineellisen jatkuvuuden, perustuslain 
perusratkaisujen vakauden ja perustuslain pysyvyyden turvaamista. Perustuslakivaliokunta on myös 
asettanut perustuslain muuttamiselle kriteereitä, jotka vaikuttavat muutoksen hyväksyttävyyteen. 
Toisaalta kotimaisessa valtiosääntöoikeudessa ei kovinkaan vahvasti ole asetettu perustuslain 
sisältöä mihinkään sisäiseen hierarkiaan, mikä vaikeuttaa perustuslain suojattavan sisällön selkeää 
tunnistamista. Myös kansainvälisillä ihmisoikeusvelvoitteilla ja EU-oikeudella näyttäisi olevan merki-
tystä arvioitaessa sisällöllisiä rajoja perustuslain muuttamiselle. 

Tutkielmassa tarkasteltiin myös sitä, onko Suomessa millään taholla toimivaltaa arvioida 
perustuslain muutosten sisältöä. Suomessa perustuslakivaliokunnalla vaikuttaisi olevan vahva 
asema perustuslain sisällön arvioimisessa. Koska tuomioistuimilla on vain rajattu toimivalta tutkia 
tavallisten lakien perustuslainmukaisuutta, olisi epätodennäköistä, että ne voisivat ottaa perustuslain 
muutoksiin vahvasti kantaa. Koska tuomioistuimet voivat joutua suorittamaan tulkintaa perustuslain 
sekä EU-oikeuden tai ihmisoikeusvelvoitteen välillä, voi niillä olla kuitenkin jonkinlainen epäsuorempi 
rooli myös perustuslakimuutosten sisällön arvioinnin osalta.   

Tutkielma luo yleiskuvaa siitä, miltä kotimainen valtiosääntöjärjestelmä näyttää perustuslain sisällöl-
lisen muuttamattomuuden kontekstissa, ja nostaa esiin havaintoja, joita perustuslain muuttamisra-
joista voidaan kotimaisesta näkökulmasta tehdä. Tutkielman lopulla esitetään myös pohdintaa siitä, 
miten perustuslain ydinperiaatteita voitaisiin suojata niin, että se sopisi kotimaiseen valtiosääntöjär-
jestelmään.
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1. Johdanto 

1.1. Tutkimuksen tausta 

”Constitutional substance is like quicksilver: it slips from one's grasp. Constitutional 

form is like crystal: it is easily broken.”1 

Kysymykset demokratian ja oikeusvaltion suojaamisesta ja säilymisestä ovat olleet jatku-

vasti läsnä poliittisessa keskustelussa viime vuosina. Demokratian ja oikeusvaltion tilaa 

maailmassa mittaavat indeksit ovat kuvanneet laskua sekä demokraattisten valtioiden mää-

rässä että valtioiden oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen liittyvässä suoriutumisessa jo 

useita vuosia peräkkäin.2 Euroopassa huolta on herättänyt erityisesti Puolassa ja Unkarissa 

tapahtunut kehitys, jossa demokratian kannalta olennaisia instituutioita on heikennetty ja jo-

hon Euroopan unioni on pyrkinyt puuttumaan.3 Joissain Euroopan maissa on Puolan ja Un-

karin varoittavien esimerkkien myötä ryhdytty tarkastelemaan erilaisia mahdollisuuksia de-

mokratian ja oikeusvaltion paremmalle suojaamiselle.4 Erityisesti oikeusvaltion suojaamista 

koskevat kysymykset ovat myös Suomessa hiljattain nousseet pinnalle, vaikka Suomi 

voidaan useilla mittareilla lukea tältä osin yhdeksi maailman parhaiten suoriutuvista 

valtioista.5 Julkista keskustelua on virinnyt muun muassa siitä, voisiko valtaan nouseva 

ääriliike olla uhka oikeusvaltiolle.6 Keväällä 2021 KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi totesi 

Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei tuomioistuinten riippumattomuus välttämättä kes-

täisi hallitusta, joka toimisi epädemokraattisesti.7  

 
1 Baranger 2011, s. 390. 
2 Ks. WJP Rule of Law Index 2021 ja Freedom in the World 2021.  
3 Ks. esim. STT 15.7.2021 ja Eduskunta 21.4.2017. 
4 Esimerkiksi Ruotsissa on ryhdytty selvittämään demokratian ja oikeusvaltion suojaamista, ks. 
Kommittédirektiv 2020:11. 
5 Ks. esim. Hirschlin artikkeli, jossa hän käy läpi Pohjoismaiden sijoittumista demokratian ja hyvinvoinnin 
tasoa mittaavissa vertailuissa: Hirschl 2011, s. 453. Ks. myös The Economist, Democracy Index 2020, jossa 
Suomi sijoittui kuudennelle sijalle, sekä WJP Rule of Law Index 2021 jossa Suomi sijoittui kolmannelle si-
jalle, ja Freedom in the World 2021, jossa Suomi sijoittuu kärkisijalle Norjan ja Ruotsin kanssa. 
6 Esim. Aukia, Lakimiesuutiset 2019. Myös Railo, Mustread 2018, jossa Juha Lavapuro toteaa, että ”Jos 
meillä kävisi niin kuin Unkarissa tai Puolassa, että hallitus koostuisi puolueista, jotka haluaisivat ajaa 
enemmistövaltaa oikeusvaltioperiaatteet sivuuttaen, niin on epävarmaa, pystyisikö politisoitunut 
perustuslakivaliokunta estämään sitä.”. Ks. myös Lavapuro, Perustuslakiblogi 2016, jossa hän toteaa, että 
”Perustuslakia koskevaan vallankumoukseen ei Suomessa tarvittaisi kuin yhdet vaalit.” 
7 Kerkelä, Helsingin Sanomat 6.4.2021. Ks. myös Helsingin Sanomat pääkirjoitus 6.4.2021, jossa ilmaistaan 
huoli siitä, että perustuslain puolustaminen on perustuslakivaliokunnan vastuulla, ottaen huomioon että sen 
kokoonpano vaihtelee poliittisten voimasuhteiden mukaan. 
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Kun tarkastellaan oikeusvaltion ja demokraattisen järjestelmän suojaamista, on olennaista 

tarkastella, miten perustuslakeja voidaan suojata muutoksilta, jotka pyrkivät murentamaan 

oikeusvaltiota, muodostamaan autoritäärisen hallintojärjestelmän tai rajoittamaan vähem-

mistöjen oikeuksia.8 Tämä johtuu siitä, että kuvatun kaltaiset siirtymät eivät tapahdu aino-

astaan sotilasvallankaappausten tai muiden vallankumouksellisten tapahtumien myötä, vaan 

monissa maissa antidemokraattiset voimat ovat toteuttaneet demokratiaa ja oikeusvaltiota 

heikentävät muutokset muodollisesti hyväksyttävien, perustuslakiin kohdistuvien muutosten 

kautta.9 Esimerkiksi Unkarissa hallitus teki muutoksia perustuslain muuttamismenettelyyn 

sekä muihin perustuslain säännöksiin voidakseen ajaa läpi muutoksiaan.10 On esitetty, että 

demokraattisen systeemin eroosio tapahtuukin juuri hiljalleen, perustuslakiin kohdistuvien 

muutosten kautta.11  

Perustuslaeille on tyypillisesti asetettu vaikeutetumpi muuttamismenettely kuin tavallisille 

laeille. Vaikeutettua muuttamismenettelyä on pidetty tärkeänä osana perustuslaillista 

demokratiaa.12 Usein on ajateltu, että tällaiset menettelysäännöt perustuslain muuttamiselle 

ovat riittäviä turvaamaan perustuslain vakautta. Kuitenkin näkemykset, joiden mukaan 

pelkät menettelylliset säännöt perustuslain muuttamiseen eivät takaa muutosten 

hyväksyttävyyttä tai suojaa demokratian murenemista vastaan, ovat lisääntyneet.13 Kysymys 

kuuluukin, voiko perustuslain muuttamiselle asettaa myös sisällöllisiä rajoituksia tai 

kriteereitä?  

Sisällöllisten perustuslain muuttamisrajoitusten idea ei sinänsä ole uusi: viimeisen kolmen 

vuosikymmenen aikana yhä useampi valtio on omaksunut perustuslain muuttamiselle erilai-

sia sisällöllisiä rajoituksia.14 Joissain maissa perustuslakiin on kirjattu muutoskieltoja, jotka 

estävät tietyn perustuslain sisällön muuttamisen edes perustuslain muuttamisprosessia käyt-

tämällä. Toisaalta useissa maissa on tällaisten, eksplisiittisten rajoitusten puuttumisesta 

huolimatta tunnistettu oikeuskäytännössä julkilausumattomia, implisiittisiä rajoja 

perustuslain muuttamiselle, jolloin jokin perustuslain muutos on voitu todeta 

 
8 Suviranta 2021, s. 358. 
9 Landau 2013, s. 191, mainiten esimerkkeinä muun muassa Unkarin, Kolumbia ja Venezuelan. 
10 Bánkuti – Halmai – Lane Scheppele 2012, s. 139. 
11 Ginsburg – Huq 2018, s. 91–93. 
12 Venetsian komissio 469 / 2008, s. 41 kohta 207. 
13 Albert – Nakashidze – Olcay 2019, s. 640; Landau 2013, s. 191. 
14 Roznai nostaa esiin, että vuosien 1989 ja 2015 välillä säädetyistä perustuslaeista yli puolessa (54%) on 
omaksuttu perustuslain muuttamista rajoittavia ns. ikuisuussäännöksiä. Roznai 2017, s. 20. 
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pätemättömäksi.15 Perustuslain muuttamisvallan rajoittaminen ja tuomioistuinten 

suorittaman perustuslakimuutosten valvonnan lisääntyminen voidaankin nähdä eräänlaisena 

maailmanlaajuisena trendinä.16  Sisällöllisiä muutosrajoituksia on erityisesti viime vuosina 

tarkasteltu potentiaalisena suojana erilaisia demokratiaa uhkaavia yhteiskunnallisia muutok-

sia vastaan.17 Perustuslain sisällöllisiä muuttamisrajoituksia kohtaan kasvanut kiinnostus 

voidaan nähdä osana viime vuosikymmenten konstitutionalismi- eli 

valtiosääntöistymiskehitystä, jonka myötä useissa maissa on esimerkiksi omaksuttu kattavia 

perusoikeussäännöksiä perustuslakiin sekä lisätty tuomioistuinten valtaa arvioida lakien 

perustuslainmukaisuutta.18 Paradigma on monissa yhteiskunnissa muuttunut aiempaa 

enemmän lainsäätäjän valtaa rajoittavaan suuntaan, mihin liittyy ajatus siitä, että demokratia 

ei ole pelkkää suvereenia enemmistövaltaa, vaan vallalle on asetettava vähemmistöjen 

suojaamiseksi rajoja, joita valvovat riippumattomat lainsoveltajat.19  

Perustuslain sisällöllisiä muuttamisrajoituksia koskeva tutkimus on myös lisääntynyt viimei-

sen parin vuosikymmenen aikana.20 Kirjallisuudessa on keskitytty esimerkiksi perustuslain 

muuttamisrajoitusten eri tyyppeihin, erilaisten muutosrajoitusten vaikutuksiin sekä 

perustuslain muuttamista koskevien rajoitusten legitimiteettiin.21 Aihetta on tutkittu paitsi 

yleisemmistä lähtökohdista käsin, mutta myös lukuisista eri maista tehtyjen case-

tutkimusten kautta, joissa tarkasteltu perustuslain muuttamisen sisällöllisiä rajoitteita eri 

maiden oikeusjärjestelmissä.22 Lisäksi oikeusvertailevassa tutkimuksessa on pyritty löytä-

mään selittäviä tekijöitä muutosrajoitusten omaksumiselle sekä tarkasteltu rajoitusten vaiku-

tuksia.23 

Suomessa oikeusvaltion suojaamisesta virinnyt ja suhteellisen tuore yhteiskunnallinen kes-

kustelu on johtanut siihen, että oikeusministeriö on ilmoittanut ryhtyvänsä selvittämään, mi-

ten oikeusvaltiota ja erityisesti tuomioistuinten riippumattomuutta voitaisiin Suomessa 

 
15 Roznai 2015 II, s. 22 ja 27. 
16 Roznai 2017, s. 6. 
17 Ks. Roznai – Hostovsky Brandes 2020. 
18 Hirschl 2004, s. 1–2. 
19 Ibid. 
20 Colón-Rios 2015, s. 567. 
21 Ibid. 
22 Ks. esim. Balaj – Muçaj 2020 (Slovakia ja Kosovo); Baranger 2011 (Ranska); Bernal 2013 (Kolumbia); 
Dixon – Uhlmann 2018 (Sveitsi); Geertjes – Uzman 2018 (Iso-Britannia ja Alankomaat); Ojanen 2019 
(Pohjoismaat); Polzin 2016 ja Preuss 2011 (Saksa); Roznai – Yolcu 2012 (Turkki); Smith 2011 (Norja); 
Williams 2011 (Tsekki). 
23 Ks. esim. Hein 2019 I; Hein 2019 II; Hein 2020. 
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turvata.24 Keskustelua seuraamalla on voitu havaita, että Suomessa oikeusvaltion suojele-

mista on toistaiseksi käsitelty enimmäkseen tuomioistuinten ja perustuslakivaliokunnan nä-

kökulmasta.25 Vaikka esimerkiksi tuomioistuinten aseman turvaaminen on eittämättä tärkeä 

osa demokraattisen oikeusvaltion suojaamisen kokonaisuutta, olisi Suomessa tarpeellista 

tarkastella aihetta myös perustuslain muuttamisen näkökulmasta, koska demokratiaa ylläpi-

tävien instituutioiden toiminta on alisteista perustuslain sääntelylle. Suomessa, kuten myös 

muissa Pohjoismaissa, ajatus perustuslain muuttamisen sisällöllisistä rajoituksista on kuiten-

kin saanut hyvinkin vähän huomiota26, vaikka kysymykset esimerkiksi lakien lisääntyneestä 

perustuslainmukaisuuden valvonnasta ovat täälläkin olleet enenevissä määrin pinnalla 

viimeisen parinkymmenen vuoden ajan.27 Marraskuussa 2021 keskustelu aiheesta sai Suo-

messa sai uuden käänteen, kun oikeusministeri Anna-Maja Henriksson totesi oikeusminis-

teriön järjestämässä Suomen oikeusvaltion tilaa koskevassa seminaarissa pitävänsä pohdin-

nan arvoisena professori Tuomas Ojasen esittämää ajatusta, että jotkut perustuslain pykälistä 

suojattaisiin niin, ettei niihin voisi vaikuttaa edes tavallisessa perustuslain säätämisjärjestyk-

sessä.28 Aihe on tämän myötä saanut myös hieman huomiota mediassa.29 Vaikuttaakin siltä, 

että aika on kypsä aiheen tarkastelun aloittamiselle myös Suomessa. 

Yleisemmällä tasolla kysymys siitä, missä menee perustuslain muuttamisen rajat, auttaa 

ymmärtämään myös perustuslakia paremmin.30 Toistaiseksi aihetta koskeva tutkimus on 

Suomessa ollut vähäistä.31 Siksi myös Suomen kontekstissa olisi hyvä tarkastella sitä, voi-

taisiinko perustuslain muuttamiselle tunnistaa sisällöllisiä rajoja. On myös hyödyllistä 

ymmärtää, miten perustuslaki toimii myös hypoteettisemmissa tilanteissa, joissa 

perustuslain pysyvyyttä haastetaan.32 Onkin tarpeellista tarkastella, millaiset lähtökohdat 

tällaiselle keskustelulle voidaan kotimaisen perustuslain osalta asettaa. 

 
24 Ks. Kerkelä, Helsingin Sanomat 27.4.2021. 
25 Juusela 2021; Suviranta 2021; Kerkelä, Helsingin Sanomat 6.4.2021; Pääkirjoitus, Helsingin Sanomat 
6.4.2021. 
26 Ks. Ojanen 2019, s. 385. 
27 Ks. esim. Lavapuro – Ojanen – Scheinin 2011, s. 505–531. 
28 Gustafsson, Helsingin Sanomat 11.11.2021. 
29 Ks. Niemeläinen, Helsingin Sanomat kolumni 25.11.2021. 
30 Wright 1991, s. 741. 
31 Ainoa aihetta varsinaisesti käsittelevä kotimainen tutkimus on Tuomas Ojasen perustuslain sisällöllisiä 
muutosrajoituksia Pohjoismaissa koskeva artikkeli, ks. Ojanen 2019. 
32 Ks. Aukia 2019, jossa Tuomas Ojanen toteaa, että: ”Vaikka se tuntuu enemmän teorialta, mielestäni 
perustuslain kaltaiset asiakirjat pitäisi erityisen korostuneesti laatia huonojen aikojen varalle. […] 
Oikeusvaltion todellinen voima testataan kriisien keskellä, kun ääriliikkeet nousevat sitä horjuttamaan.”. 
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1.2. Tutkimusaihe, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tutkielman aiheena on perustuslain muuttamisen sisällölliset rajoitukset Suomen 

kontekstissa. Tarkoituksena on tutkia, voidaanko Suomessa tunnistaa perustuslain 

muuttamiselle jotain sisällöllisiä rajoituksia, ja jos voidaan, miten nämä rajoitukset 

ilmenevät ja millaisia vaikutuksia ne voivat saada. Näin ollen tutkimuskysymykset ovat: 

1. Voidaanko perustuslain muuttamiselle tunnistaa sisällöllisiä rajoituksia? 

2. Mitä asioita Suomen perustuslaissa pyritään suojaamaan muutoksilta? 

3. Voivatko perustuslain muuttamisen sisällölliset rajat saada Suomessa oikeudellisia 

vaikutuksia? 

Suomen valtiosääntöjärjestelmä tarjoaa aiheelle kiinnostavan tutkimuskohteen, koska se 

eroaa historiallisista syistä useilla tavoilla muista eurooppalaisista järjestelmistä.33 Suomessa 

lakien perustuslainmukaisuutta valvoo ensisijaisesti perustuslakivaliokunta, joka on juridi-

sesta roolistaan huolimatta poliittinen elin. Suomessa perustuslainmukaisuuden valvonta on 

niin sanotusti heikkomuotoista, koska tuomioistuimilla ei ole vahvaa asemaa lakien perus-

tuslainmukaisuuden tutkimisessa.34 Kiinnostava kysymys onkin, voisivatko sisällölliset 

muuttamisrajoitukset saada mitään vaikutuksia tällaisessa järjestelmässä, ja onko millään 

toimijalla ylipäätään toimivaltaa valvoa perustuslain muutoksia Suomessa. Lisäksi Suomen 

valtiosääntöjärjestelmässä on omaksuttu maailmalla ainutlaatuinen poikkeuslakimekanismi, 

jonka avulla perustuslaista voidaan rajatusti poiketa perustuslain tekstiä muuttamatta, mikä 

vaikuttanee myös perustuslain muuttamisrajoitusten tarkasteluun Suomen kontekstissa. 

Tutkielman tarkoituksena on tarkastella nimenomaan sisällöllisiä rajoituksia, joten 

menettelylliset rajoitukset jätetään vähemmälle huomiolle. Tarkoituksena ei myöskään ole 

käydä läpi perustuslakia pykälä pykälältä ja analysoida mahdollisia rajoitteita niiden 

muuttamiselle. Perustuslakia tarkastellaan enemmän kokonaisuutena, vaikkakin yksittäisiin 

pykäliin perehdytään tarkemmin silloin, kun se on analyysin kannalta olennaista. Perustus-

laki muuttuu paitsi tekstiä formaalisti muuttamalla, myös muilla tavoilla, esimerkiksi valtio-

sääntöoikeudellisen tulkinnan muutosten kautta.35 Pelkästään perustuslain tekstiä katsomalla 

ei voidakaan saada täydellistä kuvaa siitä, miten perustuslaki muuttuu. Koska tässä 

 
33 Pohjolainen – Husa 1997, s. 45. 
34 Lavapuro – Ojanen – Scheinin 2011, s. 508. 
35 Ks. Husa 2011, s. 222 sekä Hautamäki 1999, s. 417. 
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tutkielmassa käsitellään kuitenkin perustuslain muuttamisen rajoituksia, painopiste on ni-

menomaan perustuslain formaaleilla muutoksilla ja niihin kohdistuvilla sisällöllisillä rajoi-

tuksilla. Nämä rajoitukset voivat toki johtua niin perustuslaista kuin sen tulkinnastakin, tai 

esimerkiksi oikeuskulttuurista. 

Kun tutkitaan perustuslain muuttamisrajoituksia Suomessa, on jossain määrin olennaista 

määritellä, millainen tarkastelujakso on käytössä. Suomen nykyinen perustuslaki on katsottu 

aineelliseksi jatkumoksi vanhaan, vuonna 1917 alkunsa saaneeseen valtiosääntöön. Esimer-

kiksi hallituksen esityksessä todettiin selvästi, että uudistus tehdään vanhojen perusteiden 

pohjalta.36 Tässä mielessä voidaan ajatella, että myös edellisen perustuslain ajalta voidaan 

havainnoida mahdollisia ilmentymiä perustuslain muuttamisen rajoittamiselle. Kuitenkin 

nykyiseen perustuslakiin on myös tehty sellaisia olennaisia muutoksia vanhaan verrattuna, 

jotka vaikuttavat nimenomaan tämän aiheen tarkasteluun. Niinpä pääpaino on perustuslain 

muutosrajoitusten tarkasteleminen nykyisen perustuslain kontekstissa. 

 

On myös tiedossa, että aihetta on tutkittu Suomessa melko vähän.37 Tämä asettaa hieman 

rajoja sille, missä laajuudessa aihetta voidaan tutkia. Lisäksi monet käsiteltävistä 

kysymyksistä ovat jossain määrin hypoteettisia, mikä myös rajoittaa mahdollisuuksia tarjota 

kysymyksiin täysin tyhjentäviä vastauksia. Tarkoituksena ei myöskään ole esittää 

mielipiteitä siitä, pitäisikö Suomessa perustuslain olla jossain määrin muuttamisen 

ulottumattomissa, vaan pikemminkin ymmärtää, soveltuuko ajatus perustuslain 

muuttamisen sisällöllisistä rajoitteista Suomeen, ja millä tavalla. 

1.3. Aineisto ja metodi 

Keskeisimpänä aineistona tutkielmassa toimii Suomen perustuslaki (731/1999) ja siihen 

liittyvät valmisteluaineistot. Suomen perustuslakia on muutettu sen voimassaoloaikana neljä 

kertaa38, ja tutkielmassa tarkastellaan näitä muutoksia oleellisilta osin. Tutkielmassa selvite-

tään myös, onko perustuslakivaliokunnan käytännöstä havaittavissa sisällöllistä rajanvetoa 

perustuslain muuttamiselle. Olennaisena aineistona on näin ollen myös perustuslain muutta-

miseen liittyvät perustuslakivaliokunnan mietinnöt.39 Lisäksi perustuslain uudistusta varten 

 
36 HE 1/1998 vp, s. 1. 
37 Ks. Ojanen 2019. 
38 HE 102/2003 vp; HE 71/2006 vp; HE 60/2010 vp; HE 198/2017 vp. 
39 PeVM 5/2005 vp; PeVM 10/2006 vp; PeVM 9/2010 vp; PeVM 4/2018 vp. 
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laadittu valmisteluaineisto40, sekä perustuslaista tehdyt arviointiraportit41 ovat keskeisiä tut-

kimuksessa hyödynnettäviä aineistoja. Lisäksi myös vuoden 1995 perusoikeusuudistusta 

koskeva materiaali42 on myös nykyisen PL:in osalta olennaista, koska sen lopputuloksena 

omaksutut perusoikeussäännökset otettiin pitkälti sellaisenaan nykyiseen perustuslakiimme. 

Myös tätä vanhempaa aineistoa tarkastellaan jossain määrin, koska perustuslain 

perusratkaisut eivät ole uuden perustuslain myötä  muuttuneet.43 Lisäksi tärkeänä aineistona 

on myös kotimainen oikeuskirjallisuus perustuslain muuttamista koskien.  

Kotimaiseen valtiosääntöjärjestelmään vaikuttaa yhä enenevämmissä määrin myös ne 

kansainväliset velvoitteet, joihin Suomi on sitoutunut. Kansallisten ja ylikansallisten 

valtiosääntönormien vuorovaikutus ja limittäisyys ovat lisääntyneet kotimaisessa 

valtiosääntöoikeudessa44, ja erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan unionin 

perusoikeuskirja vaikuttavat myös kotimaiseen perusoikeusjärjestelmään ja siitä tehtäviin 

tulkintoihin. Onkin tarpeellista tarkastella myös sitä, voisiko kansainvälisistä 

ihmisoikeussopimuksista johtaa jotain sisällöllisiä rajoitteita perustuslain muuttamiselle. 

Tutkimuksen metodi on lainopillinen, eli tarkastelun alla on voimassa oleva sääntely. Koska 

tarkasteltavassa aiheessa ei kuitenkaan ole kyse ainoastaan puhtaasta oikeusnormien tasolla 

tapahtuvasta ilmiöstä, vaan aihe on vahvasti kytkeytynyt muun muassa poliittiseen 

vallankäyttöön, edellyttää tällainen ongelmalähtöinen lainopillinen tutkimus myös muiden 

metodien hyödyntämistä.45 Niinpä aiheen tarkastelussa on myös jossain määrin läsnä 

oikeushistoriallinen, oikeuspoliittinen ja erityisesti oikeusvertaileva näkökulma. Koska 

aihetta on tutkittu laajasti eri puolilla maailmaa, kansainvälisiä esimerkkejä on tarpeen 

nostaa esiin aiheen konkretisoimiseksi. Ulkomaiset esimerkit tarjoavat hyvää vertailupohjaa 

ja auttavat tunnistamaan mahdollisia rajoituksia myös Suomen kontekstissa paremmin. 

Tutkielman loppuvaiheilla tehdään myös de lege ferenda -havaintoja, kun tarkastellaan sitä, 

miten perustuslain sisällölliset muuttamisrajoitukset voisivat soveltua suomalaiseen 

valtiosääntöjärjestelmään. 

 
40 HE 1/1998 vp; PeVM 10/1998 vp; Perustuslaki 2000 -työryhmän mietintö 1995. 
41 Perustuslain seurantatyöryhmän mietintö 2002:7, Selvitys perustuslakiuudistuksen toimeenpanosta; Uuden 
perustuslain seurantaraportti I; Perustuslaki 2008 -työryhmän muistio 2008:8; Perustuslain 
tarkistamiskomitean mietintö 9/2010; Selvitys perustuslain toimivuudesta ja mahdollisista 
tarkistamistarpeista 2019:22. 
42 HE 309/1993; PeVM 25/1994 vp; Perusoikeuskomitean mietintö 1992:3. 
43 HE 1/1998 vp, s. 1. 
44 Ojanen 2014, s. 939. 
45 Ks. Hirvonen 2017, s. 55–56. 
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1.4. Tutkielman rakenne 

Tutkielma jakautuu kolmeen pääjaksoon. Toisessa luvussa käydään yleisesti läpi, mitä 

perustuslain sisällöllisillä muuttamisrajoituksilla tarkoitetaan, mitä niillä pyritään 

suojaamaan ja millä tavoilla rajoitukset ilmenevät. Tarkastelussa on siis perustuslain sisäl-

löllisiin muutosrajoituksiin liittyvä teoreettinen tausta. Tämän lisäksi tarkastellaan jakoa 

eksplisiittisiin, implisiittisiin ja niin sanottuihin ylikonstitutionalistisiin rajoitteisiin. Lisäksi 

tarkastellaan sitä, millaisia oikeudellisia vaikutuksia muuttamisrajoitukset voivat saada. Toi-

sessa luvussa korostuu kansainvälinen tutkimus ja esimerkit aiheesta. 

 

Kolmannessa luvussa siirrytään tarkastelemaan mahdollisia muutosrajoituksia Suomessa. 

Luvussa käydään läpi, mitä rajoitteita perustuslain muuttamiselle on asetettu sekä tarkastel-

laan eräitä perustuslain säännöksiä, joiden on katsottu sisältävän muutosrajoitusten kaltaisia 

elementtejä. Lisäksi pohditaan, onko Suomen perustuslaista tunnistettavissa sellaisia impli-

siittisesti ilmeneviä perusratkaisuja tai ydinperiaatteita, joiden voidaan katsoa rajoittavan pe-

rustuslain muuttamista. Lopuksi tarkastellaan kansainvälisten velvoitteiden asemaa suoma-

laisessa valtiosääntöjärjestelmässä, ja niiden mahdollista perustuslain muuttamista rajoitta-

vaa vaikutusta. 

 

Neljännessä luvussa tarkastellaan Suomen perustuslainmukaisuuden valvontajärjestelmää ja 

pohditaan, mikä on eri toimijoiden rooli perustuslakien muutosten valvonnassa ja missä 

määrin ne voivat puuttua sisällöllisesti perustuslain muutoksiin. Lisäksi pohditaan Suomen 

niin sanottua heikkomuotoista normikontrollia ja sitä, miten se soveltuu perustuslain muut-

tamisrajoitusten tarkasteluun: voiko kotimaisessa normikontrollijärjestelmässä perustuslain 

muuttamisen sisällölliset rajoitukset ylipäätään saada mitään vaikutuksia ja miten?  

 

Viimeinen, viides luku sisältää johtopäätökset ja yhteenvedon, jossa pyritään tuomaan 

yhteen tässä tutkielmassa tehdyt havainnot ja tiivistämään, millaisia vastauksia 

tutkimuskysymyksiin oli löydettävissä. Lisäksi viimeisessä alaluvussa arvioidaan, mitä 

kehityskulkuja voidaan tulevaisuudessa Suomessa odottaa doktriinin tiimoilta ja 

tunnistetaan mahdollisia jatkotutkimustarpeita.  
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2. Perustuslain sisällölliset muuttamisrajoitukset 

2.1. Lähtökohtia tarkastelulle 

Tässä työssä tarkasteltavaa ilmiötä on yleisesti kutsuttu doktriiniksi perustuslain vastaisista 

perustuslain muutoksista.46 Ajatusta, jonka mukaan perustuslain muutos voisi ylipäätään 

olla perustuslain vastainen47 on oikeuskirjallisuudessa kuvattu jokseenkin paradoksaa-

liseksi.48 Kun tarkastellaan oikeussäännösten hierarkiaa, vaikuttaisi loogiselta, että vain pe-

rustuslakia alemman asteiset säännökset voisivat olla ”perustuslain vastaisia”, koska ylem-

män asteiset normit määrittelevät alemman asteisille normeille vaatimuksia, jotka niiden tu-

lee täyttää ollakseen hyväksyttäviä.49 Tässä alaluvussa tarkastellaan sitä, millaiseen teoreet-

tiseen perustaan ajatus perustuslain muutosten perustuslain vastaisuudesta, ja tätä kautta pe-

rustuslain muutosrajoitusten hyväksyttävyydestä, pohjautuu. 

 

Koska perustuslakiin on tyypillisesti kodifioitu valtiojärjestyksen toiminnan kannalta 

keskeisimmät oikeusnormit, sillä on tärkeä rooli poliittisen vallankäytön sääntelyssä. 

Perustuslaki luo poliittiselle vallankäytölle paitsi perustan, myös asettaa sille rajoja esimer-

kiksi perusoikeussäännösten kautta.50 Perustuslain rooli poliittisen järjestelmän perustana 

vaatii perustuslailta pysyvyyttä ja vakautta.51 Perustuslakien tulisi kuitenkin olla myös 

jossain määrin joustavia, jotta niitä voidaan ajan kuluessa mukauttaa erilaisten 

yhteiskunnassa tapahtuvien poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten kehityskulkujen 

mukaan.52 Perustuslain muuttamiseen liittyvillä rajoituksilla operoidaan tässä pysyvyyden ja 

joustavuuden välisessä vuorovaikutuksessa. Perustuslaeille tunnusomaista on, että niissä 

suojataan tiettyjä asioita enemmistön muutosvallalta.53 Perustuslain sääntely on toisin sa-

noen poliittisten päätöksentekijöiden normaalin vaikutusvallan ulkopuolella.54 Perustuslain 

sääntelyä suojataan siten, että perustuslain muuttamiselle asetetaan korkeammat menettelyl-

liset kriteerit kuin tavalliselle laille, ja nämä kriteerit tyypillisesti nimenomaan erottavat 

 
46 Engl. unconstitutional constitutional amendments, ks. esim. Roznai 2017. 
47 Tässä puhutaan perustuslain vastaisuudesta, siinä missä englanninkielinen oikeustieteellinen kirjallisuus 
käyttää termiä unconstitutionality, joka kuvaa ilmiötä paremmin, mutta jolle ei ole sopivaa suomennosta.  
48 Preuss 2011 s. 431; Roznai 2017 s. 7; Jacobsohn 2006, s. 460. 
49 Preuss 2011, s. 431. 
50 Hautamäki 2002, s. 38; Tuori 2007, s. 222. 
51 Tuori 2007, s. 49–50. 
52 Roznai 2014, s. 11. 
53 Marmor 2007, s. 70. 
54 Colón-Ríos 2012, s. 17. 
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perustuslait tavallisista laeista.55 Perustuslakien muuttamismenettelyt ovat kautta aikain si-

sältäneet monenlaisia rajoitteita, jotka auttavat varmistamaan sen, että muutos on hyväksyt-

tävä.56 Tyypillisesti tällaiset kriteerit ilmenevät erilaisina menettelyllisinä sääntöinä, joille 

perustuslain muuttaminen on alistettu. Menettelylliset säännöt voivat sisältää esimerkiksi 

vaatimuksen korotetusta määräenemmistöstä, muutoksen hyväksymisestä vaalien jälkeen, 

kansanäänestyksestä tai erityisen kansalliskokouksen pitämisestä.57 Kun perustuslain muu-

tos tehdään perustuslain määrittelemien menettelyllisten sääntöjen mukaan, voidaan perus-

tuslain muutosta pitää hyväksyttävänä ja sillä voidaan katsoa olevan legitimiteetti.58 Sääntö-

jen laiminlyönti puolestaan tekee perustuslain muutoksesta hyväksymättömän.  

 

Toisaalta voidaan ajatella, että perustuslaki ei ole erityinen ainoastaan siksi, että sitä suoja-

taan menettelyllisesti muutoksilta, vaan pikemminkin perustuslain muutosvaatimukset ovat 

olemassa, koska ne suojaavat materiaalisesti perustavanlaatuisia normeja.59 Toisin sanoen, 

perustuslain sitovuus ja legitimiteetti perustuu menettelyllisten vaatimusten lisäksi myös si-

sällöllisiin tekijöihin.60 Tämän argumentin kautta perustuslain muutos voidaan todeta perus-

tuslain vastaiseksi myös sisällöllisten seikkojen perusteella, vaikka muutos olisi tehty asian-

mukaista menettelyä käyttäen.61 Tällöin perustuslain muutos voi olla perustuslain vastainen, 

jos muutos ei täytä niitä sisällöllisiä edellytyksiä, joita sille asetetaan. Sisällöllisten 

rajoitusten tarkoituksena on tyypillisesti suojata sellaisia perustuslain ydinarvoja ja -periaat-

teita, joiden katsotaan ilmentävän perustuslain identiteettiä.62 Samoin kuin menettelylliset 

rajoituksetkin, myös sisällölliset rajoitukset asettavat olemassa olevan perustuslain asetta-

mien kehysten puitteissa rajoja lainsäätäjän toiminnalle.  

 

Perustuslain sisällölliset muuttamisrajoitukset perustuvat ajatukseen, jonka mukaan perus-

tuslain muuttamisvalta on rajattua valtaa. Tähän liittyy jaottelu, jossa erotetaan perustuslain 

muuttaminen ja perustuslain säätäminen toisistaan erillisinä toimintoina, sekä ajatus kan-

sasta perustuslain säätäjänä (pouvoir constituant). Jaottelu perustuu Sieyèsin jo 1700-luvun 

lopulla esittämään ajatukseen, jonka mukaan siinä, missä hallintovalta on laillista 

 
55 Garoupa – Santos Botelho 2021, s. 216. 
56 Roznai 2017, s. 5. 
57 Roznai 2017, s. 5; myös Hein 2019 I, s. 226. 
58 Albert 2009, s. 6. 
59 Schmitt 2008, s. 72–74. Ks. myös Vinx 2020, s. 65. 
60 Roznai 2017 II, s. 42. 
61 Ks. jaottelusta menettelyllisen ja sisällöllisen perustuslain vastaisuuden välillä esimerkiksi Albert 2015 I, s. 
147 eteenpäin. 
62 Ks. Roznai 2015 I, s. 775; Preuss 2011, s. 448. 
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ainoastaan, jos se perustuu lakiin, ei kansalaisten tahto koskaan tarvitse muuta kuin olemas-

saolonsa ollakseen laillinen: kansan tahto on siis kaiken laillisuuden lähde.63 Voidaan aja-

tella, että kaikki perustuslait saavat tällöin oikeutuksensa kansalta, joka on suvereeni ja en-

sisijainen, perustuslakia säätävä toimija.64 Schmitt jatkoi ajatusta ulottaen kansalaisten pe-

rustuslain säätämisvallan tarkoittamaan eräänlaista pysyvää ylintä juridista valtaa, ja sitoi 

ajatuksen perustuslain muuttamiseen.65 Hän katsoi, että jos perustuslain keskeisiä 

perusratkaisuja muutetaan, ei kyse ole enää perustuslain muuttamisen piiriin kuuluvasta 

asiasta, vaan kyse on perustuslain säätämisvallan käyttämisestä ja muutoksen on näin ollen 

saatava hyväksyntänsä kansalaisilta.66 Kansaa edustavilla lainsäätäjillä on ainoastaan perus-

tuslain muuttamisvalta, joka on säätämisvaltaa rajatumpaa, koska se toimii perustuslain sää-

täjän antamalla mandaatilla. Roznai on systematisoinut teoriaa perustuslain vastaisista pe-

rustuslain muutoksista Sieyèsin ja Schmittin ajatuksiin pohjautuen, ja katsonut että perus-

tuslain muuttamisvalta on eräänlaista toissijaista, delegoitua valtaa perustuslain säätämisval-

taan verrattuna.67 

 

Perustuslain muuttaminen voidaan siis nähdä niin sanotusti suppeampana toimintana 

perustuslain säätämiseen verrattuna. Voidaan ajatella, että perustuslain muutos korjaa tai 

muokkaa järjestelmää toimien olemassa olevan perustuslain puitteissa. Jos taas perustuslain 

keskeisiä ratkaisuja muutetaan, on muutos niin perusteellinen, että se luo kokonaan uuden 

järjestelmän.68  Tällainen tilanne voisi olla käsillä esimerkiksi silloin, jos perustuslaillinen 

demokratia muutettaisiin yksittäisellä perustuslain muutoksella autoritääriseksi järjestel-

mäksi.69 Perustuslain muuttamisen voidaan ajatella tarkoittavan muutosta, joka tapahtuu 

perustuslain olemassa olevissa puitteissa, kun taas perustuslain säätäminen tarkoittaa 

perustavaa muutosta, joka ei noudata olemassa olevan perustuslain asettamia esioletuksia.70  

 

Ajatus siitä, että perustuslain muuttamisvalta ei oikeuta lainsäätäjää millaisiin tahansa muu-

toksiin, on myös jossain määrin altis kritiikille. Perustuslain muutosten sisällöllistä rajoitta-

mista voidaankin pitää haastavampana kysymyksenä, kuin menettelyllistä rajoittamista.71 Ei 

 
63 Sieyès 2014 [1789], s. 90. 
64 Albert 2019, s. 72. 
65 Polzin 2016, s. 420. 
66 Schmitt 2008, s. 80. 
67 Roznai 2017, s. 133. 
68 Murphy 1993, s. 14. 
69 Murphy 1993, s. 14. 
70 Albert 2014 I, s. 929. 
71 Murphy 2007, s. 503. 
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nimittäin vallitse yksimielisyyttä siitä, voiko perustuslain joitain sisältöjä suojata muutok-

silta – pikemminkin sisällölliset rajoitukset voidaan nähdä jopa kiistanalaisena instrument-

tina.72 Sisällöllisiä muutosrajoituksia on pidetty ongelmallisina siksi, että ne sementoivat 

aiemman perustuslainsäätäjän kannan siten ettei myöhemmät päättäjät voi sitä muuttaa.73 

Perustuslain sisällöllisiä muutoskieltoja on kritisoitu myös muun muassa siksi, että ne on 

nähty ongelmallisina demokratian kannalta74, koska ne estävät moraalis-poliittisten kysy-

mysten käsittelemisen tavallisen poliittisen päätöksentekoprosessin puitteissa75. Kysymys 

on pitkälti siitä, kuinka pitkälle meneviä rajoituksia poliittiselle päätöksenteolle voidaan oi-

keuden keinoin asettaa. Kun huomioidaan se, että perustuslain muuttamiseen vaadittavat 

määräenemmistöt ovat yleensä melko suuria, on kysymys erityisen relevantti, koska 

muutosehdotuksen takana on tyypillisesti melko laaja poliittinen konsensus.76  

 

Toisaalta on otettava huomioon, että kuten ajatus perustuslain säätämis- ja muuttamisvallan 

erottelusta ilmentää, ei muutoskieltojen tarkoituksena ole ikuisiksi ajoiksi jäädyttää jotain 

perustuslain sisältöä, vaan ainoastaan estää niihin kohdistuvat muutokset perustuslain 

muuttamismenettelyssä. Tämä ei estä lainsäätäjää pyrkimästä tekemään perustavanlaatuisia 

muutoksia perustuslakiin esimerkiksi uuden perustuslain säätämisen kautta.77 Toisin sanoen 

doktriini ei voi estää perustuslakia muuttumasta radikaalistikin, mutta tällaiset muutokset 

eivät voi rakentaa oikeutustaan vanhasta perustuslaista.78 Perustuslain sisällön muuttamisen 

rajoittaminen ei myöskään voi lopullisesti estää mullistavien muutosten tapahtumista, vii-

mesijaisesti esimerkiksi vallankumouksen tai vastaavien voimien kautta. Kuitenkin normaa-

leina aikoina ne voivat vaikeuttaa tai jopa estää perustuslain ytimeen kohdistuvan muutoksen 

toteutumisen.79  

 

Ajatus perustuslain sisällöllisistä muutosrajoituksista on saanut erilaisia ilmenemismuotoja 

eri maissa ja sitä on sovellettu eri tavoin eri oikeusjärjestelmissä. Seuraavassa luvussa tar-

kastellaan sitä, miten perustuslain sisällölliset muutosrajoitukset ilmenevät ja millaisia 

 
72 Albert 2009, s. 10; Venetsian komissio 469 / 2008, kohta 218. 
73 ns. kuolleen käden mekanismi, ks. Roznai 2017, s. 188–189. 
74 Roznai 2017, s. 190; Albert 2010, s. 667. 
75 Marmor 2007, s. 72. 
76 Ks. esim. Vinx 2020, s. 62–63. 
77 Roznai 2017, s. 189.  
78 Murphy 1993, s. 14. 
79 Roznai 2017 134–135. 
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asioita niillä pyritään suojaamaan. Alaluvussa käydään läpi perustuslain muutoskieltojen tai 

-rajoitusten jaottelu eksplisiittisiin, implisiittisiin ja ylikonstitutionalistisiin rajoituksiin. 

2.2. Perustuslain muuttamisrajoitusten jaottelu 

2.2.1. Eksplisiittiset rajoitukset 

Selkeimmin tunnistettava perustuslain sisällöllisten muuttamisrajoitusten tyyppi on 

rajoitukset tai kiellot, joissa perustuslain tekstissä on eksplisiittisesti estetty jotkin 

sisällölliset muutokset. Perustuslain tekstissä siis erotetaan tietyt perustuslain säännökset 

muista perustuslain säännöksistä ja tarjotaan niille erityistä suojaa.80 Eksplisiittisten muutos-

kieltojen osalta voidaan puhua myös niin sanotuiksi ikuisuuslausekkeiksi kutsutuista sään-

nöksistä, jotka kieltävät kokonaan muutokset johonkin perustuslain sisältöön81 tehden ne 

täysin immuuneiksi perustuslain muutoksille.82 Vaikka varhaisia esimerkkejä perustuslain 

eksplisiittisistä muuttamisrajoituksista on tunnistettavissa jo Ranskasta ja Yhdysvalloista 

1700-luvun lopulta, ne yleistyivät vasta toisen maailmansodan jälkeen. Viimeisen kolmen 

vuosikymmenen aikana eksplisiittisiä rajoituksia on eri maiden perustuslaeissa omaksuttu 

yhä enemmän: vuosien 1989 ja 2015 välillä säädetyistä perustuslaeista yli puolessa (54 %) 

on jonkinlaisia muuttamiskieltoja.83 Ilmiö on havaittavissa erityisesti Euroopassa, jossa ny-

kyään kahdessa kolmesta perustuslaeista on jonkinlainen muutoskieltoa koskeva säännös.84  

 

Vanhin edelleen olemassa oleva perustuslain sisällöllinen muutoskielto on Norjan perustus-

laissa85,  jonka artikla 112:n mukaan perustuslain muutoksia ei voida ulottaa perustuslain 

perusteisiin tai ”henkeen”.86  Ikuisuuslausekkeista tunnetuimpia esimerkkejä lienee puoles-

taan Saksan perustuslain artikla 79(3), joka kieltää perustuslain muutokset, jotka kajoavat 

maan federatistiseen hallintomuotoon, ihmisarvoon, valtiosääntöiseen järjestelmään sekä 

Saksan demokraattiseksi ja sosiaaliseksi federaaliseksi valtioksi määritteleviin 

perustavanlaatuisiin institutionaalisiin periaatteisiin.87  Ikuisuuslausekkeita on myös Rans-

kan perustuslain 89 artiklassa, jossa suojataan tasavaltaista valtiomuotoa88, ja Italian 

 
80 Polzin 2016, s. 412. 
81 Hein 2019 I, s. 227. 
82 Albert 2010, s. 666. 
83 Roznai 2017, s. 20. 
84 Hein 2019 I, s. 242. 
85 Smith 2011, s. 369. 
86 Kongeriket Norges Grunnlov (17.5.1814) artikla 112. Ks. Halmai, 2014, s. 44. 
87 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, art 79(3); ks. myös Garlicki – Roznai 2019, s. 217. 
88 Constitution française du 4 octobre 1958, art 89. 
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perustuslain 139 artiklassa, jossa myös suojataan tasavaltaista valtiomuotoa89. Tšekin perus-

tuslain 9 artiklan 2 kohdassa suojataan eksplisiittisesti demokraattisen valtiojärjestyksen pe-

rusteita sekä oikeusvaltioperiaatetta.90 Sveitsin perustuslain 193 ja 194 artiklojen mukaan 

erityistä suojaa saavat puolestaan kansainvälisen oikeuden pakottavat säännökset.91 

 

Joissain maissa ei ole estetty kokonaan muutoksia johonkin perustuslain sisältöön ikuisuus-

lausekkein, mutta perustuslaissa on säädetty eri muuttamismenettelyt eri perustuslain sisäl-

löille tai säännöksille.92 Tällöin jotkin perustuslain säännökset ovat muutettavissa vain pe-

rustuslain tavallista muuttamismenettelyä vaikeutetummalla menettelyllä.93 Mekanismi siis 

yhdistää sisällölliset rajoitukset menettelyllisiin muuttamiskriteereihin. Kuvaava esimerkki 

tällaisesta sääntelystä on Itävallan perustuslain 44 artikla94, jossa perustuslain 

perusratkaisujen muuttaminen katsotaan perustuslain kokonaismuutokseksi, joka vaatii 

kansanäänestyksen järjestämisen, siinä missä muiden perustuslain säännösten muuttaminen 

ei.95 Tällaisten rajoitusten osalta kyse ei ole varsinaisesta muutoskiellosta, vaan perustuslain 

ydinperiaatteet on tunnistettu perustuslaissa, mutta ne ovat muutettavissa – joskin 

menettelyvaatimukset voivat olla niin tiukkoja, että niiden saavuttaminen on käytännössä 

lähes mahdotonta.96 Tällaisia muuttamisrajoituksia kutsutaan myös de facto -rajoituksiksi.97   

 

Perustuslakiin kirjatut muuttamiskiellot voivat myös aikaan sidottuja, jolloin niillä estetään 

perustuslain muuttaminen joksikin määritellyksi ajaksi, tai tilannekohtaisia, jolloin perustus-

lakia ei voi muuttaa tietyissä tilanteissa.98 Tällaiset muutoskiellot voivat ilmetä esimerkiksi 

siten, että perustuslaissa kielletään sen muuttaminen tietyksi ajaksi uuden perustuslain sää-

tämisen jälkeen tai mikäli maa on esimerkiksi hätätilassa tai sodassa. Tällaisia rajoituksia 

sisältyy useisiin eurooppalaisiin perustuslakeihin.99 Kyse ei tosin ole varsinaisista 

 
89 Costituzione della Repubblica Italiana, art 139. 
90 Ústava České republiky, art9(2). 
91 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, art 193 ja 194. 
92 Joskin esimerkiksi Roznai 2017, s. 165–166 ei pidä tällaisia rajoituksia sisällöllisinä muutoskieltoina, vaan 
ennemmin esimerkkinä perustuslain ”valikoivasta jäykkyydestä”, joka voi vähentää tarvetta muutoskieltojen 
käyttöön. 
93 Hein 2019 I, s. 227. 
94 Österreichische Bundesverfassung, art 44. 
95 Roznai 2017, s. 193–194, Österreichische Bundesverfassung, art 44. 
96 Roznai 2017, s. 193–194. 
97 Schwartzberg 2007, s. 12. 
98 Hein 2019 I, s. 227. 
99 Ks. Albert – Roznai 2021, s. 2 sekä Venetsian komissio 469 / 2008 listaus. 
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sisällöllisistä muutoskielloista, vaan tällaisten muutoskieltojen kohteena voi olla kaikki pe-

rustuslakiin kohdistuvat muutokset, ei vain jokin tietty perustuslain sisältö.  

 

Vaikka eri maiden perustuslaeissa suojataan eri asioita, on perustuslain sisällölliset 

muutosrajoitukset melko samankaltaisia eri maissa. Perustuslain muutoksilta suojataan 

tyypillisesti asioita, jotka liittyvät esimerkiksi hallintomuotoon, valtion perustavanlaatuiseen 

ideologiaan, perusoikeuksiin ja valtion integriteettiin. Lisäksi joissain perustuslaeissa voi-

daan suojata erityisiä säännöksiä esimerkiksi immuniteetteihin, verotukseen, 

rauhansopimuksiin tai kansalaisuuteen liittyen.100 Roznain mukaan perustuslain 

muuttamisrajoitusten sisältö voidaan jakaa universaaleihin ja erityisiin periaatteisiin. 

Universaaleina pidettäviin periaatteisiin voidaan lukea kaikille demokraattisille yhteiskun-

nille tyypillisiä periaatteita, kuten ihmisarvo ja vallanjako. Erityiset periaatteet ovat 

tyypillisiä tietylle poliittiselle kulttuurille, ja voivat liittyä esimerkiksi hallintomuotoon, 

kansalliskieleen tai uskontoon.101  

 

Toisen maailmansodan jälkeen tapahtuneen konstitutionalismikehityksen myötä eri maat 

ovat ottaneet ihmisoikeusnormit yhä useammin osaksi kansallista sääntelyään, mikä näkyy 

myös perustuslain muutosrajoitusten sisällössä: siinä missä aiemmin muutosrajoitukset 

koskivat erityisesti valtion hallintomuotoa, toisen maailmansodan jälkeen muutosrajoitukset 

koskivat enenevissä määrin perusoikeuksia ja -vapauksia.102 Suurin osa sisällöllisistä muu-

tosrajoituksista Euroopan maissa suojaakin perustuslaillisen demokratian perusperiaatteita, 

kuten edustuksellista demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta tai vallanjakoa. 

Lisäksi ne pyrkivät tyypillisesti suojaamaan valtiosääntöjärjestelmää erilaisia uhkia, kuten 

sotaa, hätätilaa tai vallankaappausta vastaan.103  

 

Vaikka eksplisiittiset muutosrajoitukset ovatkin selkeimmin ilmenevä muutosrajoitusten 

tyyppi, eivät ne ole ainoa tapa rajoittaa perustuslain muuttamista, vaan rajoitukset voivat 

ilmetä myös julkilausumattomina perustuslain sisällöstä. Seuraavaksi käsitellään näitä im-

plisiittisesti ilmeneviä perustuslain muuttamisrajoituksia. 

 
100 Roznai 2015 I, s. 10-13. 
101 Roznai 2015 I, s. 10-13. 
102 Roznai 2015 I, s. 8: “Indeed, before WWII, only three constitutions included explicit limits on amending 
rights, while after WWII, nearly 30% of unamendable provisions referred to basic rights”. 
103 Hein 2019 II, s. 197.  



 

 16  

2.2.2. Implisiittiset rajoitukset 

Myös maissa, joiden perustuslait eivät sisällä minkäänlaisia eksplisiittisiä 

ikuisuuslausekkeita, on voitu tunnistaa perustuslain ydinperiaatteita, joihin ei voi perustus-

lain muutoksilla kajota. Tällöin muutoksen perustuslain vastaisuus on yleensä tunnistettu 

perustuslakia tulkitsevan auktoriteetin, tyypillisesti tuomioistuimen, tekemän tulkinnan 

kautta ja perustuslain muutos voitu todeta mitättömäksi.104 Tuomioistuinten suorittama 

perustuslakien muutosten sisällöllinen arviointi on suhteellisen uusi ilmiö, joka on lisäänty-

nyt 90-luvulta lähtien, siinä missä eksplisiittisten muutoskieltojen yleistyminen on voitu ha-

vaita pidemmällä ajanjaksolla.105  

Sen lisäksi, että implisiittisten rajoitusten kohdalla voidaan, kuten eksplisiittisissä rajoituk-

sissakin, tunnistaa jonkinlainen sisäinen hierarkia perustuslain eri säännösten välillä106, ko-

rostuu implisiittisissä rajoituksissa myös erityisesti oletus perustuslain yhtenäisyydestä.107 

Tämän ajattelutavan mukaisesti perustuslaki on kokonaisuus, ja sen perusratkaisuja ei voida 

muuttaa muuten kuin säätämällä uusi perustuslaki.108 Toisin sanoen, tietyt piirteet 

perustuslaissa ovat niin fundamentaalisia ja keskeisiä, että niiden muuttaminen rikkoisi koko 

perustuslain rakenteen109 ja veisi pohjan koko perustuslailta.110 Esimerkiksi Wright on 

esittänyt, että perustuslaista ei tarvitse edes olla tunnistettavissa mitään selkeää ydintä, vaan 

implisiittiset rajoitukset voidaan perustaa vaatimukseen, jonka mukaan perustuslain on 

oltava yhtenäinen ja johdonmukainen dokumentti.111  

Tuomioistuinkäytäntöä implisiittisistä rajoituksista on löydettävissä erityisesti Euroopan 

ulkopuolelta. Implisiittisiä rajoituksia koskeva oikeuskäytäntö syntyi Intiassa, jossa korkein 

oikeus on vuosikymmenten varrella kehittänyt oikeuskäytännössään niin sanotun basic 

structure -doktriinin.112 Ratkaisussa Kesavananda Bharati Sripadagalvaru v. Kerala valtio-

sääntötuomioistuin esitti ensimmäistä kertaa, että perustuslain säännökset ovat muutetta-

vissa, kunhan perustuslain perusrakenne ja perusteet pysyvät samoina. Perustuslain perus-

ratkaisuja ei voi siis missään muodossa muuttaa tai tuhota. Lisäksi se totesi, että perustuslain 

 
104 Albert 2015 I, s. 155. 
105 Hein 2020, s. 92–93. Ks. myös Roznai 2017, s. 20. 
106 Roznai 2017, s. 121. 
107 Kustra-Rogatka 2019, s. 50. 
108 Barak 2011, s. 337. 
109 Schnably 2008, s. 418. 
110 Roznai 2017, s. 121 
111 Wright 1991, s. 742–743. 
112 Ks. erityisesti Kesavananda Bharati Sripadagalvaru v. Kerala sekä Minerva Mills Ltd. v Union of India. 
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perusratkaisut ilmenevät paitsi perustuslain johdannosta, myös perustuslain kokonaisuu-

desta.113 Kolumbiassa maan valtiosääntötuomioistuin on puolestaan kehittänyt niin sanotun 

constitutional replacement -doktriinin, joka oikeuttaa tuomioistuimen arvioimaan perustus-

lain muutoksia ja mitätöimään muutokset, jotka merkitsevät olemassa olevan perustuslain 

niin mittavaa muutosta että niitä voidaan pitää olemassa olevan perustuslain korvaamisena 

uudella perustuslailla.114  

 

Euroopan maissa yksinomaan implisiittisiä rajoituksia perustuslain muuttamiselle ei vielä 

ole juurikaan tunnistettu. Kuitenkin tammikuussa 2019 Slovakian valtiosääntötuomioistuin 

antoi tuomion PL. ÚS 21/2014, jossa se ensimmäistä kertaa historiassaan julisti perustuslain 

muutoksen perustuslain vastaiseksi.115 Slovakian valtiosääntötuomioistuimen ratkaisun 

taustalla oli perustuslain muutos, jolla pyrittiin mahdollistamaan tarkemman lainsäädännön 

antaminen niin sanotuista tuomareiden henkilöarvioinneista. Sääntelyn katsottiin kuitenkin 

vaarantavan tuomioistuinten riippumattoman aseman, koska se mahdollisti toimeenpanoval-

taa käyttävälle salaiselle palvelulle arviointiraporttien tekemisen tuomareista.116 Tuomiois-

tuin viittasi ratkaisussa aiempiin tuomioihinsa, joissa se on tunnistanut perustuslain säännös-

ten sisäisen hierarkian ja perustuslain ytimen. Lisäksi se viittasi lukuisten muiden maiden 

oikeuskäytäntöön perustellessaan toimivaltaansa arvioida perustuslain muutoksia ja vetosi 

oikeusperustana perustuslain 124 artiklaan, jonka mukaan valtiosääntötuomioistuimella on 

toimivalta valvoa perustuslainmukaisuutta.117 Tuomioistuin linjasi perustuslain ytimeen 

kuuluvaksi demokratian ja oikeusvaltion periaatteet, vallanjaon, tuomioistuinten itsenäisyy-

den, oikeusvarmuuden ja ihmisoikeudet.118 

 

Slovakian tapaus oli historiallinen, sillä se oli ensimmäinen kerta, kun jossain Euroopan 

maassa sovellettiin kyseistä doktriinia oikeuskäytännössä tilanteessa, jossa maan 

perustuslaki ei sisällä eksplisiittisiä rajoituksia perustuslain muuttamiselle. Tätä ennen 

Euroopan maissa tuomioistuimet ovat tehneet perustuslain muutosten juridista arviota 

 
113 Kesavananda Bharati Sripadagalvaru v. Kerala kohdat 316–318. “The basic structure may be said to con-
sist of the following features: (1) Supremacy of the Constitution; (2) Republican and Democratic form of 
Government.(3) Secular character of the Constitution; (4) Separation of powers between the Legislature, the 
executive and the judiciary; (5) Federal character of the Constitution. 
The above structure is built on the basic foundation, i.e., the dignity and freedom of the individual.” 
114 Bernal 2013, s. 341–346. 
115 Ratkaisun sisältö referoitu artikkelissa Ľalík 2020. Ks. myös Garlicki – Roznai 2019, s. 217. 
116 Ľalík 2020, s. 328. 
117 Ľalík 2020, s. 331–332. 
118 Ľalík 2020, s. 333. 
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pitkälti vain ekplisiittisten perustuslain muuttamista koskeviin rajoituksiin perustuen, tai ar-

vioineet sitä, onko perustuslain muuttamisessa käytetty oikeanlaista menettelyä.119 Toisaalta 

eksplisiittiset ja implisiittiset muutoskiellot eivät ole toisensa poissulkevia – tuomioistuimet 

ovat voineet tunnistaa implisiittisiä rajoituksia oikeuskäytännössään myös sellaisissa maissa, 

joissa rajoituksia on eksplisiittisesti asetettu perustuslaissa. Esimerkiksi Italiassa perustusla-

kituomioistuin on todennut, että perustuslaki sisältää tasavaltaista valtiomuotoa koskevan 

139 artiklan eksplisiittisen ikuisuuslausekkeen lisäksi myös muita perustuslain ydinperiaat-

teita, joita ei voida perustuslain muutosmenettelyssä muuttaa.120  

 

Implisiittisiä muutoskieltoja tarkasteltaessa voidaan havaita, että implisiittisillä rajoituksilla 

pyritään suojaamaan pitkälti samankaltaisia asioita kuin eksplisiittisillä muutoskielloillakin: 

perustuslain kaikkein keskeisimpiä ydinperiaatteita. Erona on, että nämä ydinperiaatteet 

määritellään vasta oikeuskäytännössä. Oma kysymyksensä, joka nousee esiin erityisesti im-

plisiittisistä rajoituksista puhuttaessa, on se, missä määrin perustuslain tulkitsijoilla on toi-

mivalta ylipäätään tutkia perustuslain muutoksia ja määritellä niiden sisällöllisiä rajoituksia. 

Tähän kysymykseen palataan luvussa 2.3. 

2.2.3. Ylikonstitutionalistiset rajoitukset 

Eksplisiittisten ja implisiittisten sisällöllisten rajoitusten lisäksi on esitetty, että on olemassa 

niin sanottuja ylikonstitutionalistisia121 rajoituksia perustuslain muuttamiselle. Termillä 

viitataan sisällöllisiin muutosrajoituksiin, jotka perustuvat kansallisen 

valtiosääntöjärjestelmän yläpuolella oleviin sääntöihin tai periaatteisin: tällaisia ovat 

erilaiset luonnonoikeudelliset sekä kansainvälisoikeudelliset normit.122 On esitetty, että 

globalisoituneessa maailmassa erityisesti kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja 

alueellinen sääntely voisivat muodostaa sisällöllisiä kriteerejä perustuslakimuutosten arvi-

oinnille.123 Esimerkiksi Sveitsin perustuslaissa kansainvälisoikeudellisesti pakottavat 

velvoitteet on asetettu eksplisiittiseksi perustuslain muuttamisrajoitukseksi.124 Oma 

kysymyksensä kuitenkin on, voiko kansainvälisistä velvoitteista itsessään johtua rajoituksia 

 
119 Garlicki – Roznai 2019, s. 218.  
120 Corte costituzionale, sentenza 29 December 1988, No. 1146. Tuomion keskeiset kohdat käännetty englan-
niksi artikkelissa Faraguna 2019, s. 336. Tuomioistuin lausui näkemyksensä ns. obiter dicta -lausumana, jo-
ten ratkaisussa ei kuitenkaan mitätöity lakimuutoksia implisiittisten rajoitusten vuoksi. 
121 Englanniksi supra-constitutional, ranskaksi supra-constitutionnel. 
122 Roznai 2013 II, s. 558. 
123 Roznai 2013 II, s. 558. 
124 See Bundesverfassung [BV] Apr. 18, 1999, SR 101, art. 194, para. 2. 
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perustuslain muuttamiselle ilman ekplisiittistä perustuslain määräystäkin. Perinteisesti 

kansainvälisen oikeuden on ymmärretty jättävän jokaiselle valtiolle oikeuden päättää, 

kuinka sen hallinto järjestetään ja kuinka sen perustuslakia muutetaan. Viimeaikaiset 

kehityskulut ovat kuitenkin antaneet signaaleja siitä, että kansainvälinen oikeus ottaa yhä 

useammin kantaa tällaisiin asioihin, jotka ovat perinteisesti kuuluneet valtioiden 

suvereniteetin piiriin.125  

 

Altwickerin mukaan kansallisen perustuslain ja kansainvälisen oikeuden ristiriita voi ilmetä 

selkeimmin konfliktina perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.126 

Toisaalta koska hallinto voidaan paremmin laittaa vastuuseen ihmisoikeusloukkauksista de-

mokratioissa kuin diktatuureissa, on demokraattisen järjestelmän suojeleminen on tullut en-

tistä keskeisemmäksi aiheeksi myös kansainvälisen oikeuden saralla.127 Näin ollen konflikti 

voi ilmentyä myös skenaariona, jossa perustuslaki on ristiriidassa kansainvälisten 

vallanjakoon ja demokraattiseen hallintoon liittyvien standardien kanssa.128 Ei olekaan enää 

yksiselitteistä, onko valtion hallintomuoto ja perustuslain kunnioittaminen enää puhtaasti 

kansalliseen piiriin kuuluvia asioita.129 Erityisesti ihmisoikeussopimuksiin liittyvien 

oikeusturvan vaatimusten sekä demokratiaan ja kansanvaltaan liittyvien vaatimusten 

voidaan nähdä helposti osuvan lähelle kansallisten perustuslakien sääntelemää aluetta.130  

 

Wienin yleissopimuksen131 27 artiklassa todetaan, että ”Osapuoli ei voi vedota sisäisen oi-

keutensa määräyksiin perusteena valtiosopimuksen täyttämättä jättämiselle.”.132 Petersin 

mukaan monien kansainvälisoikeudellisten toimielimien näkemys näyttäisikin olevan, että 

kansainvälinen oikeus on kaiken kansallisen sääntelyn, myös perustuslain yläpuolella.133 

Esimerkiksi Euroopan neuvoston alaisuudessa toimiva Venetsian komissio on suositukses-

saan perustuslain muutoksia koskevista kansanäänestyksistä todennut, ettei 

kansanäänestykseen tulisi saattaa sellaisia perustuslain muutosehdotuksia, jotka ovat 

kansainvälisen oikeuden tai Euroopan neuvoston perustavanlaatuisten periaatteiden 

 
125 Schnably 2008, s. 417. 
126 Altwicker 2014, s. 5. 
127 Schnably 2008, s. 425. 
128 Altwicker 2014, s. 5. 
129 Schnably 2008, s. 425. 
130 Schnably 2008, s. 436. 
131 Valtiosopimusoikeutta koskeva Wienin yleissopimus (1969). 
132 Wienin yleissopimus artikla 27. 
133 Peters 2007, s. 259. 
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vastaisia.134 Lisäksi se on todennut, että pacta sunt servanda -periaate pätee riippumatta siitä, 

millainen kansallinen lähestymistapa kansallisen ja kansainvälisen oikeuden suhteen on 

omaksuttu – kansainvälinen oikeus on sitovaa oikeutta silloin kun se on implementoitu kan-

salliseen sääntelyyn. Toisaalta se on katsonut, että tämä ei tarkoita, että kansainvälisellä oi-

keudella olisi aina hierarkkisesti ylempi asema perustuslakiin nähden.135  

 

Erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksella ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimella on 

nähty olevan potentiaalia toimia eräänlaisena ylikonstitutionalistisena mekanismina, joka 

vaikuttaa kansallisten perustuslakien muuttamisen mahdollisuuksiin.136 Stone Sweetin mu-

kaan EIS voidaan nähdä osana eurooppalaista, ylikansallista valtiosääntöjärjestelmää.137 EIT 

on jo ottanut muutamissa ratkaisuissaan kantaa sopimusvaltioiden perustuslaissa olevaan 

sääntelyyn, ja sen mahdolliseen ristiriitaan EIS:n kanssa. EIT on useampaan otteeseen to-

dennut sopimusvaltion rikkoneen EIS:ää, kun se on estänyt esimerkiksi eri etnisiä ryhmiä, 

rikoksista tuomittuja tai presidentin virasta pidätettyä asettumaan ehdolle vaaleissa.138 Es-

teenä ei ole ollut se, että toiminta on perustunut kansallisen perustuslain sääntelyyn. Ratkai-

sussaan Anchugov and Gladkov v. Russia EIT otti suoraan kantaa siihen, mikä merkitys on 

sillä, että sopimuksen vastainen sääntely perustuu perustuslakiin: EIT toteaa ratkaisussa, että 

sopimusvaltio on EIS artikla 1:n mukaisesti velvollinen noudattamaan sopimusta kaikessa 

sen sääntelyssä. Artikla 1 ei myöskään tee eroa sääntelytasojen välillä eikä näin ollen mikään 

osa valtion oikeudesta jää sen soveltamisen ulkopuolelle, myöskään perustuslaki. Lisäksi 

EIT viittasi Wienin yleissopimuksen 27 artiklaan, ja totesi tulkinnan olevan linjassa kyseisen 

sääntelyn kanssa.139  

 

Myös EU-sääntelyllä on nähty olevan potentiaalisesti ylikonstitutionalistinen asema. EU-

tuomioistuin on useissa tuomioissaan viitannut siihen, että tietyistä perustamissopimuksen 

 
134 Venetsian komissio 2001, s. 4 kohta D. Ks. myös Venetsian komissio 469 / 2008, s. 27 kohta 136 jossa 
todetaan, että jokainen valtio on vapaa muuttamaan valtionhallintoa koskevia säännöksiä, kunhan tietyt kan-
sainvälisen oikeuden asettamat perustavanlaatuiset demokraattiset edellytykset täyttyvät. 
135 Venetsian komissio 711/2013, s. 12. 
136 Toisaalta Euroopan ulkopuolella esim. Afrikan ihmisoikeustuomioistuimella on jo jonkin verran käytän-
töä, jossa se on haastanut sopimusmaiden perustuslain muutoksia, ks. Abebe 2019. 
137 Stone Sweet 2009, s. 944. 
138 Sejdić and Finci, Application no 27996/06 et al, EIT 22.12.2009; Anchugov and Gladkov, Application no 
11157/04, EIT 4.7.2013; Alajos Kiss v. Hungary, Application no 38832/06, EIT 20.5.2010; Paksas v. 
Lithuania, Application no 34932/04, EIT 6.1.2011. 
139 Anchugov and Gladkov, Application no 11157/04, EIT 4.7.2013, kohta 108. 



 

 21  

säännöksistä ei voida poiketa eikä sen vastaisia toimia tehdä.140 Toisaalta monissa EU-

maissa on kehittynyt oikeuskäytäntöä, jossa nimenomaan vedetään rajoja sille, kuinka pit-

källe EU-integraatio voi kansallisessa valtiosääntöjärjestelmässä ulottua. Käytännössä on 

havaittavissa perustuslain keskeisten ydinperiaatteiden, tai valtiosääntöidentiteetin, suojaa-

mista EU-sääntelyä vastaan. Valtiosääntöidentiteetin tunnistamisessa olennaisessa roolissa 

on tyypillisesti olleet juuri ne perustuslain säännökset, jotka on määritelty erityistä suojaa 

perustuslaissa saaviksi.141 Esimerkiksi Saksassa EU-integraation rajoina on katsottu olevan 

juuri ikuisuussäännöksillä suojatut valtiosäännön perusperiaatteet, jotka ilmenevät maan pe-

rustuslain 79.3 artiklasta.142  

 

Edellä esitetystä huolimatta ylikansallisten sisällöllisten rajoitusten on nähty saavan nykyi-

sellään melko vähän itsenäistä merkitystä. Sitovien kansainvälisten normien puuttuminen 

vallanjaon ja demokraattisen hallinnon osalta heikentää kansainvälisen oikeuden vaikutusta 

perustuslaillisissa kysymyksissä, ja vaikka sääntöjä niiden osalta olisi, jää valtioille laaja 

harkintamarginaali siitä, miten se tällaiset normit implementoi.143 Lisäksi, vaikka kansain-

väliset tuomioistuimet voisivatkin arvioida kansallisten perustuslakien sopimuksenmukai-

suutta, tämän arvion vaikutukset ovat melko rajalliset.144 Kansainvälisiin velvoitteisiin 

sitoutuminen on aina kiinni valtioiden tahdosta, joten niin sanottujen ylikonstitutionalististen 

normien asema perustuslain muutosten rajoittajana vaatii niiden rajoittavan aseman 

tunnistamista kansallisesti. Vain harvojen maiden perustuslaeissa tunnustetaan kansainväli-

sen oikeuden ensisijaisuus kansalliseen perustuslakiin nähden, ja usein valtioiden kanta kan-

sainvälisen oikeuden ja kansallisen oikeuden välisestä hierarkiasta ilmeneekin vasta oikeus-

käytännössä.145 Niinpä voidaan ajatella, että ylikonstitutionalistisia rajoituksia voidaan 

tarkastella osana implisiittisiä ja eksplisiittisiä rajoituksia. Kansainväliset velvoitteet voivat 

vahvistaa kansallisesti tunnistettuja perustuslain muuttamisrajoituksia, mutta niiden 

itsenäinen vaikutus on kyseenalaista.146 Koska tässä työssä tarkastellaan nimenomaan yhden 

 
140 Ks. esim. EUT:n ratkaisut Yhdistetyt asiat C-402/05 P ja C-415/05 P Kadi and Al Barakaat v. Council 
sekä Asia C- 370/12 Thomas Pringle v. Government of Ireland. 
141 Ks. Faraguna 2017, s. 1626, jossa hän rinnastaa valtiosääntöidentiteetin implisiittisten ja eksplisiittisten 
perustuslain muuttamisrajoitusten kanssa ja toteaa, että perustuslaista ilmenevät muutoskiellot ovat vähintään 
keskeisiä lähteitä valtiosääntöidentiteetin tunnistamiselle (ks. kyseisen artikkelin alaviite 33). Jossain määrin 
eriävästi Polzin 2017, s. 1605, jonka mielestä valtiosääntöidentiteettiä ja ikuisuussäännösten sisältöä ei tulisi 
samaistaa. 
142 BVerfG, Judgment of the Second Senate of 30 June 2009 - 2 BvE 2/08 (“Lisbon”) -ratkaisu, kohta 219. 
143 Altwicker 2014, s. 6. 
144 Garlicki – Garlicka 2011, s. 367. 
145 Peters 2009, s. 184–187. 
146 Roznai 2013 II, s. 597; Garlicki – Garlicka 2011, s. 357. 
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valtion perustuslakia koskevia sisällöllisiä muutosrajoituksia, keskitytään tässä tutkielmassa 

tarkastelemaan ylikonstitutionalististen rajoitteiden ilmentymistä nimenomaan kansallisen 

perustuslain kontekstissa.  

2.3. Muutosrajoitusten vaikutukset 

2.3.1. Tuomioistuinten tekemä perustuslakimuutosten normikontrolli 

Perustuslain sisällöllisiä muutosrajoituksia tarkasteltaessa olennaista on niiden sisällön 

lisäksi se, millaisia vaikutuksia muutosrajoitukset voivat ylipäätään saada. Tähän liittyy 

olennaisesti kysymys siitä, mikä on oikea taho määrittelemään, onko jokin perustuslain muu-

tos perustuslain vastainen.147 Entä pitäisikö jollain taholla olla kyky estää perustuslain 

muutoksen toteutuminen, jos muutoksen voidaan katsoa olevan sisällöllisesti perustuslain 

vastainen?148 Keskeisessä asemassa tässä arviossa on erityisesti tuomioistuinten harjoitta-

man juridisen kontrollin tarkastelu. 

 

Vaikka sisällölliset rajoitukset perustuslain muuttamiselle eivät sinänsä ole uusi asia, ovat 

ne saaneet jossain määrin uuden merkityksen perustuslainmukaisuuden arvioinnin lisäänty-

misen kautta.149 Tuomioistuinten tekemä perustuslakimuutosten perustuslainmukaisuuden 

valvonta on tyypillisesti kytköksissä oikeuskulttuuriin, jossa tuomioistuimien tehtäviin kuu-

luu myös tavallisten lakien perustuslainmukaisuuden valvonta.150 Kuitenkin voidaan ha-

vaita, että jopa niissä oikeusjärjestyksissä, joissa suhtaudutaan hyväksyvästi normaalien la-

kien perustuslainmukaisuuden valvontaan, saatetaan perustuslakien juridiseen arviointiin 

suhtautua varauksellisesti.151 Perustuslakien muutosten perustuslainmukaisuuden arvio jät-

tää viimeisen sanan perustuslain sisällöstä eittämättä tuomioistuimelle, mitä voidaan myös 

pitää potentiaalisesti ongelmallisena edustuksellisen demokratian kannalta.152 Jos on epäsel-

vää, mitä perustuslain sisällölliset muutosrajoitukset pitävät sisällään, jää muutoksia arvioi-

valle taholle merkittävästi valtaa määritellä niiden sisältöä.  

 

 
147 Albert 2009, s. 9. 
148 Baranger 2011, s. 390. 
149 Baranger 2011, s. 390. 
150 Geertjes – Uzman 2018, s. 96–97. 
151 Barak 2011, s. 321–322. 
152 Smith 2011, s. 386. 
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Olennainen kysymys onkin, missä määrin tuomioistuinten harjoittama perustuslain 

muutosten juridinen arviointi on hyväksyttävää.153 Roznain mukaan asian tarkastelussa voi-

daan huomioida kolme tekijää: se, voidaanko tuomioistuimille tunnistaa auktoriteetti 

arvioida perustuslain muutoksia; se, sisältääkö perustuslaki eksplisiittisiä sisällöllisiä 

muuttamisrajoituksia; sekä se, millainen menettely perustuslain muuttamiseen liittyy.154 Jos 

esimerkiksi tuomioistuimilla on toimivalta arvioida perustuslain muutosten sisältöä ja 

perustuslaki sisältää muuttamista koskevia eksplisiittisiä rajoituksia, on tilanne melko 

selkeä, ja tuomioistuinten tekemällä arviolla voidaan katsoa olevan legitimiteetti ja todellisia 

vaikutuksia.155 Lisäksi erityisesti järjestelmissä, joissa perustuslain muutosten valvonta ta-

pahtuu ennakkovalvontana ja viran puolesta, tuomioistuimet ovat aktiivisemmin ottaneet pe-

rustuslakimuutosten sisällön tarkasteluunsa.156 Kuitenkin maailman perustuslaeista hyvin 

harvassa on erikseen annettu tuomioistuimille oikeus arvioida perustuslain muutoksia 

sisällöllisesti, vaikka perustuslaki sisältäisikin niin sanottuja ikuisuuslausekkeita. 

Tyypillisemmin doktriini koskien tuomioistuinten oikeutta arvioida perustuslakimuutoksia 

onkin kehittynyt vasta oikeuskäytännössä.157 

 

Jos perustuslaista voidaan tunnistaa perustuslain normien sisäinen hierarkia, voi tuomiois-

tuinten tekemä sisällöllinen arviointi näyttäytyä hyväksyttävämpänä, koska tällöin tuomio-

istuin voi perustaa oikeudellisen arvionsa yhtenäisyyteen perustuslain(säätäjän) alkuperäi-

sen tarkoituksen, tai ainakin alkuperäisen logiikan kanssa.158 Eksplisiittiset säännökset, 

joissa asetetaan rajoja perustuslain muuttamiselle, ovatkin tärkein instrumentti, jonka avulla 

tuomioistuimet ovat voineet tarkastella perustuslain muutosten sisältöä. Tätä kautta esimer-

kiksi Saksan valtiosääntötuomioistuin on voinut ottaa arvioitavakseen perustuslain muutos-

ten sisällön.159  

 

Joissain maissa tuomioistuimet ovat nimenomaisesti katsoneet, ettei niiden toimivaltaan 

kuulu perustuslain muutosten arviointi. Näin on esimerkiksi Irlannissa, jossa tuomioistuin 

on katsonut, ettei ehdotus perustuslain muuttamisesta voi itsessään olla perustuslain 

 
153 Garlicki – Roznai 2019, s. 220. 
154 Roznai 2017 s. 181. 
155 Ks. Roznai 2017, s. 203. 
156 Hein 2020, s. 92–93. 
157 Passchier – Stremler 2016, s. 347; Baranger 2011, s. 390. 
158 Garlicki – Roznai 2019, s. 220. 
159 Ks. Roznai 2017, s. 203–204. 
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vastainen.160 Ranskassa Conseil Constitutionel on perustuslain sisältämästä 

ikuisuuslausekkeesta huolimatta toistuvasti kieltäytynyt arvioimasta perustuslakien 

muutosten sisällön hyväksyttävyyttä.161 Toisaalta on myös esimerkkejä tilanteista, joissa 

tuomioistuin on päätynyt arvioimaan perustuslain muutoksen sisältöä, vaikka sillä ei olisi 

tällaista valtaa katsottu olevan. Esimerkiksi Turkin valtiosääntötuomioistuin on katsonut 

voivansa arvioida myös perustuslain muutoksen sisältöä, vaikka maan perustuslaki oikeuttaa 

tuomioistuimen tarkastelemaan perustuslain muutoksia ainoastaan menettelyllisten seikko-

jen osalta.162  

 

Implisiittisten muutosrajoitusten osalta tuomioistuinten tekemän perustuslain muutosten si-

sällöllisen arvioinnin oikeutus on vielä haastavampi perustella, ja se vaatiikin tuomioistui-

milta erityisen aktiivisen roolin ottamista. Slovakiassa valtiosääntötuomioistuin on katsonut 

voivansa arvioida perustuslain muutosten sisältöä ja asettamaan sille rajoja, vaikka tällaisia 

rajoja ei eksplisiittisesti ole perustuslaissa tunnistettu.163 Tällöinkin tuomioistuin tukeutui 

ratkaisussaan useiden muiden maiden sääntelyyn ja oikeuskäytäntöön.164 Ainakin Euroopan 

kontekstissa on kuitenkin ollut äärimmäisen harvinaista, että tuomioistuimet ryhtyisivät im-

plisiittisiä rajoja perustuslain muuttamiselle määrittelemään.165 

 

Jos perustuslaki sisältää erilaiset menettelyt eri perustuslain säännösten muuttamiselle, voi 

perustuslain ydinperiaatteiden oikeusvaikutus perustua sisällöllisen arvioinnin ja 

menettelyllisen arvioinnin yhdistelmään, jolloin sen hyväksyttävyys voi olla paremmin pe-

rusteltavissa. Näin on esimerkiksi Itävallassa, jossa tunnistetaan niin sanottu osittainen ja 

kokonainen perustuslain muutos, joilla on erilaiset menettelyt.166 Perustuslain kokonainen 

muutos on kyseessä, jos perustuslain keskeisiä periaatteita muutetaan. Itävallan 

valtiosääntötuomioistuin on tulkintansa kautta pystynyt luomaan perustuslain sisällöllisen 

 
160 Slattery v An Taoiseach [1993] 1 IR 286. 
161 Se on tehnyt näin ainakin seuraavissa ratkaisuissaan: Le Conseil Constitutionnel, Décision n° 62-20 
DC du 6 novembre 1962; Le Conseil Constitutionnel, Décision n° 92-312 DC of 2 septembre 1992 sekä Le 
Conseil Constitutionnel, Décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003. Toisaalta sen lausunnoista voidaan 
havaita sellaista kielenkäyttöä, ”ikuisuuden kieltä”, joka lähenee toisissa maissa nähtyjä 
perustuslakimuutosten sisällön arviointia, ks. Baranger 2011, s. 391. 
162 Hein 2020, s. 79. ks. ratkaisu Constitutional Court of Turkey, Decision of June 5, 2008, No. 2008/116; 
Official Gazette, Oct. 22, 2008, No. 27032, jossa valtiosääntötuomioistuin julisti perustuslain muutoksen mi-
tättömäksi eksplisiittisen muutoskiellon perusteella. 
163 PL. ÚS 21/2014-96; tuomiosta tarkemmin ks. Balaj – Muçaj 2020, s. 244–248. 
164 Balaj – Muçaj 2020, s. 244–248. 
165 Ks. Venetsian komissio 469/2008, kohta 228. 
166 Österreichische Bundesverfassung, art 44. 
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hierarkian jossa tunnistetaan keskeiset periaatteet, ja on tätä kautta kyennyt tarkastelemaan 

perustuslain muutoksia siitä näkökulmasta, kosketaanko muutoksilla näihin periaatteisiin ja 

onko muutos tehty oikeaa menettelyä käyttämällä.167  

 

Kuten on havaittavissa, ovat perustuslain muutosrajoitusten saamat oikeudelliset vaikutukset 

riippuvaisia siitä, kuinka pitkälle menevä oikeus tuomioistuimilla tai muilla normikontrollia 

harjoittavilla toimijoilla on kyseisessä oikeusjärjestelmässä arvioida perustuslain muutoksen 

sisältöä. Vaikka lähtökohta vaikuttaisi olevan, että perustuslain muuttamisrajoitukset voivat 

saada vaikutuksia vain sellaisissa oikeusjärjestelmissä, joissa tuomareilla on vahva asema 

normikontrollin osalta, on myös toisenlaisia esimerkkejä nostettavissa esiin. Näitä käsitel-

lään tarkemmin seuraavana. 

2.3.2. Perustuslain sisällölliset muuttamisrajoitukset ja heikko normikontrolli 

Kuten edellisessä alaluvussa ilmeni, on tuomioistuinkontrolli perustuslain sisältömuutosten 

osalta usein kytköksissä vahvan normikontrollin oikeuskulttuuriin, jossa tuomioistuimilla on 

vahva mandaatti tutkia lakien perustuslainmukaisuutta. Kuitenkin monissa maissa – Suomi 

mukaan lukien – tuomioistuimilla ei ole vahvaa toimivaltaa edes tavallisten lakien perustus-

lainmukaisuuden tutkimisessa. Tällaisten maiden osalta voidaan kysyä, onko perustuslain 

sisällöllisiin muutosrajoituksiin liittyvä doktriini edes relevantti niiden kannalta. On kuiten-

kin esimerkkejä myös tällaisista heikon normikontrollin oikeusjärjestelmistä, joissa on voitu 

tunnistaa myös perustuslain sisällöllisiä muutosrajoituksia. Tällaisten maiden osalta rajoi-

tukset saavat vaikutuksensa kuitenkin eri tavoilla kuin vahvan normikontrollin järjestel-

missä.  

 

Esimerkiksi Norjassa tuomioistuimet eivät ole perinteisesti voineet harjoittaa 

perustuslainmukaisuuden valvontaa168, vaikka maan perustuslaki on 1800-luvulta lähtien si-

sältänyt eksplisiittisen ikuisuuslausekkeen, jossa kielletään kajoaminen perustuslain ydinpe-

riaatteisiin.169 Ikuisuuslausekkeen onkin voitu Norjan tapauksessa nähdä pikemminkin 

lainsäätäjän toimintaa ohjaavana säännöksenä, jolla on poliittista merkitystä, kun arvioidaan 

perustuslain muuttamisen hyväksyttävyyttä.170 Maissa, joissa tuomioistuimilla ei ole 

 
167 Roznai 2017, s. 193–194. 
168 Smith 2011, s. 385–386. 
169 Kongeriket Norges Grunnlov (17.5.1814) artikla 112. 
170 Roznai 2017, s. 190. 
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kompetenssia arvioida muutoskieltoja juridisesta näkökulmasta, muutoskiellot toimivat 

pikemminkin poliittisina julistuksina kuin oikeudellisina rajoituksina.171 Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita, ettei niillä mitään olisi lainkaan merkitystä perustuslain muuttamisen kannalta. 

 

Oikeuskirjallisuudessa on myös aivan viime vuosina tutkittu myös sellaisia maita, joissa tuo-

mioistuimet eivät voi tutkia lakien perustuslainmukaisuutta, ja joissa ei myöskään ole eks-

plisiittisesti rajoitettu jonkin perustuslain sisällön muuttamista. Myös tällaisissa, ensikatso-

malta kokonaan doktriinin ulkopuolisiksi luettavissa maissa, voi olla olemassa mekanismeja, 

jotka muistuttavat sitä, mitä ymmärrämme perustuslain sisällöllisiksi 

muuttamisrajoituksiksi. Tällaisten rajoitusten luonne on kuitenkin hyvin informaali.172  

 

Esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Alankomaissa, joissa kummassakaan perustuslaki ei sisällä 

eksplisiittisiä muutoskieltoja eikä tuomioistuimilla ole kykyä tutkia lakien perustuslainmu-

kaisuutta, perustuslakimuutoksen perustuslainvastaisuus voi ilmetä epäsuoremmin tilan-

teissa, joissa perustuslain muutoksen sisältö ole minkään selkeän sääntelyn, vaan pikemmin-

kin valtiosääntökäytännön vastaista. Tällaisen käytännön saamat vaikutukset riippuvat mui-

den hallinnon toimijoiden, erityisesti tuomioistuinten, niin sanotusta tottelemattomuu-

desta.173 Tuomioistuimet saattavat esimerkiksi jättää soveltamatta tai huomioitta perustus-

lain muutosta koskevan säännöksen, jos ne katsovat, että muutos on perustuslain ydinperi-

aatteiden vastainen.174  

 

Dixon ja Uhlmann puolestaan kehittelevät Sveitsin perustuslakijärjestelmän kontekstissa 

doktriinia heikkomuotoisesta perustuslain muutosten sisällöllisestä arvioinnista. Sveitsin oi-

keusjärjestelmä tarjoaa kiinnostavia esimerkkejä aiheen tarkasteluun, koska Sveitsissä on 

vahva suoran demokratian kulttuuri. Viime vuosina Sveitissä on kansalaisaloitteilla pyritty 

muuttamaan perustuslakia tavoilla, joiden on katsottu olevan ristiriidassa perustuslaillisen 

demokratian periaatteiden kanssa.175 Esimerkiksi vuonna 2010 hyväksyttiin kansalaisaloite 

perustuslain 121 artiklan muuttamiseksi siten, että se mahdollistaisi ulkomaisten rikoksen-

tekijöiden karkottamisen maasta.176 Sveitsin liittovaltion korkein oikeus toteutti säännöksen 

 
171 Venetsian komissio 469/2008, kohta 208. 
172 Geertjes – Uzman 2018, s. 92. 
173 Geertjes – Uzman 2018, s. 112. 
174 Geertjes – Uzman 2018, s. 112. 
175 Dixon – Uhlmann 2018, s. 54. 
176 Const. art. 121, ¶¶ [3]–[6], BBl 2771 [2011]; AS 1199 [2011] 
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soveltamistilanteessa ratkaisussaan BGE 139 I 16177 eräänlaista heikkomuotoista normikont-

rollia toteamalla, että sääntelyä tulisi täsmentää, jotta sitä voitaisiin soveltaa sopusoinnussa 

perustuslain kokonaisuuden ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa.178 Näin se tunnisti 

säännöksen ristiriidan perustuslain kokonaisuuden ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden 

kanssa, mutta jätti lainsäätäjän ratkaistavaksi, tarkentaako se sääntelyä siten, että se voi saada 

oikeusvaikutuksia.  

 

Perustuslain sisällölliset muutosrajoitukset eivät heikon normikontrollin maissa toimi sa-

malla logiikalla kuin vahvan normikontrollin maissa, koska tällaiset rajoitukset eivät voi olla 

täysin lainsäätäjää sitovia.179 Kuitenkin tällainen heikkomuotoisempikin kontrolli voi de 

facto rajoittaa lainsäätäjän toimintaa ja erityisesti nostaa poliittista kynnystä tai vaikeuttaa 

perustuslain perusratkaisujen vastaisten muutosten tekemistä.180 Lisäksi heikkomuotoisem-

mat mallit voivat tarjota perustuslain sisällön arvioimiselle vaihtoehdon, jossa tuomioistuin-

kontrolli ja lainsäätäjän suvereniteetti ovat paremmassa tasapainossa.181  

 

Yhteistä tällaisille oikeuskirjallisuudessa kehitellyille malleille on se, että niissä sovitetaan 

perustuslain sisällöllisten muutosrajoitusten vaikutukset kyseisen oikeusjärjestelmän kon-

tekstiin. Kun pohditaan, millaisia vaikutuksia perustuslain mahdolliset muutosrajoitukset 

voisivat Suomessa saada, on huomioitava Suomen omaleimainen normikontrollijärjestelmä, 

jossa tuomioistuimilla on hyvin rajattu rooli lakien perustuslainmukaisuuden valvonnassa ja 

keskeisin perustuslain tulkitsija perustuslakivaliokunta, joka ei ole puhtaasti juridinen tai 

poliittinen toimija, vaan jotain siltä väliltä. Tähän aiheeseen palataan tarkemmin luvussa 4.  

 
177 Ratkaisu BGE 139 I 16, tässä viitattu ratkaisun ranskankieliseen tiivistelmään, ks. myös Dixon – Uhlmann 
2018, s. 67–68. 
178 Dixon – Uhlmann 2018, s. 67–68. 
179 Geertjes – Uzman 2018, s. 117. 
180 Dixon – Uhlmann 2018, s. 66. 
181 Ibid. 
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3. Perustuslain muuttamisen sisällölliset rajat Suomessa 

3.1. Eksplisiittiset rajoitukset 

3.1.1. Lähtökohta: ei sisällöllisiä muuttamisrajoituksia 

Kuten edellisessä luvussa esitettiin, sisältävät useiden maailman maiden perustuslait niin 

sanottuja ikuisuuslausekkeita, joiden muuttaminen on perustuslain muuttamisen 

muodollistenkin edellytysten täyttyessä mahdotonta.182 Suomessa ei tällaisia rajoituksia ole 

perustuslakiin kirjattu, vaan perustuslaissa korostuvat menettelylliset rajoitukset perustus-

lain muuttamiselle. Suomen nykyisen, vuonna 2000 säädetyn perustuslain183 muuttamisesta 

säännellään perustuslain säätämisjärjestystä käsittelevässä PL 73 §:ssä. Säännös sisältää 

kaksi vaihtoehtoista menettelyä perustuslain muuttamiselle. Säännöksen 1 momentissa sään-

nellään kaksiosaisesta menettelystä, jonka mukaan perustuslain muuttaminen vaatii edus-

kunnassa kahden kolmasosan enemmistön hyväksynnän, jonka jälkeen ehdotus on jätettävä 

lepäämään vaalien yli, minkä jälkeen uusi eduskunta voi hyväksyä sen määräenemmistöllä. 

Tämän lisäksi 2 momentissa säännellään erillisestä kiireellisestä menettelystä, jossa 

perustuslain muutos voidaan hyväksyä ilman että se jätetään lepäämään vaalien yli, jos se 

hyväksytään viiden kuudesosan enemmistöllä eduskunnassa. Muita edellytyksiä perustus-

lain muuttamiselle ei ole perustuslaissa säädetty. 

 

Valtiovallan rajoina on Suomessa perinteisesti katsottukin olevan vain perustuslain asetta-

mat muodolliset ja menettelylliset rajat – sisällöllisesti lainsäätäjä on voinut säätää millaisen 

lain tahansa.184 Lavapuron mukaan Suomessa perustuslain ei yleisemminkään ole katsottu 

asettavan juurikaan sisällöllisiä rajoitteita enemmistön poliittiselle päätöksenteolle.185 Esi-

merkiksi oikeusministeriön perustuslain muutostarpeita tarkastelevassa selvityksessä tode-

taan olevan selvää, ettei perustuslainsäätäjää kohtaan voida asettaa mitään sääntöjä sen suh-

teen, millaiset syyt ovat riittävät perustuslain muuttamiselle.186 Jyrängin mukaan perustus-

laki on aina muutettavissa, kunhan perustuslain muuttamiseen liittyviä menettelysääntöjä 

 
182 Ks. aiheesta alaluku 2.2.1. 
183 Tätä ennen Suomen perustuslait koostuivat neljästä laista: Suomen Hallitusmuoto (94/1919) Valtiopäivä-
järjestys (7/1928), Laki valtakunnanoikeudesta (273/1922) sekä Laki eduskunnan oikeudesta tarkastaa 
valtioneuvoston jäsenten ja oikeuskanslerin sekä eduskunnan oikeusasiamiehen virkatointen lainmukaisuutta 
(274/1922). 
184 Jyränki 2003, s. 254; myös Kaira 1947, s. 84–85.  
185 Lavapuro 2009 I, s. 65–66. 
186 Oikeusministeriö 2019, s. 21-22. 



 

 29  

noudatetaan.187 Muodollisten sääntöjen on katsottu turvaavan myös perustuslain sisältöä: 

esimerkiksi Pohjolainen on katsonut, että perustuslain sisällöllinen jatkuvuus tulee yleensä 

turvatuksi muodollisen jatkuvuuden kautta.188 

 

Perustuslain sisällölliset muuttamisrajoitukset eivät kuitenkaan ole täysin tuntematon ajatus 

kotimaisessa valtiosääntöoikeudessa, sillä myös Suomessa on harkittu perustuslain joiden-

kin säännösten vahvempaa suojaamista valtiosääntöuudistuksen yhteydessä. Perustuslakiuu-

distusta 70-luvulla valmistelleen valtiosääntökomitean enemmistö esitti mietinnössään, että 

perustuslaissa tulisi määritellä erityissuojan alaisia säännöksiä, joiden muuttaminen tai ku-

moaminen olisi kokonaan kielletty, tai joiden muuttaminen olisi tehty vaikeutetuksi joko 

niin, että ne voitaisiin muuttaa vain yksimielisen eduskunnan päätöksellä taikka perustuslain 

kokonaisuudistuksen yhteydessä.189 Toisin sanoen valtiosääntökomitean ajatuksena oli eks-

plisiittisten muutosrajoitusten lisääminen perustuslakiin. Ajatus sai kannatusta jatkovalmis-

telussa, jossa useampi eduskuntapuolue ja sidosryhmä kannatti jonkinlaista versiota perus-

tuslain tiettyjen säännösten muutosrajoituksista.190 Ehdotukseen viitattiin lyhyesti vielä pe-

rusoikeusuudistuksen valmistelun yhteydessä vuonna 1982191, mutta tämän jälkeen ajatuk-

seen ei kuitenkaan enää palattu, kun perustuslakia vihdoin lähdettiin konkreettisesti uudista-

maan 90-luvulla: valmisteluasiakirjoissa ei sisällöllisiä muuttamisrajoituksia enää 90-luvulla 

mainita. Tämä on kiinnostavaa, sillä valtiosääntökomitean ehdotuksista monet lopulta omak-

suttiin uuteen perustuslakiin.192  

 

Myös oikeuskirjallisuudessa on pariin otteeseen sivuttu ajatusta perustuslain eksplisiittisistä 

muutosrajoituksista, vaikkakin aihe ei ole saanut osakseen kovinkaan syvällistä huomiota. 

Oikeusoppineet ovat kuitenkin esittäneet argumentteja sekä tällaisten rajoitusten puolesta, 

että niitä vastaan. Esimerkiksi Merikoski totesi 70-luvulla ajatuksen joidenkin perusarvojen 

panssaroimisesta olevan houkutteleva ja vakavan huomion arvoinen, vaikka sen toteuttami-

nen vaatisi harkintaa.193 Toisaalta Pohjolainen kritisoi 80-luvun lopulla ajatusta perustuslain 

muutoskielloista, koska hänen mukaansa ne estäisivät kansaa päättämästä valtiosääntönsä 

 
187 Jyränki 2003, s. 254. 
188 Pohjolainen 1988, s. 17–18. 
189 Valtiosääntökomitean välimietintö 1974:27, s. 71–72. 
190 Toisen valtiosääntökomitean mietintö 1975:88, s. 60–62. 
191 Perusoikeustyöryhmän mietintö 3/1982, s. 13, jossa todettiin: ”Meillä valtiosääntökomitean mielestä […] 
eräiden perustuslain suojaamien oikeuksien tulisi olla erityisen suojan alaisia. Silloin niihin voitaisiin puuttua 
ainoastaan tavallista perustuslainsäätämismenettelyä vaikeammassa järjestyksessä.” 
192 Ks. Jyränki 1999, s. 856–866. 
193 Ks. Merikoski 1977, s. 97–98. 
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ydinosasta ja pidättävät vallan niillä ryhmillä, joilla se on perustuslain säätämisvaiheessa 

ollut.194 

 

Toisin kuin joissain muissa maissa, ei Suomessa myöskään säätämisjärjestyksen tasolla 

tehdä eroa perustuslain eri osien muuttamisen välillä, tai eroteta toisistaan perustuslain sää-

tämis- ja muuttamismenettelyä.195 Perustuslain 73 §:ssä määritelty perustuslain säätämisjär-

jestys soveltuu niin ehdotukseen perustuslain säätämisestä, muuttamisesta sekä 

kumoamisesta, kuin siihen tehtävästä rajatusta poikkeuksestakin.196 Vaikka perustuslain 73 

§:ssä tunnistetaankin perustuslain säätäminen ja muuttaminen erillisinä toimintoina, ne ikään 

kuin samaistetaan toisiinsa. Perustuslain kokonaisuudistus eroaakin tavallisesta perustuslain 

muutoksesta lähinnä siten, että kokonaisuudistus tulee julistaa perustuslaiksi.197 Kun koti-

maisessa oikeustieteessä puhutaan perustuslain säätäjästä, viitataan tällä yleensä nimen-

omaan PL 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuun eduskuntaan – vaikkakin perustuslain vaikeu-

tettu säätämisjärjestys erottaa perustuslainsäätäjän tavallisesta lainsäätäjästä.198 Suomessa ei 

laajemminkaan ole omaksuttu kansan tahtoon perustuvan perustuslain erillisen säätämisval-

lan (pouvoir constitutant) ajatusta.199 Suomen perustuslaissa kylläkin korostetaan kansansu-

vereenisuutta: PL 2 §:n 1 momentin mukaan ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota 

edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta”. Kansansuvereenisuus kuitenkin ymmärre-

tään Suomessa siten, että se toteutuu edustusperiaatteen kautta. Tämän vuoksi valtiosään-

tötraditiossa korostuu vahvasti nimenomaan lainsäätäjän suvereenisuus.200 Lisäksi, koska ta-

vallisessa perustuslainsäätämisjärjestyksessä perustuslain muutosehdotus hyväksytään 

kaksilla valtiopäivillä, on Suomessa katsottu, että muutokset tulevat tätä kautta äänestäjien 

arvioitaviksi.201  

 

 
194 Pohjolainen 1988, s. 108–109. 
195 Vrt. esim. Itävalta, jonka järjestelmää sivuttiin luvussa 2.2.1. 
196 PL 73 §: ”Ehdotus perustuslain säätämisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta taikka perustuslakiin 
tehtävästä rajatusta poikkeuksesta on toisessa käsittelyssä äänten enemmistöllä hyväksyttävä lepäämään 
ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Ehdotus on tuolloin valiokunnan annettua siitä 
mietintönsä hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana täysistunnossa yhden käsittelyn asiana 
päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. 
 
Ehdotus voidaan kuitenkin julistaa kiireelliseksi päätöksellä, jota on kannattanut vähintään viisi kuudesosaa 
annetuista äänistä. Ehdotusta ei tällöin jätetä lepäämään, ja se voidaan hyväksyä vähintään kahden 
kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.” (kursivoinnit lisätty). 
197 Saraviita 2000, s. 357. 
198 Ks. esim. Muukkonen 2018, s. 5.  
199 Viljanen 2009, s. 84 
200 Lavapuro 2009 II, s. 272. 
201 Perustuslaki 2008 -työryhmän muistio, s. 35. 
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Suomessa on pohdittu myös pakollisen kansanäänestyksen omaksumista perustuslain muut-

tamismenettelyyn. Perustuslain uudistamista varten tehdyssä oikeusministeriön selvityk-

sessä vuonna 2002 esitettiin ajatus kansanäänestyksestä pakollisena osana tiettyjen perus-

tuslain säännösten muuttamista tai perustuslain kokonaisuudistusta. Selvityksessä hahmotel-

tiin pakollista perustuslakikansanäänestystä, joka koskisi tiettyjä perustuslain ydinratkaisuja. 

Muiden perustuslain osien muuttamiseen riittäisi mahdollisuus vapaaehtoiseen kansanäänes-

tykseen.202 Pakollista kansanäänestystä ei kuitenkaan ole toistaiseksi esitetty lisättäväksi pe-

rustuslain muuttamismenettelyyn. Jotkut oikeustieteilijät ovat katsoneet, että kansalaisten 

ottaminen enemmän osaksi perustuslain muuttamisprosessia olisi toivottavaa.203 Jyränki on 

kannattanut ajatusta perustuslain muuttamissäännösten tarkistamisesta siten, että 

perustuslain keskeisten periaatteiden muuttamista vaikeutettaisiin alistamalla tällaiset muu-

tokset kansanäänestykseen. Tämä heijastelisi hänen mukaansa pouvoir constituant -

ideologiaa, jossa tosiallinen perustuslain säätämisvalta on kansalla.204 Toisaalta pakollisen 

perustuslakikansanäänestyksen omaksuminen Suomen kontekstiin on nähty hankalaksi, ot-

taen huomioon nopeutetun perustuslainsäätämisjärjestyksen sekä poikkeuslakimenette-

lyn.205  

 

Vaikka nykyiseen perustuslakiin ei ole säädetty ehdottomia eksplisiittisiä muuttamisrajoja, 

on oikeuskirjallisuudessa kuitenkin esitetty, että perustuslaista voidaan itse asiassa tunnistaa 

joitain säännöksiä, joilla on perustuslain muuttamisvaltaa rajoittavia vaikutuksia, vaikkei 

niitä varsinaisiksi ikuisuussäännöksiksi voidakaan lukea.206 Näitä säännöksiä käsitellään 

seuraavassa alaluvussa. 

3.1.2. Perustuslain muuttamisrajoituksia muistuttavia säännöksiä 

3.1.2.1. PL 1.2 § Ihmisarvo  

PL 1.2 §:ssä säädetään seuraavasti: ”Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden 

ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.” 

 
202 Suksi, Perustuslain seurantatyöryhmän mietinnön liite, Työryhmämietintö 2002:8, s. 72–73. Ehdotus oli 
tehty ”keskustelun avaukseksi”, eikä sisältänyt mitään konkreettisia sääntelyehdotuksia. 
203 Jyränki 1998, s. 88–90; Suksi, Perustuslain seurantatyöryhmän mietinnön liite. Työryhmämietintö 2002:8, 
s. 72–73. Lisäksi Länsineva on kritisoinut perustuslain valmisteluprosessia toteamalla, ettei sen 
erityisluonnetta juurikaan korosteta, vaan perustuslain valmistelussa seurataan tavallisen säädösvalmistelun 
käytäntöjä. Ks. Länsineva 2010, asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle HE 60/2010 vp, s. 1. 
204 Jyränki 1998, s. 88–90. 
205 Perustuslaki 2008 -työryhmän muistio, s. 35. 
206 Ks. Saraviita 2000; Jyränki 2003; Ojanen 2019; Suksi 2011. 
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Useampi valtiosääntöoikeuden asiantuntija on katsonut, että säännöksessä mainittu ihmisar-

von loukkaamattomuus voi asettaa sisällöllisiä rajoja perustuslain muuttamiselle.207 Ihmis-

arvon loukkaamattomuus lisättiin vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen yhteydessä HM 1 

§:ään, josta se siirrettiin sellaisenaan uuteen perustuslakiin.  

 

Vaikka PL 1.2 §:ssä ei ilmaista varsinaista muuttamiskieltoa, on pykälän perusteluista löy-

dettävissä muuttamiskieltoon viittaavaa kieltä. Lainkohdan esitöissä korostetaan, että 

ihmisarvon loukkaamattomuus on kaikkien perustavanlaatuisten oikeuksien perusta, ja to-

detaan, että ”Ainakin kaikkein perustavimpia ihmisyksilön oikeuksia voidaan pitää 

perimmältään valtion tahdosta ja myös kulloisestakin oikeusjärjestyksestä 

riippumattomina”.208 Perustelut vaikuttaisivat viittaavan siihen, että ihmisarvoa on pidettävä 

asiana, joka on kokonaan riippumaton valtion tahdosta. Saraviitan mukaan perusteluissa on 

jopa kiistanalainen ja luonnonoikeudellinen sävy, joka antaa viitteitä säännöksen muutta-

miskiellosta.209 Myös Jyränki on todennut, että säännöksen perustelut viittaavat siihen, että 

perusoikeusjärjestelmällä saattaisi olla kokonaan perustuslainsäätäjän ulottumattomissa 

oleva ydinosa.210  

 

Ihmisarvon loukkaamattomuuden keskeisyys ja perustavanlaatuisuus on tunnistettu useam-

missa eri yhteyksissä. Se on tunnetusti määritelty muutoskiellon alaiseksi arvoksi Saksan 

perustuslaissa211, ja sitä voidaan pitää niin sanottuna universaalina perustuslain muuttamis-

rajoituksena212. Tuorin mukaan ihmisarvo voidaan käsittää sellaiseksi yleisluontoiseksi ar-

voksi, josta ollaan yhteiskunnassa laajasti samaa mieltä ja joka tukee demokraattisen oikeus-

valtion keskeisiä periaatteita.213 Ihmisarvoa voidaan myös pitää konstitutionalismin keskei-

senä periaatteena214, ja ihmisarvon vaatimukset näkyvät myös kansainvälisen oikeuden vah-

vimmissa ja ehdottomimmissa normeissa, kuten ihmisyyden vastaisten rikosten ja jus cog-

nesin määritelmissä.215 

 

 
207 Ks. esim. Saraviita 2000, s. 65 ja Jyränki 2003, s. 256. 
208 HE 309/1993 s. 42 (kursivoinnit lisätty). 
209 Saraviita 2000, s. 65; Saraviita 2011, s. 613. 
210 Jyränki 2003, s. 256. 
211 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, art 79(3). 
212 Ks. Roznai 2017, s. 26. 
213 Tuori 2007, s. 274. 
214 Murphy 1993, s. 3. 
215 Carrozza 2011, s. 460. 
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Vaikka perustuslakivaliokunta on useissa tavallisia lakeja koskevissa lausunnoissaan kom-

mentoinutkin ihmisarvon loukkaamattomuutta216, ei se ole noussut esiin nykyisen perustus-

lain muuttamisen yhteydessä. Tosin esimerkiksi Niemi on PeVin ihmisarvoa koskevan lau-

suntokäytännön tarkastelun perusteella katsonut, että ihmisarvon yhtenä keskeisenä funk-

tiona näyttäisi olevan yksilön oikeuksien rajoittamisen sallittavuuden viimeisenä ”perälau-

tana” toimiminen.217 Näin ollen ihmisarvon loukkaamattomuutta koskeva säännöksen voisi 

ajatella viime sijassa estävän ainakin sellaiset perusoikeuksiin koskevat muutokset, jotka 

ulottuvat ihmisarvon alueelle. On kuitenkin epäselvää, mihin saakka ihmisarvon suojelua 

koskeva säännös todellisuudessa rajoittaa perustuslain muuttamista ja miten säännöksen pe-

rusteluja tulkittaisiin perustuslain muuttamistilanteessa. 

3.1.2.2. PL 94.3 § Kansanvaltaisuus  

Perustuslain 94.3 §:ssä säädetään, että kansainväliset velvoitteet eivät saa vaarantaa Suomen 

kansanvaltaisia perusteita. Myös tämän säännöksen on katsottu toimivan eräänlaisena perus-

tuslain muuttamisrajoituksena, koska säännös rajoittaa eduskunnan toimintaa estämällä sitä 

sitoutumasta tällaisiin velvoitteisiin. Säännöksen esitöissä todetaan, että säännös rajoittaa 

”eduskunnan valtaa hyväksyä demokraattiselle yhteiskunnalle ominaisen valtiosäännön 

perusteita vaarantavia velvoitteita”.218 Useat suomalaiset oikeustieteilijät ovat nostaneet ky-

seisen säännöksen esiin pyrkiessään tunnistamaan perustuslakimme mahdollisia 

muuttamisrajoituksia.219 Esimerkiksi Suksi on todennut, että säännöksen voidaan katsoa 

viittaavan siihen, että Suomessa on jonkinlainen perustuslain muuttamaton ydin.220 Ojasen 

mukaan säännöksen asettamat rajat kansainväliselle yhteistyölle ja eurooppalaiselle integ-

raatiolle voivat implikoida jonkinlaisten muuttamisrajojen olemassaoloa.221 On kuitenkin 

huomioitava, että kyseinen rajoitus liittyy ainoastaan kansainvälisten velvoitteiden hyväksy-

miseen, eikä estä perustuslain muuttamista kansanvaltaisuutta loukkaavalla tavalla. 

 

Kansanvaltaisuuteen, samoin kuin muihin demokraattisen järjestelmän perustaviin ominai-

suuksiin liittyvät perustuslain säännökset ovat kansainvälisesti katsottuna melko tyypillisesti 

sellaisia säännöksiä, joita perustuslaeissa suojataan muutoksilta.222 Esimerkiksi Ranskan 

 
216 Ks. aiheesta tarkemmin esim. Niemi 2019. 
217 Niemi 2019, s. 360. 
218 HE 1/1998 vp s. 150.  
219 Ks. Ojanen 2019, s. 395; Suksi 2011, s. 105; Saraviita 2011, s. 842–843; Salminen s. 169. 
220 Suksi 2011, s. 105. 
221 Ojanen 2019, s. 395. 
222 Roznai 2017, s. 24. 
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perustuslain 89(5) artikla ja Italian perustuslain 139 artikla sisältävät kiellon muuttaa perus-

tuslain muutoksella valtion tasavaltaista hallintomuotoa.223 Tasavaltaisuus liitetään tyypilli-

sesti yhteen kansanvaltaisuuden kanssa.224 Tšekin perustuslain 9 artiklassa puolestaan kiel-

letään muutokset, jotka kohdistuvat demokraattisen oikeusvaltion keskeisiin piirteisiin.225 

Myös esimerkiksi Venetsian komitea on todennut, että perustuslain sisällölliset 

muutosrajoitukset pitäisi varata vain demokratian kannalta kaikkein tärkeimmille 

periaatteille.226  

 

PL 94.3 §:n kieltoa ei ole vielä sovellettu käytännössä. Vaikka kielto koskeekin ainoastaan 

kansainvälisten velvoitteiden hyväksymistä eikä sen perusteella voi vetää johtopäätöksiä itse 

perustuslain muuttamiseen kohdistuvasta rajoituksesta, tarjoaa se kiinnostavan esimerkin 

siitä, miten myös Suomen perustuslaissa on vedetty sisällöllisiä rajoja poliittisten päättäjien 

toiminnalle: lainsäätäjän suvereniteetti ei välttämättä olekaan niin rajoittamaton, kuin mitä 

on ymmärretty.227  

3.1.2.3. PL 120 ja 75 § Ahvenanmaan itsehallinto  

Ahvenanmaan itsehallinnollinen asema turvataan PL 120 §:ssä, jossa säädetään, että ”Ahve-

nanmaan maakunnalla on itsehallinto sen mukaan kuin Ahvenanmaan itsehallintolaissa 

erikseen säädetään.” Perustuslain 75 § puolestaan sisältää määräykset Ahvenanmaan 

itsehallintolain ja maanhankintalain säätämisjärjestyksestä, sekä maakuntapäivien 

aloiteoikeudesta ja maakuntalakien säätämisestä. Suksi on ehdottanut, että Ahvenanmaan 

itsehallintojärjestelyjä määrittelevä sääntely lähestyy perustuslain muuttamiskieltoa, vaikka 

perustuslain Ahvenanmaan itsehallintoa koskevaa kohtaa ei ole erikseen suojattu 

muuttamiselta.228 Kaira on jo vuonna 1947 ollut samoilla linjoilla: koska Ahvenanmaan it-

sehallintoa koskevassa sääntelyssä on säädetty, että niitä saa muuttaa, selittää tai kumota, tai 

niistä poiketa vain Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksella, sitoo tämä Kairan mu-

kaan valtiota, eikä myöhempi perustuslainsäätäjä voi tätä sitoumusta yksipuolisesti 

 
223 Constitution française du 4 octobre 1958, art 89(5); Costituzione della Repubblica Italiana, art 139. 
224 Esimerkiksi Suomessa pohdittiin perusoikeusuudistuksen aikana, pitäisikö kansanvaltaisuus lisätä perus-
tuslain 1 §:ään, mutta tuolloin todettiin, että kansanvaltaisuus tulee ilmi jo pykälän toteamuksesta, jonka mu-
kaan Suomi on tasavalta. Ks. Perusoikeuskomitean mietintö 1992:3, s. 168. 
225 Ústava České republiky, art 9. 
226 Venetsian komissio 469 / 2008, s. 43 kohta 201. 
227 Vrt. alaluku 3.1.1. 
228 Suksi 2011, s. 105 
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kumota.229 Vaikka Kaira on pitänyt oikeustilaa tältä osin selvänä230, on esimerkiksi Palm-

grenin mukaan kuitenkin vaikea kysymys, missä määrin perustuslain sisällöllisellä muutok-

sella voitaisiin saada aikaan vaikutus, jonka kautta Ahvenanmaan lainsäätäjällä ei enää ole-

kaan oikeutta säännellä jostain asiasta. Kyse on siitä, mitä voidaan tehdä perustuslain säätä-

misen ja muuttamisen rajoissa.231 Oikeustila on Palmgrenin mukaan tältä osin jokseenkin 

epäselvä.232  

 

Ahvenanmaata koskeva rajoitus voidaan rinnastaa esimerkiksi Yhdysvaltojen perustuslain 

V artiklaan, jossa kielletään osavaltioiden aseman muuttaminen ilman osavaltion lupaa. Ar-

tiklaa V on pidetty maan perustuslain ainoana varsinaisena sisällöllisenä muuttamisrajoituk-

sena, vaikka myös vastakkaisia näkemyksiä on esitetty.233 Richard Albert on kuvannut tä-

män kaltaisia perustuslain säännöksiä, joiden muuttamiselle asetetaan tietty suostumusvaa-

timus niiltä, joita säännös koskee, konstruktiivisesti muuttamattomiksi. Toisin sanoen, 

vaikka säännös ei sinänsä sisällä muuttamiskieltoa, on sen muuttaminen poliittisesti käytän-

nössä mahdoton toteuttaa.234 

 

Lisäksi on huomattava, että Ahvenanmaan itsehallinnollinen asema perustuu kansainvälis-

oikeudellisiin sopimuksiin, joiden kautta Suomen velvollisuutena on turvata Ahvenanmaan 

itsehallinnollinen asema.235 Näin ollen perustuslain muutokset, joilla Ahvenanmaan ase-

maan puututtaisiin, voisivat olla Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten vastaisia. Kan-

sainvälisten velvoitteiden vaikutusta perustuslain muuttamisen sisältöön käsitellään tarkem-

min luvussa 3.3. 

3.1.2.4. PL 73 § Rajatut poikkeukset perustuslaista 

Suomen valtiosääntöjärjestelmälle ominainen erikoisuus on erityinen menettely, joka mah-

dollistaa poikkeamisen perustuslaista. Poikkeuslakimenettely mahdollistaa perustuslain 

 
229 Kaira 1947, s. 86–87. 
230 Kaira 1947, s. 86–87. 
231 Palmgren 2020, s. 700. 
232 Ibid. 
233 Katz 1996, s. 275: “Article V has only one explicit limitation on amending the Constitution that is still rel-
evant today: The equal suffrage of any state in the Senate may not be altered without that state's consent.” US 
Constitution, art. V. Toisaalta artiklan rajoittavaa vaikutusta on myös kyseenalaistettu, ks. Jackson, 2015, s. 
576.  
234 Albert 2014 II, s. 182–183. 
235 Ks. Palmgren 2020, s. 689. Ahvenanmaan asema on vahvistettu aikanaan Kansainliiton päätöksellä 
vuonna 1921 ja Ahvenanmaan demilitarisointi on edelleen vahvistettu Pariisin rauhansopimuksessa vuonna 
1947. 
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säätämisjärjestyksessä säädettävän poikkeuksen perustuslaista kuitenkaan perustuslain sisäl-

töä muuttamatta.236 Poikkeuslait säädetään perustuslain säätämisjärjestyksessä PL 73 §:n 

mukaisesti, mutta ne ovat statukseltaan tavallisen lain tasoisia. Poikkeuslakikäytäntö on pe-

rinteisesti mahdollistanut valtiosäännön uudistumisen ja mukautumisen tarpeiden mukaan, 

ja lisännyt perustuslain joustavuutta.237 Poikkeuslakeja käytettiin vanhojen perustuslakien 

aikaan tiheään tahtiin, ja niitä käytettiin erityisesti perusoikeussäännöksistä poikkeami-

seen.238 Scheininin mukaan on osin poikkeuslakijärjestelmän ansiota, että Suomen perustus-

lakien tekstit pysyivät pitkään melko muuttumattomina.239 Tässä mielessä poikkeuslakikäy-

tännöllä on merkittävä vaikutus myös perustuslain muuttamisen tarkastelussa: kun perustus-

laista voidaan poiketa sen sisältöä muuttamatta, voi se vähentää tarvetta muuttaa itse perus-

tuslakia, ja tätä kautta tarve myös perustuslain muuttamisen mahdollisten sisällöllisten rajoi-

tusten pohdinnalle on vähäisempi.  

 

Uudessa perustuslaissa poikkeuslakien käyttöalaa rajoitettiin lisäämällä niitä koskevaan 

säännökseen vaatimus poikkeusten rajatusta sisällöstä. Saraviitan mukaan tämä vaatimus 

edustaa eräänlaista perustuslain muuttamattomuutta.240 Rajattu sisältö tarkoittaa säännöksen 

valmisteluaineiston mukaan sitä, ”ettei poikkeuslailla voida puuttua perustuslain keskeisiin 

ratkaisuihin, kuten perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuteen ja eduskunnan asemaan 

ylimpänä valtioelimenä.”241 Poikkeuslakeja koskevien sisällöllisten rajoitusten tarkempi si-

sältö ei kuitenkaan käy kovinkaan selkeästi ilmi esimerkiksi säännöksen perusteluista.242 

Ojasen mukaan vaatimus poikkeuksen rajallisuudesta on tulkittu merkitsevän sitä, että se 

kieltää poikkeukset, jotka puuttuisivat perustuslain 1 luvussa lueteltuihin perustavanlaatui-

siin periaatteisiin, muun muassa valtiosäännön demokraattisiin perusteisiin ja perus- ja 

ihmisoikeuksia suojaavaan valtiosääntöiseen järjestelmään.243 Suksi on todennut, että koska 

poikkeuslakien käyttö on rajattua, voidaan perustuslain ydinratkaisuihin puuttua ainoastaan 

perustuslakia muuttamalla.244 

 

 
236 Tiitinen 1999, s. 841. 
237 Tiitinen 1999, s. 841. 
238 Perustuslaki 2000 -työryhmän mietintö 8/1995, s. 99. 
239 Scheinin 1995, s. 42–43. 
240 Saraviita 2000, s. 350–351. 
241 HE 1/1998 vp, s. 125. 
242 Husa 2007, s. 192. 
243 Ojanen 2019, s. 394. 
244 Suksi 2011, s. 113–114. 
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Kiinnostavaa on, että Perustuslaki 2000 -työryhmä viittasi poikkeuslakia koskevassa sään-

telyehdotuksessa perustuslain muuttamiskieltoihin: se nosti esiin Saksan perustuslain 75.3 

artiklan sekä ”eräiden muiden maiden perustuslakien sisältämät ehdottomat 

muuttamiskiellot” ja näihin viitaten totesi, että poikkeuslakien käyttöä voitaisiin rajoittaa 

sisällöllisesti niin, ettei niillä voitaisi koskea perustuslain ydinsisältöön.245 Tämä ratkaisu 

myös otettiin lopulta uuteen perustuslakiin. Toisin sanoen, poikkeuslakien sisällöllisessä ra-

joituksessa vaikuttaisi esikuvana toimineet nimenomaan muiden maiden perustuslain muut-

tamiskiellot. Perustuslain ydinsisällöstä ei kuitenkaan käyty sen enempää keskustelua.  

 

Kun historiallisesti poikkeuslakijärjestelmä on ollut keskeisessä asemassa perustuslain ta-

solla toimiessa246, on suhtautuminen poikkeuslakien käyttämiseen uuden perustuslain aikana 

muuttunut. Siinä missä aiempina vuosikymmeninä poikkeuslakeja käytettiin todella usein, 

uusi perustuslain 73.1 § vakiinnutti lähtökohdan, jonka mukaan poikkeuslakien säätämistä 

tulisi ylipäätään välttää.247 Tämä tarkoittaa sitä, että ristiriita perustuslain kanssa tulisi ensi-

sijaisesti poistaa lakiesitystä muuttamalla, ja toissijaisesti perustuslakia muuttamalla, mie-

luummin kuin rutiininomaisesti poikkeuslakiin tukeutumalla.248  

 

Mitä nykyinen poikkeuslakimenettely siis tarkoittaa perustuslain muuttamisen ja sisällön 

kannalta? Ensinnäkin voidaan todeta, että siinä missä poikkeuslakimenettely on aiemmin 

toiminut selkeämmin helpompana vaihtoehtona perustuslain tekstin muuttamiselle, on sen 

asema nykyisin muuttunut. Sisällöllinen rajaus, joka kieltää perustuslain keskeisistä ratkai-

suista poikkeamisen, näyttäisi luovan sisällöllisen ja menettelyllisen rajoituksen yhdistel-

män, joita on totuttu näkemään joissain muissa maissa. Kuitenkin käytäntö, jonka mukaan 

poikkeuslakeja tulisi ensisijaisesti välttää, on vähentänyt niiden merkitystä. Se myös osoit-

taa, ettei poikkeuslakijärjestelmä ole tässä mielessä verrattavissa muiden maiden muutosra-

joituksiin. Toisaalta se myös vaikuttaisi luovan konstruktion, jossa ennemmin tulisi käyttää 

perustuslain muuttamista – joka lähtökohtaisesti sallii puuttumisen mihin tahansa perustus-

lain sisältöön – kuin turvautua sisällöllisesti rajatun poikkeuksen käyttämiseen. Vaikka poik-

keuslakien käytön rajaaminen vain poikkeustilanteisiin on itsessään loogista ja eittämättä 

 
245 Perustuslaki 2000 -työryhmän mietintö 8/1995, s. 103. 
246 Perustuslaki 2000 -työryhmän mietintö 8/1995, s. 99–100. 
247 Husa 2007, s. 191. Itse asiassa poikkeuslakijärjestelmästä luopumistakin pohdittiin perustuslakiuudistuk-
sessa, ks. Perustuslaki 2000 -työryhmän mietintö 8/1995, s. 104. 
248 Husa 2007, s. 192. 
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tarpeellista jotta perustuslain sisältö todella ilmenisi perustuslain tekstistä, on järjestely jos-

sain määrin erikoinen.   

 

Vaikka poikkeuslakimenettelyä ei suoranaisesti voidakaan rinnastaa perustuslain sisällöl-

liseksi muuttamisrajoitukseksi, se joka tapauksessa havainnollistaa, miten sisällölliset vaati-

mukset valtiosäännön muuttamiselle ovat jo jossain määrin tulleet osaksi myös kotimaista 

järjestelmää. Lisäksi se osoittaa, miten myös Suomessa on niin sanotusti eri tasoisia menet-

telyjä, joilla voidaan puuttua perustuslain sisältöön. 

3.2. Implisiittiset rajoitukset 

3.2.1. Perustuslakivaliokunnan käytäntö perustuslain muuttamista koskien 

Kuten luvussa 2 havainnollistettiin, perustuslain muuttamisrajoitukset voivat ilmetä myös 

epäsuorasti ilman, että rajoituksia olisi kirjattu perustuslakiin.249 Tällöin perustuslain muut-

tamaton sisältö muodostuu tyypillisesti oikeuskäytännössä, perustuslakia tulkitsevien taho-

jen tulkintojen kautta. Suomessa perustuslakivaliokunta on perustuslain muuttamista koske-

vissa mietinnöissään asettanut perustuslain muuttamiselle joitain vaatimuksia, jotka eivät il-

mene perustuslaista. Tässä jaksossa tarkastellaankin, onko perustuslakivaliokunnan käytän-

nöstä löydettävissä sisällöllisiä rajoja perustuslain muuttamiselle. 

 

PeV on linjannut perustuslain muuttamista koskevia periaatteita.250 Periaatteet omaksuttiin 

ensimmäisen uutta perustuslakia koskevan muutoksen yhteydessä annetussa mietinnössä, ja 

samat periaatteet on sen jälkeen vahvistettu myös muiden perustuslakimuutosten yhtey-

dessä.251 Perustuslakivaliokunta on mietintökäytännössään korostanut ensinnäkin perustus-

lain muutostarpeita arvioitaessa ajatusta perustuslain suhteellisesta pysyvyydestä. Sen mu-

kaan perustuslain asemaan ei sovi, että siihen jatkuvasti kohdistuu muutosvaatimuksia, ja 

perustuslain muuttamiseen onkin suhtauduttava lähtökohtaisesti pidättyväisesti.252 On 

kuitenkin oleellista kysyä perustuslain muuttamisen rajoja ajatellen, mitä suhteellinen 

pysyvyys oikeastaan tarkoittaa, sillä vaikka sitä korostetaan, on perustuslakia muutettu sen 

20 vuoden voimassaoloajan aikana useampia kertoja: pysyvyydelle on siis rajansa.253  

 
249 Ks. alaluku 2.2.2. 
250 Suksi 2011, s. 99. 
251 Ks. PeVM 5/2005 vp, s. 2. PeVM 10/2006 vp, s. 3–2; PeVM 9/2010 vp, s. 3 sekä PeVM 4/2018 vp, s. 3. 
252 PeVM 5/2005 vp, s. 2. 
253 Salminen 2010, s. 168–169. 
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Pysyvyyden tavoitteeseen liittyy erityisesti valtiosäännön perusratkaisujen vakauden sekä 

perustuslain aseman valtiosääntöjärjestelmän perustana turvaaminen. Perustuslakivalio-

kunnan mukaan näitä heikentäviin perustuslakimuutoksiin ei tulisi ryhtyä.254 Nämä periaat-

teet, aivan erityisesti valtiosäännön perusratkaisujen vakauden korostaminen, voisivat viitata 

jonkinlaisiin implisiittisiin rajoihin, joissa perustuslain perusratkaisuja pyritään suojaamaan. 

Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan ole avannut lausumaansa tarkemmin: se ei esimerkiksi 

ole määritellyt, mitä asioita perusratkaisut käsittävät. Valiokunta ei ole ainakaan toistaiseksi 

antanut mietintöjä, joissa todettaisiin jonkin perustuslakiin kaavailtavan muutoksen vaaran-

tavan perustuslain perusratkaisujen vakautta. PeV on tähän saakka viitannut perusratkaisui-

hin vain yhdessä mietinnössään. Kyseinen mietintö PeVM 9/2010 vp koski vuonna 2010 

esitettyä, laajempaa perustuslain muutosta, jonka myötä muutettiin useita perustuslain sään-

nöksiä.255 Tuolloin valiokunta totesi, että ”taustalla on verraten tuore ja laajan yhteisymmär-

ryksen vallitessa säädetty perustuslain kokonaisuudistus, jonka keskeisiin perusratkaisuihin 

ei ole ollut tarpeen puuttua.”.256 Lisäksi se katsoi kyseisessä hallituksen esityksessä esitet-

tyjen muutosten olevan suhteellisen maltillisia.257 Myös viimeisimmän perustuslain muutok-

sen kohdalla valiokunta korosti, että muutos koskee perustuslain yhden pykälän yhtä mo-

menttia, joten se on rajattu muutos.258 Täten vaikuttaisi siltä, että muutoksen sisällöllä ja 

laajuudella on merkitystä arvioitaessa muutoksen hyväksyttävyyttä. Valiokunnan mietin-

nöissä ei kuitenkaan tarkemmin ole eritelty niiden merkitystä. 

 

Lisäksi perustuslain muuttamista harkittaessa on valiokunnan mukaan pidettävä huolta siitä, 

että perustuslaki ”antaa oikean kuvan valtiollisen vallankäytön järjestelmästä ja yksilön 

oikeusaseman perusteista”.259 Salminen toteaa, että perustuslain pysyvyys on eräänlaisessa 

orgaanisessa vuorovaikutuksessa tämän perustuslain tavoitteen kanssa: perustuslain pysy-

vyyttä rajoittaa se, että perustuslaista on ilmettävä poliittisen vallankäytön perusteet ja 

yksilön oikeusasema.260 Periaatteen voidaan katsoa tarkoittavan sitä, että perustuslain tekstin 

on riittävällä tavalla heijastettava sitä todellisuutta, joka yhteiskunnassa vallitsee. PeV viit-

tasi tähän vaatimukseen lausunnossaan PeVM 4/2018 vp arvioidessaan hallituksen esityksen 

 
254 PeVM 5/2005 vp, s. 2. 
255 HE 60/2010 vp. 
256 PeVM 9/2010 vp, s. 3. (kursivoinnit lisätty) 
257 Ibid. 
258 PeVM 4/2018 vp, s. 4. 
259 PeVM 5/2005 vp, s. 2. 
260 Salminen 2010, s. 169 
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kohtaa, jossa haluttiin muuttaa yksityiselämän suojaa koskevan PL 10 §:n 3 momentissa 

mainittua kotirauhan suojan rajoitusperustetta rikosten tutkinnasta rikosten torjumiseen. 

Hallituksen esityksen perusteluissa sanottiin, että muutos ei muuttaisi lainkohdan tulkintaa, 

vaan toisi sanamuodon vastaamaan voimassa olevaa oikeustilaa.261 PeV katsoi tuolloin, että 

tilanne, jossa perustuslain kyseisen kohdan soveltamiskäytäntö on osittain erkaantunut sään-

nöksen sanamuodosta, on epätyydyttävä. Se ei tästä huolimatta antanut tukeaan kyseiselle 

muutokselle, vaan katsoi että asiaa tulisi selvittää laajemmin muun muassa rajoitusperustei-

den yhdenmukaisuuden sekä ”rikosten torjunta” -käsitteen mahdollisen ongelmallisuuden 

vuoksi.262 

 

Perustuslain muuttamisen voidaan myös katsoa vaativan poliittista konsensusta. 

Perustuslakivaliokunnan mukaan perustuslain muutoshankkeisiin ei pidä ryhtyä ”päivänpo-

liittisten tilannenäkymien perusteella” ja muutokset tulisi tehdä laajapohjaisen keskustelun 

ja yhteisymmärryksen pohjalta.263. Taxellin mukaan tämä tarkoittaa sitä, että perustuslakia 

ei tule muuttaa kulloistenkin poliittisten voimasuhteiden tai taloudellisten suhdanteiden 

mukaan.264 Lähes kaikki perustuslakimuutokset ovatkin viimeisen kolmen vuosikymmen 

ajan tehty laajan poliittisen konsensuksen tuella – joskin vuoden 2012 perustuslakimuutosta 

voidaan pitää poikkeuksena, koska sitä vastustettiin suhteellisen laajasti.265 Riittävän poliit-

tisen konsensuksen puuttuminen yleensä myös estää perustuslain muutokset menettelyvaa-

timusten kautta, joten on epäselvää, millaisia lisävaatimuksia tämä periaate asettaa. Esimer-

kiksi vaalipiirien muuttamista koskevia muutoksia koskeva perustuslain muutos jäi vuonna 

2015 tekemättä, koska riittävää konsensusta ei löytynyt. Tällöin perustuslakivaliokunta ei 

ole kuitenkaan pitänyt poliittisen konsensuksen puutetta ongelmana ennen kuin vasta vaalien 

jälkeisessä toisessa käsittelyssä, vaikka perustuslakimuutosta vastaan esitettiin valiokun-

nassa eriäviä mielipiteitä jo ensimmäisessä käsittelyssä.266  

 

Perustuslakivaliokunta on myös korostanut perustuslakimuutosten välttämättömyyttä sekä 

huolellista ja laajapohjaista valmistelua.267 PeVin mukaan ”mahdollisia muutostarpeita 

 
261 HE 198/2017 vp, s. 34. 
262 PeVM 4/2018 vp, s. 6. 
263 PeVM 10/2006 vp, s. 2—3; PeVM 5/2005 vp, s. 2/I; PeVM 9/2010 vp s. 3. 
264 Taxell 2009, s. 2. 
265 Ojanen 2012, s. 95. 40 kansanedustajaa äänesti muutosta vastaan ja 40 kansanedustajaa oli poissa 
äänestyksestä. 
266 Ks. PeVM 14/ 2014 vp, ja toista käsittelyä koskeva PeVM 4/2015 vp, s. 3. 
267 PeVM 5/2005 vp, s. 2. 
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tulee arvioida huolellisesti ja välttämättömiksi arvioidut muutokset tehdä perusteellisen 

valmistelun sekä siihen liittyvän laajapohjaisen keskustelun ja yhteisymmärryksen 

pohjalta”. PeV tyypillisesti arvioi muuttamisehdotuksia juuri niiden välttämättömyyden 

kautta, ja on jopa ehdottanut luovuttavaksi muutoksista, joita se ei ole pitänyt välttämättö-

minä.268 Tyypillisesti perustuslakimuutoksia on myös tehty melko laajan valmistelun poh-

jalta ja siten, että perustuslakimuutosten tarvetta on selvitetty virkamiestyönä erilaisin arvi-

ointiraportein.269 Esimerkiksi edellä mainitun PL 10.3 §:n muutoksen osalta PeV totesi että 

”asian korjaaminen edellyttää molempien osalta yhtäaikaista, huolellista ja syvällistä arviota 

muutostarpeesta ja muutoksen toteuttamisesta tavalla, joka ei tuo yllättäviä seurannaisvai-

kutuksia.”. 

 

Näiden periaatteiden lisäksi perustuslakivaliokunta on tehnyt linjauksen myös perustuslain 

säätämisjärjestyksen käyttämisestä ja siitä, mitä säätämismenettelyä tulisi missäkin tilan-

teessa käyttää. Se on todennut, että niin sanottua kiireellistä säätämisjärjestystä, jossa perus-

tuslain muutos voidaan hyväksyä yksillä valtiopäivillä, mikäli se saa 5/6 enemmistön kan-

natuksen, tulisi käyttää vain pakottavissa tilanteissa.270  

 

Perustuslakivaliokunnan perustuslain muuttamiselle asettamien yleisten periaatteiden tar-

kastelun perusteella vaikuttaa, että PeV tarkastelee perustuslakimuutosten sisältöä ja toteut-

tamistapaa määrittelemiensä periaatteita vasten, ja erityisesti muutoksen hyväksyttävyyttä 

koskevassa arviossa tasapainottaa eri periaatteita, kuten muun muassa PeVM 4/2018 vp ja 

PeVM 9/2010 vp osoittavat.271 On kuitenkin havaittavissa, että periaatteissa korostetaan 

enemmän menettely- ja toteuttamistapaan liittyviä näkökohtia, kuin asetetaan yleisiä sisäl-

löllisiä rajoja perustuslain muuttamiselle. Toisaalta ainakin perustuslain perusratkaisujen va-

kautta koskeva periaate antaa jonkinlaista osviittaa perustuslain sisällön suojaamiseen pyr-

kimisestä. Toisaalta vaatimukset poliittisesta konsensuksesta, muutoksen välttämättömyy-

destä sekä huolellisesta ja laajapohjaisesta valmistelusta voivat osaltaan tarjota suojaa pe-

rustuslain sisällölle yhden toimijan poliittista agendaa ajavilta muutoksilta. Oma 

 
268 Esimerkkinä perustuslain muutosehdotus, jossa Valtiontalouden tarkastusviraston johtajalle olisi säädetty 
läsnäolo- ja puheoikeus eduskunnan täysistuntoon. Ks. PeVM 5/2005 vp, s. 4. 
269 Ks. esim. vuoden 2007 ja vuoden 2010 uudistukset, joissa oli kyse tällaisen virkamiestyönä tehdyn 
perustuslain muutostarpeiden arvioinnin pohjalta tehtävistä muutoksista. 
270 PeVM 5/2005 vp, s. 6. 
271 PeVM 9/2010 vp osalta PeV totesikin periaatteisiin viitaten, että ”perustuslain tarkistaminen toteuttaa ta-
sapainoa edellä mainittujen lähtökohtien välillä.” s. 3. 
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kysymyksensä toki on, mikä on perustuslakivaliokunnan asettamien vaatimusten vaikutus. 

Tätä tarkastellaan tarkemmin luvussa 4.1. 

 

Vaikka valiokunnan mietintökäytännöstä ei ole havaittavissa selkeää rajanvetoa perustusla-

kimuutosten sisällölle, on jotain viitteitä sisällöllisistä vaatimuksista kuitenkin havaittavissa. 

Uusimman perustuslakimuutoksen kohdalla vuonna 2018 valiokunta vaikutti jopa epäsuo-

rasti ottavan kantaa myös muutoksen sisällöllisiin rajoihin: se totesi, että ”Muutosesityksen 

hyväksyttävyyden arviossa olennaista on siten, että rajoituslausekkeen on edelleen turvat-

tava riittävästi luottamuksellisen viestin salaisuutta ja asetettava riittävän tiukat valtiosään-

töiset rajat siihen puuttumiselle. Rajoituslausekkeen tarkoituksena on turvata luottamuksel-

lisen viestin salaisuutta liian pitkälle meneviltä rajoituksilta.”.272 Lausuma antaa ymmärtää, 

ettei luottamuksellisen viestin suojaa saa perustuslain muuttamisellakaan rajoittaa liian pit-

källe. Tämä voi liittyä myös Suomen ihmisoikeusvelvoitteista seuraavaan perusoikeuksien 

rajoittamisedellytyksiin. Näitä käsitellään tarkemmin luvussa 3.3.2. Joka tapauksessa valio-

kunnan käytännön kehittymistä on tältä osin hyödyllistä seurata. 

3.2.2. Perustuslain normihierarkia ja perusratkaisujen suojaaminen 

Kuten edellisestä alaluvusta ilmeni, ei Suomessa perustuslakivaliokunta ole ainakaan yleis-

ten periaatteiden tasolla määritelty selkeitä sisällöllisiä rajoja perustuslain muuttamiselle. 

Implisiittisiä rajoja perustuslain muuttamiselle voidaan etsiä myös niiden taustaoletusten 

kautta. Implisiittiset rajoitukset perustuvat tyypillisesti siihen, että perustuslaista on tunnis-

tettavissa jonkinlainen sisäinen normihierarkia, jonka kautta voidaan tunnistaa erityissuojaa 

vaativia ydinperiaatteita. Lisäksi implisiittiset rajoitukset voivat näkyä perustuslain perus-

ratkaisujen suojaamisen kautta.273 Tässä alaluvussa tarkastellaan mahdollisten implisiittisten 

muutosrajoitusten ilmenemistä valtiosääntökäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa erityisesti 

normihierarkia- ja perusratkaisuajattelun kautta.  

 

Oikeuskirjallisuudessa on sekä vanhan että uuden valtiosäännön aikana pitkälti kiistetty aja-

tus perustuslain muuttamista rajoittavasta sisäisestä normihierarkiasta, vaikka perustuslain 

voidaankin katsoa sisältävän sekä valtiosääntöjärjestelmän kannalta keskeisempiä ja vähem-

män keskeisiä säännöksiä.274 Esimerkiksi Kaira on katsonut, että perustuslainsäätäjän 

 
272 PeVM 4/2018 vp, s. 4–5. (kursivoinnit lisätty) 
273 Ks. alaluku 2.2.2. 
274 Jyränki 1998, s. 88–90; ks. myös Puumalainen 2018, s. 32. 
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täysivaltaisuus koskee myös perustuslain ylimpien periaatteiden muuttamista.275 Jyränki on 

todennut, että Suomessa lähtökohtana on ollut, että perustuslain kaikki kohdat ovat yhtäläi-

sessä asemassa, ja vähäiset osittaisuudistukset ovat täten samanarvoisia kuin valtiojärjestyk-

sen perusteisiin kajoavat muutoshankkeet.276 Myös Puumalaisen mukaan ajatus perustuslain 

ydinarvojen luokkaamattomuudesta vaikuttaa olevan Suomessa vieras.277 Tällaiset lausumat 

antavat ymmärtää, että vaikka jonkinlainen normihierarkia tai ydinperiaatteet voidaankin 

mahdollisesti perustuslaista tunnistaa, ei sillä vaikuttaisi olevan varsinaista merkitystä pe-

rustuslain muuttamisen kannalta. 

 

Kiinnostavan lisän aiheeseen on tuonut Lars Eriksson, joka esitti 80-luvun alussa, että 

valtiosääntö voidaan jakaa ytimeen ja pintatasoon. Erikssonin mielestä näiden kahden ta-

soisten säännösten muuttaminen eroaa toisistaan, sillä ytimen uudistaminen on 

normaalioloissa vaikeaa, ja se vaatii muuttuakseen yleensä dramaattiset olosuhteet, kuten 

vallankumouksen.278  Vaikka Erikssonin ajattelusta voi tunnistaa merkkejä perustuslain nor-

mihierarkiasta, vaikuttaisi se perustuvan ennemmin poliittiseen todellisuuteen kuin käsityk-

seen siitä, ettei ydintä tulisi muuttaa perustuslain muuttamismenettelyssä: perustuslain ydin 

muodostuu asioista, joiden muuttamiseen ei löydy riittävää poliittista konsensusta, minkä 

vuoksi muuttaminen ei onnistu tavallisten muuttamismenettelyjen kautta.  

 

Kuten edellä todettiin, normihierarkian lisäksi implisiittiset rajoitukset voivat ilmetä siinä, 

että perustuslailla katsotaan olevan jokin perusrakenne, johon kajoaminen muuttaisi koko 

perustuslain toiseksi tai ”rikkoisi” sen. Sekä oikeuskirjallisuudessa että perustuslakivalio-

kunnan käytännössä on hieman sivuttu tätä näkökulmaa. Kuten edellä havaittiin, on perus-

tuslakivaliokunta todennut jokaisen perustuslain muutoksen yhteydessä, että ”perustuslain 

muuttamiseen ei pidä lähteä niin, että hankkeet olisivat omiaan heikentämään valtiosäännön 

perusratkaisujen vakautta tai perustuslain asemaa valtio- ja oikeusjärjestyksen 

perustana”.279 Samanlaista diskurssia on löydettävissä myös kirjallisuudesta. Esimerkiksi 

Viljanen on todennut, etteivät perustuslain keskeiset ratkaisut voi jatkuvasti olla 

muutospyrkimysten kohteena.280 Myös Taxell on todennut, ettei perustuslain perusteisiin 

 
275 Kaira 1947, s. 84–85. 
276 Jyränki 1998, s. 88. 
277 Puumalainen 2018, s. 32. 
278 Eriksson 1983, s. 346. 
279 PeVM 10/2006 vp, s. 2—3; PeVM 5/2005 vp; s. 2/I, PeVM 9/2010 vp s. 3. (kursivoinnit lisätty) 
280 Viljanen 2009, s. 62. 
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tulisi puuttua ilman painavia syitä.281 Ei kuitenkaan ole kovinkaan selvää, onko 

suhtautuminen perustuslain perusteiden muuttamiseen torjuva vai ainoastaan varauksellinen.  

 

Asiaa on tarkasteltu myös joissain perustuslakivaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden lau-

sunnoissa. Asiantuntijat kiinnittivät huomiota perustuslain perusratkaisuihin esimerkiksi 

lausunnoissaan koskien vuoden 2010 perustuslakiuudistusta, jossa perustuslakiin tehtiin 

useita muutoksia, muun muassa lisättiin kansalaisaloitetta koskevaa sääntelyä sekä muutet-

tiin presidentin valtaoikeuksia koskevaa sääntelyä. Husa totesi tuolloin kansalaisaloitteen 

lisäämisestä, että ”Valtiosääntöinen järjestelmämme rakentuu edelleen vaalimenettelyjen 

kautta jäsentyvän vallankäytön varaan, eikä ehdotettu suoran demokratian muotojen kehit-

täminen uhkaa valtiosäännön perusratkaisuja.”.282 Lisäksi Salminen kommentoi esitystä to-

teamalla, että ”Kokonaisuutena arvostellen ehdotukset eivät muuta nykyisen perustuslain pe-

rusratkaisuja.”.283 Myös Ojanen lausui samasta esityksestä, että ”Valtiosääntöoikeudelli-

selta kannalta voidaan kuitenkin asettaa vaatimus pyrkiä valtiosäännön kokonaisuuden ja 

erityisesti valtiojärjestyksen perusteiden kannalta johdonmukaiseen ratkaisuun”.284 Tällai-

set lausumat voivat viitata siihen, että myös Suomessa voidaan havaita jonkinlaisia merkkejä 

basic structure -ajattelusta, jonka mukaan perustuslain muutoksilla ei voida kajota perustus-

lain perusratkaisuihin.285 Vähintään vaikuttaisi siltä, että perustuslain muutoksissa on huo-

lehdittava siitä, että muutos on perustuslain perusratkaisujen kannalta johdonmukainen. 

 

Toinen havainto kotimaisesta valtiosääntödoktriinista, joka tukee jonkinlaisen perusratkai-

sujen suojaamista koskevan ajattelun olemassaoloa, on perustuslain perusratkaisujen jatku-

vuuden korostaminen perustuslakia muutettaessa ja säätäessä. Kotimaista valtiosääntökult-

tuuria leimaa nimittäin valtiosäännön jatkuvuuden korostaminen.286 Tämä näkyy esimer-

kiksi siinä, että nykyinen vuoden 2000 perustuslaki voidaan nähdä jatkumona vanhalle val-

tiosäännölle.287 Perustuslain uudistuksen mietinnöissä ja hallituksen esityksessä myös 

korostettiin sitä, että valtiosäännön keskeiset perusteet säilyivät ennallaan uudessa 

 
281 Taxell 2009, s. 2. 
282 Husa 2010, asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle HE 60/2010 vp, s. 3. (kursivoinnit lisätty) 
283 Salminen 2010, asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle HE 60/2010 vp, s. 2. (kursivoinnit lisätty) 
284 Ojanen 2010, asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle HE 60/2010 vp, s. 1. (kursivoinnit lisätty) 
285 Ks. alaluku 2.2.2. 
286 Husa 2011, s. 211. Ks. myös Salminen, jonka mukaan perustuslain muutoksia on tyypillisesti perusteltu 
korostamalla perustuslain jatkuvuutta, ja jopa perustuslain laajemmissa uudistuksissa on usein nimenomaan 
korostettu uudistusta osana pidempää kehityslinjaa. Salminen 2014, s. 44–45. 
287 Husa 2011, s. 211. 
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perustuslaissa.288 Myös perustuslain muutoksia perustellaan usein jatkuvuudella. Perustus-

lakivaliokunta totesi esimerkiksi mietinnössään PeVM 9/2010 vp, että muutosehdotukset so-

pivat yhteen perustuslain pitkäaikaisen kehittämisen päälinjojen kanssa.289 

 

Toisaalta vaikka yleisen näkemyksen mukaan Suomen valtiosäännön keskeisimmät perus-

teet ovat pysyneet vuosikymmenten ajan samoina290, on perustuslakiin tehty viime vuosi-

kymmeninä useita muutoksia, joiden on nähty kajonneen myös valtiosäännön ytimeen.291 

Tällaisia ovat erityisesti vuoden 1995 perusoikeusuudistus, EU-jäsenyyteen liittyvät suvere-

niteettia koskevat muutokset, toimivallan jakoon liittyvät muutokset, erityisesti parlamenta-

rismin vahvistamisen ja presidentin valtaoikeuksien vähentämisen osalta sekä lainsäädäntö-

menettelyyn liittyvät muutokset.292 Myös kansainvälistyminen voidaan katsoa vaikuttaneen 

valtiojärjestyksen perusratkaisuihin, esimerkiksi täysivaltaisuuden, valtioelinten keskinäis-

suhteiden ja kotimaisen perusoikeusjärjestelmän tasolla.293 Ainakaan näiden muutosten koh-

dalla ei ole noussut esiin juurikaan keskustelua siitä, ovatko muutokset ylipäätään hyväksyt-

täviä, koska ne kohdistuvat keskeiseen sääntelyyn perustuslaissa.  

 

Jatkuvuuden korostaminen ja perusratkaisujen pysyvyys yhdessä pitkän linjan kehitystavoit-

teiden kanssa antaa ymmärtää, että kotimaisessa valtiosääntöoikeudessa perustuslain impli-

siittiset muutosrajoitukset voisivat olla käsillä, jos perustuslakiin yritettäisiin tehdä muutok-

sia, jotka poikkeavat siitä jatkuvuuden linjasta, jota perustuslain kehityksessä on noudatettu. 

Jatkuvuuden linjaa edustaa ainakin valtiosäännön parlamentaaristen piirteiden vahvistami-

nen, jota on sekä perustuslain säätämisen että perustuslakimuutosten kohdalla korostettu.294 

Vastakkaiseen suuntaan osoittavat muutosehdotukset voisivat ainakin näyttäytyä kyseen-

alaisina tästä näkökulmasta. Ei kuitenkaan vaikuttaisi olevan kovinkaan yksiselitteistä, 

missä määrin perustuslain perusratkaisujen suojaaminen Suomessa toteutuu, tai varsinkaan 

se, onko sillä implisiittisten muuttamisrajoitusten vaikutuksia.295 Lisäksi on huomioitava 

alalukuun 2.2.4 viitaten, että perustuslain ”keskeisiin ratkaisuihin” puuttuminen on perus-

tuslaissa kielletty poikkeuslakia käyttämällä. Tämä huomio heikentää argumenttia sen 

 
288 HE 1/1998 vp s. 1. 
289 PeVM 9/2010 vp, s. 3. 
290 Tiitinen 1999, s. 841. 
291 Scheinin 1995, s. 43. 
292 Ks. Scheinin 1995, s. 43 ja Salminen 2014, s. 47–50. 
293 Ojanen 2014, s. 937. 
294 Ks. HE 1/1998 vp, s. 1; PeVM 9/2010 vp, s. 3; PeVM 4/2018 vp, s. 3. 
295 Vaikutuksia käsitellään tarkemmin luvussa 4. 
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puolesta, etteikö perustuslakimuutoksella voitaisi näihin asioihin puuttua, koska poikkeus-

laki on tavallaan kevyempi keino perustuslain sisältöön puuttumiseen.296 Kuitenkin edellä 

mainitut havainnot viittaavat jonkinlaiseen perusratkaisujen suojaamistarpeeseen myös pe-

rustuslain muutosten osalta. 

3.2.3. Mahdollisten implisiittisten rajoitusten sisältö 

Edellisessä osiossa tarkasteltiin sitä, voiko Suomen perustuslain kontekstissa jotain sisältöä 

pitää implisiittisesti muuttamattomana. Vaikka on havaittavissa, että ajatus perustuslain joi-

denkin osien muuttamattomuudesta on Suomessa jossain määrin vieras ja että muuttamis-

mahdollisuutta ei ole selvästi poissuljettu, voidaan tarkastella, mitkä asiat voisivat Suomen 

kontekstissa olla implisiittisesti suojattuja perustuslain muutoksilta.  

 

Ojasen mukaan perustuslain keskeiset periaatteet ja arvot voisivat mahdollisesti toimia im-

plisiittisinä rajoituksina perustuslain muuttamiselle.297 Perustuslain esitöiden mukaan Suo-

men perustuslain keskeisiin periaatteisiin kuuluvat tasavaltaisuus, valtion täysivaltaisuus, ih-

misarvon loukkaamattomuus sekä perusoikeuksien turvaaminen, kansanvaltaisuus, vallan-

jako, parlamentarismi ja eduskunnan asema ylimpänä valtioelimenä, hallitusvallan jakautu-

minen, tuomioistuinten riippumattomuus sekä oikeusvaltioperiaate ja hallinnon lainalai-

suus.298 Nämä periaatteet on lueteltu PL 1 luvussa, ja valtiosäännön perusperiaatteilla viita-

taankin yleensä tässä luvussa ilmaistuihin valtiosäännön keskeisiin arvoihin ja tavoittei-

siin.299  

 

Myös oikeuskirjallisuudessa on valtiosäännön perusperiaatteista puhuttaessa nostettu esiin 

nimenomaan PL 1 luvussa mainittuja asioita. Karapuun mukaan valtiosäännön 

perusperiaatteilla tarkoitetaan valtiomuotoa, valtion perustavoitteita sekä yksilön oikeusase-

maa suhteessa valtioon koskevia periaatteita. Nämä ilmenevät hänen mukaansa erityisesti 

perustuslain 1 ja 2 §:ssä.300 Ojasen mukaan pohjoismaisten valtiosääntöjen keskeiset 

 
296 Esim. Suksi on todennut, että perustuslain ydinratkaisuihin voidaan puuttua ainoastaan perustuslakia 
muuttamalla, Suksi 2011, s. 113–114. 
297 Ojanen 2019, s. 394. 
298 HE 1/1998 vp. 
299 Tieteen termipankki 2021, valtiosäännön perusperiaatteet; Lainkirjoittajan opas, 2.1 Suomen perustuslaki. 
PL 1 luku sisältää säännökset valtiosäännöstä (1 §), kansanvaltaisuudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta (2 §), 
valtiollisten tehtävien jaosta ja parlamentarismista (3 §), valtakunnan alueesta (4 §) ja Suomen kansalaisuu-
desta (5 §). 
300 Karapuu 2011, Perusoikeuksien käsite ja luokittelu. 
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periaatteet ja arvot sisältävät asioita kuten kansanvaltaisuus, demokratia ja demokraattinen 

hallintomuoto, vallanjako, parlamentarismi, oikeusvaltioperiaate, sekä ihmisoikeuksien suo-

jaaminen.301 Esimerkiksi Puumalainen on kuitenkin todennut, ettei valtiosäännön perusperi-

aatteita tai niiden merkitystä ole riittävästi määritelty. Vaikka perustuslain esitöissä lueteltiin 

perusperiaatteita, ei niitä arvioitu kokonaisuutena tai suhteessa toisiinsa.302  

 

Perustuslain keskeisiä arvoja on puolestaan tehty näkyväksi perustuslain tasolla vasta 90-

luvun puolivälissä. Perusoikeusuudistusta koskevan hallituksen esityksen yleisperusteluissa 

todettiin olevan tärkeää, että ”suomalaisen yhteiskunnan perustavanlaatuiset arvot kirjataan 

näkyviin valtiosääntöön”.303  Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa HM 1 §:ää:n lisättiin-

kin toteamus siitä, että valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön va-

pauden, sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.304 Perusoikeuskomitean mukaan 

kyseessä on perustuslain kolme perustavanlaatuista arvoa.305 Nykyisin sama lainkohta löy-

tyy PL 1.2 §:stä. Karapuun mukaan säännös on eräänlainen kiteytys perusoikeussäännöksistä 

ja valtion perustavoitteiden julistus.306 Ojasen ja Scheininin mukaan säännöstä voidaan pitää 

perustuslain kaikkein yleisimpien valtiosääntöperiaatteiden ilmauksena.307 Toisaalta jotkut 

tutkijat ovat – jossain määrin muissa yhteyksissä – esittäneet kriittisiä kannanottoja siitä, 

ettei Suomen perustuslain arvosisällöstä ole ylipäätään käyty riittävää keskustelua.308 

 

PL 1.2 §:n valmistelussa pohdittiin myös sitä, tulisiko perustuslain perustavanlaatuisiin ar-

voihin lisätä myös valtiojärjestyksen kansanvaltaisuus.309 Myös perustuslakivaliokunta oli 

valmisteluvaiheessa ehdottanut kansanvaltaisuuden lisäämistä 1 §:ään.310 Tuolloin kuitenkin 

katsottiin, että HM 1 §:ssä mainittu tasavallan käsite ilmaisee myös valtiojärjestyksen kan-

sanvaltaisen luonteen.311 Ihmisarvon kunnioittaminen ja perustuslain kansanvaltaisuus on 

 
301 Ojanen 2019, s. 394. 
302 Puumalainen 2018, s. 31. 
303 HE 309/1993 vp, s. 6. 
304 Ks. Perusoikeuskomitean mietintö 1992:3, s. 169. Yksilön oikeuksien ja vapauksien turvaamisen katsot-
tiin sisältävän yksilön itsemääräämisoikeuden, taloudellisen yksilönvapauden, sekä oikeudet, joista henkilö 
voi nauttia osana tiettyä ihmisryhmää tai yhteisöä, ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistäminen 
liitettiin yhdenvertaisuuteen, tss-oikeuksiin ja positiivisiin toimintavelvoitteisiin liittyviin oikeuksiin, sekä 
pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon ja demokraattiseen oikeusvaltioon, jossa turvataan yhteiskunnan jäsenten 
tosiasialliset osallistumisoikeudet ja yhdenvertaisuus. 
305 Ks. Perusoikeuskomitean mietintö 1992:3, s. 168. 
306 Karapuu 2011, Perusoikeuksien käsite ja luokittelu. 
307 Ojanen – Scheinin 2011, s. 217. 
308 Ks. Puumalainen 2018, s. 237.  
309 Ks. Perusoikeuskomitean mietintö 1992:3, s. 168. 
310 PeVM 25/1994 vp, s. 7. 
311 Ks. Perusoikeuskomitean mietintö 1992:3, s. 168. 
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arvoja, joita on oikeuskirjallisuudessa tyypillisesti korostettu perustuslain keskeisimpinä.312 

Esimerkiksi Jyränki luonnehtii näitä luovuttamattomiksi arvoiksi313, ja tällaisessa retorii-

kassa voi havaita yhtymäkohtia muuttamiskieltojen kanssa. Kuten luvussa 3.1.2 havaittiin, 

PL 1.2 §:ää ihmisarvon loukkaamattomuudesta ja PL 74.3 §:n kieltoa kansanvaltaisten pe-

rusteiden loukkaavien kv-velvoitteiden hyväksymisestä on myös joissain yhteyksissä pidetty 

perustuslain muutoskieltoja muistuttavina säännöksinä.314  

 

Perustuslain implisiittisiä muutosrajoituksia etsittäessä voidaan tarkastella myös aineistoja, 

joissa on kaavailtu jonkinlaisen normihierarkian luomista perustuslakiin, joko eksplisiittis-

ten muutosrajoitusten tai -kieltojen, taikka säätämisjärjestykseen tehtävien muutosten kautta. 

Kun kansanäänestystä koskevan sääntelyn uudistamista suunniteltiin, pohdittiin sitä koske-

neessa selvityksessä pakollisen perustuslakikansanäänestyksen kohdistamista PL 1. ja 2. lu-

kuihin (valtiosäännön perusperiaatteet ja perusoikeudet), lakikansanäänestystä koskevaan 

säännökseen, PL 106 §:ään (perustuslain etusija) ja perustuslain kokonaisuudistukseen.315 

Myös 70-luvun valtiosääntökomiteassa hahmoteltiin hieman sitä, mitä perustuslain osia tu-

lisi suojata muita voimakkaammin. Komitean mietinnössä todettiin, että ”Erityissuojan 

alaisten säännösten joukkoon on ajateltu sisällyttää sellaisia perustuslain säännöksiä, jonka 

poikkeuksellisen suuren arvon kaikki kansalaisryhmät tunnistavat. Näitä ovat esimerkiksi 

äänioikeuden yleisyys ja yhtäläisyys, poliittisen toiminnan vapaus, oikeus ihmisarvoon, hen-

gen, henkilökohtaisen vapauden ja ruumiillisen koskemattomuuden turva sekä oikeus oles-

kella omassa maassa.”316 Toisaalta ehdotusta kommentoineet puolueet ja intressiryhmät eh-

dottivat liudan muitakin erityissuojaa tarvitsevia säännöksiä, kuten taloudelliset, sosiaaliset 

ja sivistykselliset oikeudet, työelämän perusoikeudet, ulkopolitiikan perussäännöt tai oikeus 

turvattuihin ja vakaisiin ulkopoliittisiin suhteisiin, oikeus saastuttamattomaan luontoon, sekä 

oikeus toimeentulon jatkuvuuteen.317 Samaan ajankohtaan osuu myös Merikosken pohdinta 

aiheesta: tuolloin hän on todennut näkevänsä mielellään, että kansanvaltaisuuden ydinperi-

aatteet sekä tärkeimpien perusoikeuksien olennaisin sisältö olisivat tehostetusti suojattuja 

perustuslaissa.318 

 
312 Ojanen – Scheinin 2011, s. 217-220; Puumalainen 2018, s. 36; Jyränki 2003, s. 39. 
313 Jyränki 2003, s. 39. 
314 Ks. luvut 3.1.2.1 ja 3.1.2.2. 
315 Perustuslain seurantatyöryhmän mietinnön liite. Työryhmämietintö 2002:8, s. 72–73. Ehdotus oli tehty 
”keskustelun avaukseksi”, eikä sisältänyt mitään konkreettisia, loppuun saakka mietittyjä sääntelyehdotuksia. 
316 Valtiosääntökomitean välimietintö 1974:27, s. 72. 
317 Toisen valtiosääntökomitean mietintö 1975:88, s. 60–62. 
318 Merikoski 1974, s. 98. 
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Perustuslain muutosrajoitusten kohteena ovat perustuslaissa tyypillisesti asiat, joista koostuu 

perustuslain ydin ja identiteetti.319 Niinpä perustuslain sisällöllisiä muuttamisrajoituksia voi-

daan lähestyä myös tarkastelemalla erityisen valtiosääntöidentiteetin luonnetta. Lähtökoh-

taisesti Suomessa on käyty vain vähän keskustelua perustuslain identiteetistä, ainakaan iden-

titeetti-käsiteen kautta320 ja periaatteellinen keskustelu perustuslaista on myös ollut melko 

vähäistä.321 Valtiosääntöidentiteetistä puhuttaessa nousee kirjallisuudesta esiin hyvinkin mo-

nenlaisia asioita. Salmisen mukaan Suomen valtiosääntöidentiteettiä kuvaa pyrkimys jatku-

vuuteen ja konsensukseen sekä poikkeuslakiperinne, joka on luotu perustuslain tekstin suo-

jaamiseksi.322  Toisaalta Ojasen mukaan myös tietyt tekijät, jotka muodostavat pohjoismai-

sen valtiosääntöidentiteetin, voivat viitata siihen, että jonkinlaisia implisiittisiä rajoja 

perustuslain muuttamiselle on olemassa.323 Tällaisia asioita voivat olla muun muassa 

lehdistönvapaus, sukupuolten tasa-arvo, pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli sekä 

työmarkkinasysteemi.324 Puumalaisen mukaan Suomessa ei ylipäätään ole juurikaan määri-

telty valtiosääntöidentiteettiä.325  

 

Kuten edellä esitetystä voidaan havaita, on sekä perustuslaissa, perustuslakia koskevassa vi-

rallisaineistossa, että kotimaisessa oikeustieteessä määritelty paljonkin sitä, mitä perustus-

lain ytimeen tai perusratkaisuihin kuuluu. Vaikka eri lähteissä korostuu monia samoja asi-

oita, erityisesti PL 1 luvun sääntely koskien valtiojärjestyksen perusteita, sekä perus- ja ih-

misoikeuksien kunnioittaminen, ja erityisesti ihmisarvoon ja kansanvaltaisuuteen liittyvät 

periaatteet, voidaan myös havaita, ettei yhtä selkeää ja yhtenäistä määritelmää sille, mistä 

perustuslain ”ydin” muodostuu, ole varsinaisesti olemassa. Laajemmin katsottuna voidaan 

ajatella, että perustuslain perusratkaisut muodostuvat PL 1 luvun taikka PL 1 ja 2 lukujen 

sääntelystä, kun taas suppeammasta näkökulmasta perustuslain ydinsisältö löytyy PL 1 §:stä, 

tai PL 1 ja 2 §:stä. Näiden lisäksi myös kansainväliset velvoitteet voivat toimia implisiittisinä 

rajoituksina perustuslain muuttamiselle. Kansainvälisten velvoitteiden vaikutusta perustus-

lain muuttamiseen Suomessa käsitellään tarkemmin seuraavaksi. 

 
319 Ks. alaluku 2.1. 
320 Salminen 2010, s. 169; Salminen 2014, s. 44. Salminen tosin toteaa, ettei se tarkoita, etteikö kotimaisessa 
oikeustieteessä valtiosäännön identiteettiä olisi käsitelty. 
321 Ks. esim. Wiberg 2010, s. vii. 
322 Ks. Salminen 2014. 
323 Ojanen 2019, s. 385 
324 Ojanen 2019, s. 395–396 
325 Puumalainen 2018. 
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3.3. Kansainväliset velvoitteet perustuslain muuttamisen rajoittajina 

3.3.1. Kansainvälisoikeudelliset velvoitteet perustuslain muutosten rajoittajina 

Kuten tässä tutkielmassa on aiemmin esitetty, on myös niin sanotuilla ylikonstitutionalisti-

silla normeilla, erityisesti kansainvälisellä oikeudella, katsottu olevan mahdollisesti vaiku-

tusta siihen, mikä sisältö perustuslain muuttamisella voi olla, vaikkakin ylikonstitutionalis-

tisten rajoitusten todellinen itsenäinen vaikutus jakaa tältä osin mielipiteitä.326 Koska kan-

sainvälisen oikeuden merkitys on kotimaisessa valtiosääntöoikeudessa korostunut viimeisen 

parinkymmenen vuoden aikana, erityisesti kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja Euroo-

pan unionin kautta327, on tarpeellista tarkastella niiden vaikutusta perustuslain muuttami-

seen.  

 

Kansainvälisten velvoitteiden asettamia rajoja perustuslain muuttamiselle on jo vanhastaan 

ainakin jossain määrin tunnistettu kotimaisessa valtiosääntöoikeudessa. Perustuslakivalio-

kunta on vanhan hallitusmuodon aikana todennut kansainvälisistä velvoitteista, että siinä 

missä lakiehdotuksen ristiriitaisuus hallitusmuodon kanssa voidaan poistaa säätämällä 

poikkeuslaki, ”ristiriitaisuus Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen kanssa mer-

kitsee aina kansainvälisen velvoitteen rikkomista siitä riippumatta, missä säätämisjärjestyk-

sessä asianomainen säännösehdotus on Suomessa käsitelty''.328 Perusoikeusuudistusta val-

mistellut perusoikeustyöryhmä totesi puolestaan mietinnössään, että vaikka kansainvälisten 

velvoitteiden merkitys valtionsisäisinä normeina on Suomessa samanlainen kuin minkä ta-

hansa normin, on Suomi näiden sopimusten sitoma siten, ettei edes perustuslainsäätämisjär-

jestyksessä tulisi säätää sellaisia lakeja, jotka olisivat sopimusmääräysten kanssa ristirii-

dassa.329 Perusoikeuskomitea on puolestaan todennut perusoikeusuudistusta koskevassa 

mietinnössään, ettei ”mikään valtionsisäinen enemmistöpäätös oikeuta kansainvälisten vel-

voitteiden loukkausta”.330 Tällaisissa kannanotoissa vaikuttaa korostuvan kansainvälisten 

velvoitteiden pacta sunt servanda -vaikutus. 

 

Jotkut oikeustieteilijät ovat suoremminkin korostaneet, että kansainvälisoikeudelliset vel-

voitteet, joihin Suomi on sitoutunut, rajoittavat perustuslain muuttamista ja sitovat 

 
326 Ks. alaluku 2.2.3. ja siinä mainitut lähteet. 
327 Ojanen 2014, s. 937. 
328 PeVL 12/1982 vp, s. 4. (kursivoinnit lisätty) 
329 Perusoikeustyöryhmän mietintö 3/1982, s. 45. (kursivoinnit lisätty) 
330 Perusoikeuskomitean mietintö 1992:3, s. 158. (kursivoinnit lisätty) 
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perustuslainsäätäjää.331 Myös esimerkiksi Scheinin on todennut, että kansainvälisten sopi-

musten sitovuus eduskuntaan nähden voidaan johtaa valtiosäännön kokonaisuudesta, vaikka 

sitä ei ole kirjoitettu Suomen perustuslakeihin.332 Lausuttu vaikuttaisi viittaavan siihen, että 

kansainväliset velvoitteet olisivat nimenomaan implisiittisesti lainsäätäjää rajoittavia. Myös 

Ojanen on todennut vuoden 2010 perustuslain muutoksen yhteydessä, että perustuslain 

muuttamisessa vaatimuksena on pyrkiä ratkaisuun, ”joka on sopusoinnussa kv. oikeudellis-

ten ja Euroopan unionin jäsenyydestä seuraavien velvoitteiden kanssa.”.333  

 

Jos voidaan ajatella, että kansainvälisillä velvoitteilla voisi olla perustuslain muuttamista ra-

joittava vaikutus, on olennaista myös tarkastella, millä velvoitteilla on perustuslain sisällön 

kannalta merkitystä. Ojasen mukaan pohjoismaissa ylikonstitutionalistiset rajoitteet perus-

tuslain muuttamiselle voisivat johtua käytännössä EU/ETA-sääntelystä sekä kansainvälisistä 

ihmisoikeusvelvoitteista.334 Myös Saraviita on nostanut nimenomaan EU-jäsenyydestä ja 

Euroopan neuvoston jäsenyydestä johtuvat velvoitteet mahdolliseksi muuttamiskieltoon rin-

nastettaviksi velvoitteiksi Suomen oikeudessa. Hänen mukaansa jäsenvelvoitteista johtuva 

muuttamattomuuden suoja ulottuu perusoikeusjärjestelmään sekä kansanvaltaisen yhteis-

kuntajärjestelmän perusperiaatteisiin.335  

 

Ojasen mukaan kansainvälisten velvoitteiden merkitystä ei kuitenkaan pidä liikaa korostaa, 

koska valtiot ovat sitoutuneet näihin velvoitteisiin omasta tahdostaan ja kv-velvoitteet tulee 

saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä.336 Tätä näkökulmaa on myös kansainvälisessä oi-

keuskirjallisuudessa korostettu, kuten tässä tutkielmassa on aiemmin havaittu.337 Kansain-

välisiin velvoitteisiin sitoutuminen ei ole itsessään muuttamiskiellon alainen asia, vaan su-

vereeni valtio voi niistä myös irtautua. Suomen perustuslaissa on myös säädetty menettely 

kansainvälisistä velvoitteista irtautumiselle: PL 94.2 §:n mukaisesti siitä päätetään äänten 

enemmistöllä. Kansainvälisistä velvoitteista, joihin myös esimerkiksi EU-jäsenyys ja EIS 

kuuluvat, erottautuminen onnistuu siis – ainakin muodollisesti – helpommin kuin perustus-

lain muuttaminen.  

 

 
331 Ks. esimerkiksi Kaira 1947, s. 85 sekä Saraviita 2000, s. 352. 
332 Scheinin 1991, s. 298. 
333 Ojanen 2010, asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle HE 60/2010 vp, s. 1. 
334 Ojanen 2019, s. 397. 
335 Saraviita 2000, s. 350–351. 
336 Ojanen 2019, s. 398. 
337 Ks. Roznai 2013 II, s. 597; Garlicki – Garlicka 2011, s. 357. 
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Tästäkin huolimatta voidaan havaita, että ainakin kansainvälisillä ihmisoikeusvelvoitteilla 

sekä EU-oikeudella on de facto merkitystä myös perustuslain sisällön osalta, ainakin niin 

kauan kuin valtio tahtoo olla osana näissä sopimuksissa. Seuraavassa osiossa tarkastellaan 

tarkemmin sitä, miten Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet sekä EU-jäse-

nyys vaikuttavat Suomen perustuslain muuttamiseen nykyisessä valtiosääntökontekstissa, ja 

asettavatko ne sisällöllisiä rajoja perustuslain muuttamiselle. 

3.3.2. Ihmisoikeusvelvoitteet 

Ojasen ja Salmisen mukaan kansainvälisillä ihmisoikeussopimuksilla on erityisasema koti-

maisessa valtiosääntöjärjestelmässä, koska niillä on niin sanottu semi-konstitutionaalinen 

status.338 Ihmisoikeussopimukset ovat osaltaan vaikuttaneet myös siihen, minkä tyyppisiä 

oikeuksia kansallinen sääntely ylipäätään sisältää.339 Vuonna 1995 tehdyn perusoikeusuu-

distuksen yhtenä syynä oli nimenomaan perusoikeuksien yhtenäistäminen kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten kanssa.340 Erityisesti PL 2 luvun perusoikeussäännökset onkin pit-

kälti yhtenäistetty ihmisoikeussopimusten kanssa, ja useat perustuslain säännöksistä viittaa-

vat suoraan sekä kotimaisiin perusoikeussäännöksiin että kansainvälisiin ihmisoikeuksiin. 

Ne ovat myös suoraan sovellettavia tuomioistuimissa, ja tuomioistuimilla sekä viranomai-

silla on velvollisuus tulkita kansallista sääntelyä ihmisoikeusmyönteisellä tavalla.341 Sara-

viitan mukaan yhtenäistämisen kautta PL 2 luvun säännösten voidaan katsoa muistuttavan 

asiallisesti perustuslain muuttamiskieltoa, sillä jos perusoikeussäännöksiä muutettaisiin ih-

misoikeussopimuksen vastaisella tavalla, voisi siitä seurata sanktioita.342  

 

Perusoikeusuudistuksen yhteydessä korostettiin ihmisoikeussopimuksista johtuvaa aineel-

lista suojaa: perusoikeuskomitea totesi, että ihmisoikeussopimuksista seuraa nykyään ai-

neellisia suojavaatimuksia myös monille valtionsisäisille perusoikeuksille.343 Aineellisten 

suojavaatimusten voidaan ajatella asettavan lainsäätäjälle rajoja ainakin kahdella tavalla. En-

sinnäkin kansainväliset ihmisoikeussopimukset asettavat minimistandardit kansallisten pe-

rusoikeuksien suojelulle.344 Rautiaisen mukaan tämä merkitsee sitä, että kansallista 

perusoikeutta voidaan periaatteessa heikentää perustuslainsäätämisjärjestystä käyttäen 

 
338 Ojanen – Salminen 2019, s. 400–401. 
339 Viljanen 1996, s. 789. 
340 HE 309/1993 vp, s. 15. 
341 Ojanen – Salminen 2019, s. 400–401. 
342 Saraviita 2000, s. 350-351. 
343 Perusoikeuskomitean mietintö 1992:3, s. 115–116. 
344 Ojanen – Salminen 2019, s. 400–401. 
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minimisuojaan saakka, mutta tätä pidemmälle meneviä heikennyksiä ei voi edes 

perustuslainsäätämisjärjestyksessä tehdä ilman ihmisoikeussopimusvelvoitteista 

irtaantumista.345  

 

Lisäksi, vaikka ihmisoikeussopimukset usein sallivat ihmisoikeusvelvoitteista tehtävät poik-

keukset esimerkiksi sodan tai hätätilan aikana, sisältävät ne usein myös ehdottomia oikeuk-

sia, joihin ei saa erityistilanteissakaan puuttua. Tämä on huomioitu myös kansallisesti: pe-

rusoikeuskomitea on aineellisia suojavaatimuksia tarkastellessaan viitannut sekä KP-sopi-

muksen että EIS:n sisältäviin määräyksiin ehdottomista oikeuksista, joihin ei voi kajota edes 

hätätilan aikana.346 EIS:ssa ehdottomiksi oikeuksiksi mainitaan oikeus elämään, kidutuksen 

kielto, orjuuden kielto ja laillisuusperiaate.347 KP-sopimuksessa suojaa saavat edellä mainit-

tujen oikeuksien lisäksi myös kielto vangita ketään ainoastaan sillä perusteella, että hän ei 

kykene täyttämään sopimusvelvoitetta, oikeus tulla tunnustetuksi kaikkialla henkilöksi oi-

keudellisessa mielessä sekä uskonnon ja omantunnon vapaus.348 Puumalaisen mukaan täl-

laiset ehdottomat oikeudet voisivat analogisesti tulkiten olla muutoskieltoihin rinnastetta-

via.349 

 

Kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet ovat tulleet esille myös perustuslain muutosten val-

mistelussa. Erityisesti näin on ollut kahdessa PL 2 luvun perusoikeussäännöksiin kohdistu-

vissa perustuslain muutoksessa. Tämä on sinänsä loogista, kun ottaa huomioon PL 2 luvun 

sisällöllisen vastaavuuden ihmisoikeussopimusten kanssa.350 Ensimmäisessä muutoksessa 

kyse oli PL 9 §:ssä turvatun liikkumisvapauden rajoittamisesta, jotta voitiin mahdollistaa 

lailla säätäminen Suomen kansalaisen luovuttamisesta tai siirtämisestä tietyissä tilanteissa 

toiseen maahan.351 Mietinnössään PeVM 5/2005 vp perustuslakivaliokunta muun muassa 

totesi, että hallituksen esityksessä esitetty luovuttamis- ja siirtomahdollisuuden rajoittami-

nen maihin, joissa taataan asianomaisen ihmisoikeudet ja oikeusturva, on kansalaisten oi-

keusturvan kannalta riittävää. Se myös täsmensi, että kun arvioidaan oikeusturvan käsitteen 

sisältöä, lähtökohtana toimivat PL:n perusoikeussäännökset ja ne ihmisoikeusvelvoitteet, 

 
345 Rautiainen 2013, s. 268. 
346 Perusoikeuskomitean mietintö 1992:3, s. 115–116. 
347 EIS 15 artikla 2. kohta. 
348 KP-sopimuksen 4 artiklan 2. kohta. 
349 Puumalainen 2018, s. 295. 
350 HE 309/1993 vp, s. 15. 
351 HE 102/2003 vp. 
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joihin Suomi on sitoutunut.352 Jälkimmäinen lausuma voidaan tosin nähdä tulkintakannan-

ottona siitä, miten säännöstä pitää myöhemmin tulkita. Valmisteluaineistossa ihmisoikeuk-

sia käsiteltiin melko vähäsanaisesti, mutta pykälän perusteluissa viitattiin EIS:n 4 lisäpöytä-

kirjan 3 artiklaan, joka sisältää kansalaisten karkottamisen kiellon. Perusteluissa käytiin läpi 

karkottamisen määritelmä ja erotettiin se luovuttamisen ja siirtämisen määritelmästä.353 Vai-

kuttaa selvältä, että perustelujen tarkoitus oli korostaa muutoksen yhteensopivuutta EIS:n 

määräysten kanssa. 

 

Jälkimmäisessä tapauksessa kyse oli rajoituslausekkeen lisäämisestä PL 10 §:n turvaaman 

luottamuksellisen viestin suojaa sääntelevän pykälään, jotta lailla voitaisiin säätää ”välttä-

mättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka 

kotirauhaa vaarantavien rikosten torjunnassa, oikeudenkäynnissä, turvallisuustarkastuksessa 

ja vapaudenmenetyksen aikana sekä tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka 

sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta.”.354 Tämän 

perustuslain muutoksen osalta valmisteluaineistossa todettiin selkeästi, että ”Perustuslain 

tarkistetun säännöksen on oltava sopusoinnussa Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden 

kanssa.”.355 Lisäksi hallituksen esityksessä sekä sitä edeltäneessä oikeusministeriön selvi-

tyksessä käytiin läpi EIS:sta ja KP-sopimuksesta johtuvia kriteerejä perusoikeuden rajoitta-

miselle sekä tiedustelusääntelylle.356 Vaikka iso osa näistä kriteereistä vaikuttaisi rajoittavan 

pitkälti vain perustuslain puitteissa säädettävän tavallisen lainsäädännön alaa, oli esimerkiksi 

EIS:sta johtuvat EIS 8 artiklaan liittyvät hyväksyttävät rajoitusperusteet suoraan yhteydessä 

perustuslain muutoksen sisältöön.357  

 

Myös jotkut valtiosääntöasiantuntijat kommentoivat perustuslain muuttamisesityksen suh-

detta kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin perustuslakivaliokunnalle antamissaan lau-

sunnoissa HE 198/2017 vp:n yhteydessä. Hidén totesi lausunnossaan PL 10 §:n muuttami-

sesta, että ihmisoikeussopimukset rajoittavat lainsäätäjän liikkumatilaa kun annetaan taval-

lisia lakeja muutetun perustuslain puitteissa.358 Tämä viittaisi siihen, että 

 
352 PeVM 5/2005 vp, s. 3. 
353 HE 102/2003 vp, s. 9. 
354 HE 198/2017 vp laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta; PeVM 4/2018 vp, s. 2. 
355 HE 198/2017 vp, s. 29. (kursivoinnit lisätty) 
356 Ks. HE 198/2017 vp, s. 19–22 ja Oikeusministeriö 41/2016, s. 55–67. 
357 HE 198/2017 vp, s. 35, jossa käytiin läpi EIS:n käytäntöä koskien yksityisyyden suojan rajoittamista kan-
sallisen turvallisuuden suojaamisen perusteella. 
358 Hidén, asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle HE 198/2017 vp, s. 1. 
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ihmisoikeussopimukset asettavat rajoitteita vain perustuslain puitteissa annettua tavallista 

lainsäädäntöä säädettäessä. Toisaalta Hidén totesi samassa lausunnossa, että ”Perustus-

lainsäätäjä on kansainvälisten velvoitteiden puitteissa suvereeni”359, mikä puolestaan antaa 

ymmärtää, että kansainväliset velvoitteet itse asiassa sitovat myös perustuslainsäätäjää. Oja-

nen puolestaan totesi lausunnossaan selkeästi, että perustuslakia muutettaessa ei voida tuot-

taa ihmisoikeusvelvoitteiden vastaisia lopputuloksia, eikä perustuslain muuttamista voida 

käyttää perusteena ihmisoikeussopimuksista poikkeamiselle. Ojasen mukaan EIS 8 artikla 

toimii ehdottomana rajana arvioitaessa luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittamisen 

sallittavuutta kansallisen turvallisuuden perusteella.360 Lavapuro puolestaan peilasi lausun-

nossaan muutoksen hyväksyttävyyttä ihmisoikeussopimuksien perusoikeuksien yleisiä ra-

joitusperusteita vasten ja totesi, että koska kansallinen turvallisuus on kansainvälisissä ih-

misoikeussopimuksissa hyväksyttävä rajoitusperuste, vaikuttaa siltä, että rajoitus täyttää pe-

rusoikeuksien rajoituksilta edellytettävän hyväksyttävyysvaatimuksen.361 

 

Perustuslakivaliokunta arvioi myös vuonna 2010 perustuslain muutosesityksessä362 ollutta 

poikkeusolojen määritelmän laajentamista kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia vasten. 

Tällöin pidettiin tärkeänä, että poikkeusolojen määritelmä on sopusoinnussa ihmisoikeusso-

pimusten kanssa. PeV totesi, että poikkeusolojen määritelmän laajentaminen myös muihin 

kansakuntaa vakavasti uhkaaviin poikkeusoloihin, kuten erittäin vakaviin luonnonmullistuk-

siin, pandemioihin ja suuronnettomuuksiin ”vastaa sitä vakavuuden tasoa, jota kansainväli-

sissä ihmisoikeussopimuksissa ja niiden valvontaelinten käytännössä on hätätilalta edelly-

tetty.”.363 Ihmisoikeussopimusten katsottiin toisin sanoen asettavan sisällöllisiä rajoja sille, 

mitkä asiat voidaan sisällyttää poikkeusolojen määritelmään. 

 

Vaikuttaisikin siltä, että kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet ainakin huomioidaan konk-

reettisten perustuslakimuutosten yhteydessä. Vaikuttaisi myös siltä, että perustuslakivalio-

kunta kiinnittää perustuslakimuutosten yhteydessä huomiota kv-ihmisoikeussopimuksiin ja 

muutosten yhdenmukaisuuteen niiden asettamien vaatimusten kanssa. Vaikka PeV ei varsi-

naisesti ole koskaan todennut, ettei perustuslakia voida muuttaa ihmisoikeussopimuksia 

 
359 Hidén, asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle HE 198/2017 vp, s. 2. (kursivoinnit lisätty) 
360 Ojanen 2018, asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle HE 198/2017 vp, s. 8–9.  
361 Lavapuro 2018, asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle HE 198/2017 vp, s. 3. 
362 HE 60/2010 vp. 
363 PeVM 9/2010 vp, s. 10. (kursivoinnit lisätty) 
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rikkovalla tavalla, vaikuttaa silti uskottavalta, ettei tällaisia muutoksia pidettäisi hyväksyttä-

vänä ainakaan nykyisen doktriinin mukaan. 

3.3.3. EU-oikeus 

EU-oikeuden mahdollisesti asettamat rajat perustuslain muuttamiselle on aihe, jota Suo-

messa ei ole kovin laajasti käsitelty, vaan EU-oikeuden suhdetta kansalliseen perustuslakiin 

käsitellään usein pikemminkin siitä näkökulmasta, mikä on kansallisen perustuslain asema 

jonkin EU-sääntelyn toimeenpanossa. Huolenaiheena on EU-jäsenyyden alusta alkaen ollut 

eritoten se, voidaanko perustuslaissa säänneltyjen kotimaisten perusoikeuksien toteutuminen 

riittävästi turvata, kun EU-sääntelyä toimeenpannaan kansallisesti.364 Tähän liittyy kysymys 

EU-oikeuden etusijasta kotimaiseen sääntelyyn nähden, mistä on johdettavissa myös näkö-

kulmia EU-oikeuden vaikutuksesta perustuslain muuttamiseen.  

 

EU:n etusijaperiaate on EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä muotoutunut periaate, jonka 

mukaan kansallisen normin ja EU-säännöksen ristiriitatilanteessa etusija tulee antaa EU-

säännökselle, riippumatta kansallisen säännöksen säädöshierarkkisesta asemasta.365 Etusi-

japeriaate, ja EU:n oikeusperiaatteet yleisemminkin, ovat merkityksellisiä erityisesti lainso-

veltamisen kannalta, koska EU-oikeus konkretisoituu nimenomaan oikeuskäytännössä.366 

Myös etusijaperiaate konkretisoituu erityisesti tulkintatilanteessa, kun kansallinen tuomiois-

tuin päätyy arvioimaan kansallisen ja EU-säännöksen ristiriitaa käsillä olevassa tapauksessa. 

Tämä liittyy myös siihen, että vain jäsenvaltion tuomioistuin voi pyytää EU-

tuomioistuimelta ennakkoratkaisua EU-oikeuden tulkinnasta ja säädösten tai päätösten 

pätevyydestä.367  

 

Kuitenkin etusijaperiaateella on merkitystä myös kansallisen lainsäätäjän toiminnassa.368 

Simmetnthal-ratkaisussaan EUT katsoi, että etusijaperiaatteesta seuraa, että välittömästi 

sovellettavat yhteisön oikeussäännökset estävät niiden kanssa yhteen sopimattomien 

kansallisten lainsäädäntötoimien pätevän syntymisen.369 Pohjalaisen mukaan etusijaperiaate 

 
364 Ks. esim. Ojanen – Salminen 2019, s. 381. 
365 Asia C-6/64 Flaminio Costa v. E.N.E.L. ja Asia C-106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato v. 
Simmenthal SpA.  
366 Ojanen 2016, s. 67. 
367 Ojanen 2016, s. 67. EU-oikeuden mahdollisista rajoittavista vaikutuksista kotimaisten tuomioistuinten so-
veltamistoiminnassa puhutaan enemmän luvussa 4.2.2. 
368 Ojanen 2016, s. 67. 
369 Asia C-106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA., kohta 17–18. 



 

 57  

vaikuttaa siten, että esimerkiksi Suomessa eduskunta ei voi pätevästi säätää unionin 

oikeuden kanssa ristiriidassa olevaa lakia.370 Tämä näkemys on pitkälti hyväksytty myös 

perustuslakivaliokunnassa. Se on etusijaperiaatteeseen vedoten katsonut, että kotimaisessa 

sääntelyssä ei ole syytä pyrkiä ratkaisuihin, jotka ovat EU-sääntelyyn nähden ristiriidassa.371  

 

Suomessa on pitkälti katsottu, että EU-oikeuden etusija ulottuu myös perustuslakiin: perus-

tuslakivaliokunta on todennut EU-liittymissopimuksesta antamassaan lausunnossa, että ris-

tiriitatilanteessa tulee toimivallan rajoissa asetettua yhteisön normia soveltaa kansallisen 

normin sijasta – riippumatta kansallisen normin sääntelytasosta.372 Suomessa lähtökohtana 

onkin ollut, että jos EU-sääntely ei jätä kansallista liikkumatilaa, ei siitä voi edes perustuslain 

nojalla poiketa, vaan sitä sovelletaan etusijaperiaatteen mukaisesti.373 Perustuslakivalio-

kunta on esimerkiksi useammassa lausunnossaan kiinnittänyt huomiota EU:n toimival-

tasääntelyn ja PL 10 §:n 3 momentin ristiriitaan, jonka vuoksi sääntelyä on pitänyt arvioida 

etusijaperaatteen kautta.374 Marraskuussa 2020 oikeusministeriö teetti selvityksen, jossa tar-

kasteltiin PL 10.3 §:n muutostarpeita tästä yhteensovittamisen ongelmasta johtuen.375 Voi-

daan siis havaita, että EU-sääntely asettaa Suomessa paineita jopa perustuslain muuttami-

selle niin, että se mahdollistaa EU-sääntelyn noudattamisen. Tähän tukeutuen on melko pe-

rusteltua tulkita, ettei myöskään sellaisiin perustuslain muutoksiin, jotka aiheuttaisivat risti-

riidan EU-oikeuden kanssa, tule ryhtyä, koska tällaiset muutokset jäisivät käytännössä te-

hottomiksi etusijaperiaatteen soveltamisen myötä. 

 

Puumalaisen mukaan nykyinen lähestymistapa, jossa EU-oikeuden etusija on tunnustettu 

kaikkeen kansalliseen oikeuteen nähden, on poikkeuksellinen verrattuna muihin jäsenmai-

hin.376 EU-oikeuden suhde kansalliseen perustuslakiin on nimittäin mielletty eri jäsenmaissa 

eri tavoilla, eivätkä kaikki maat ole hyväksyneet EU-oikeuden ensisijaisuutta.377 Joissain 

maissa, kuten Saksassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Puolassa, EU-oikeuden etusija tunnuste-

taan vain rajoitetusti perustuslakiin nähden, koska kussakin maassa valtiosäännön ydinarvot 

 
370 Pohjalainen 2012, s. 6.  
371 PeVL 15/2018 vp, s. 49; PeVL 14/2018 vp, s. 13 ja PeVL 20/2017 vp, s. 6. 
372 PeVL 14/1994 s. 3. 
373 Oikeusministeriö 2020:11, Kotirauhan perustuslainsuoja ja sen rajoittaminen Euroopan unionin oikeu-
dessa – Esiselvitys, s. 34. 
374 Ks. PeVM 4/2018 vp, s. 5—6, PeVL 39/2016 vp, s. 5—6 ja PeVL 54/2014 vp, s. 3. 
375 Oikeusministeriö 2020:11, Kotirauhan perustuslainsuoja ja sen rajoittaminen Euroopan unionin oikeu-
dessa – Esiselvitys. 
376 Puumalainen 2019, s. 237. 
377 Kanninen 2009, s. 211.  
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eivät syrjäydy EU:n oikeuden edessä.378 Suomessa ei tällaista doktriinia ole tunnistettu.379 

Kuten implisiittisiä perustuslain muutosrajoituksia koskevassa luvussa 3.2.3. havaittiin, ei 

Suomessa ylipäätään vallitse mitään yhtä käsitystä siitä, mitä ovat perustuslain ydinarvot.380 

Perustuslain ydinarvojen suppean määrittelyn lisäksi niiden suhdetta EU:n oikeusjärjestyk-

seen ei ole arvioitu.381 Toisaalta Salminen huomauttaa, että kansallisella valtiosääntöidenti-

teetillä ei ole EU:ssa loukkaamatonta asemaa, vaan esimerkiksi SEU 2 artiklassa mainitut 

unionin perusarvot rajoittavat sitä, mihin saakka valtiosääntöidentiteetti voi rajoittaa etusi-

jaa.382 

 

Perustuslain muutosten suhdetta EU-oikeuteen on käsitelty perustuslain muutoksiin liitty-

vissä lainvalmisteluaineistossa melko vähäisesti. Tämä johtunee ainakin siitä, että EU:lla on 

toimivaltaa ainoastaan unionin oikeuden soveltamisalalla annetun toimivallan periaatteen 

mukaisesti.383 Niinpä EU-oikeudelliset seikat aktualisoituvat vain sellaisten asioiden yhtey-

dessä, joilla on EU-oikeudellinen kytkentä.  

 

Viimeisimmän perustuslain muutoksen yhteydessä vuonna 2017 EU-kysymykset nousivat 

kuitenkin valmistelussa esille. Valmistelussa tarkasteltiin sitä, mitä rajoitteita EU:n perusoi-

keuskirja asettaa luottamuksellisen viestin suojaan puuttumiselle, ja soveltuuko EU-sääntely 

ylipäätään asiassa.384 Hallituksen esityksessä todettiin muun muassa, että EU jättää kansal-

lisen turvallisuuden jäsenvaltioiden toimivallan alaiseksi, mutta asia ei ole täysin yksiselit-

teinen.385 Perustuslain muutoksen kannalta olennaista EU-sääntelyä oli ainakin EU:n perus-

oikeuskirjan sääntely ja siihen liittyvä oikeuskäytäntö niistä hyväksyttävistä perusteista, 

joilla luottamuksellisen viestin suojaa koskevaa perusoikeutta voidaan rajoittaa.386 PeVin 

mietinnössä korostettiin lähinnä, että EU-oikeuden vaikutus korostuu lakivarauksen perus-

teella annettavien tavallisten lakien yhteydessä.387 Myöskään PeVin kuulemat asiantuntijat 

 
378 Puumalainen 2019, s. 237. 
379 Puumalainen 2018. 
380 Ks. luku 3.2.2. 
381 Puumalainen 2019, s. 237. 
382 Salminen 2012, s. 309–310. 
383 SEU 5 artikla 2. kohta. 
384 HE 198/2017 vp, s. 22–26. Ks. myös Oikeusministeriö 41/2016, s. 68. Valmistelua varten tehdyssä selvi-
tyksessä tuotiin esiin se perusoikeuskirjan 51 artiklan 1 kohdasta ilmenevä lähtökohta, että perusoikeuskirjaa 
sovelletaan jäsenmaissa oikeudellisesti sitovana ainoastaan tilanteissa, joissa EU-oikeus soveltuu kyseiseen 
asiaan. 
385 HE 198/2017 vp, s. 23. 
386 Oikeusministeriö 41/2016, s. 73. 
387 PeVM 4/2018 vp, s. 9. 
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eivät juurikaan tuoneet EU-näkökohtia esiin. Tämä tosin voi johtua siitä, ettei esityksessä 

ilmennyt juurikaan huomautettavaa EU-oikeuden näkökulmasta. Ojanen tosin totesi lausun-

nossaan, ettei perustuslain muuttamisella voida perustella poikkeamista ihmisoikeussopi-

muksista tai EU-oikeudesta.388 Ojanen korosti lausunnossaan myös, että vaatimus EU-oi-

keudenmukaisuudesta voi olla jopa korostuneempaa kuin ihmisoikeusvelvoitteiden mukai-

suus, nimittäin EU-oikeuden toteuttamis- ja sanktiomekanismit ovat ihmisoikeussopimusten 

tarjoamia mekanismeja vahvempia. Hän myös korosti EU-oikeuden etusijaa myös kansalli-

seen perustuslakiin nähden.389  

 

Huomionarvoista on, että etusijaperiaatteella on merkitystä erityisesti oikeuskäytännössä, 

koska se liittyy ensisijaisesti tulkintatilanteisiin, jossa kansallinen sääntely ja EU-sääntely 

ovat ristiriidassa. Oleellista onkin tarkastella, voiko etusijaperiaate tarjota työkalun lainso-

veltajalle perustuslain muuttamisrajoitusten asettamiseksi. Tätä tarkastellaan lisää luvussa 

4.4.2.  

 
388 Ojanen 2018, asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle HE 198/2017 vp, s. 8–9. 
389 Ojanen 2018, asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle HE 198/2017 vp, s. 9. 
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4. Perustuslain sisällöllisten muuttamisrajoitusten vaikutukset 

Suomessa 

4.1. Perustuslakivaliokunnan rooli  

4.1.1. Perustuslakivaliokunnan rooli perustuslain muuttamisessa 

Perustuslain sisällöllisiä muuttamisrajoituksia koskevan doktriinin tarkasteluun liittyy olen-

naisesti myös kysymys siitä, onko millään taholla kompetenssia arvioida perustuslakimuu-

tosten sisältöä, tai etenkään julistaa jokin perustuslain muutos pätemättömäksi. Kuten aiem-

min tässä työssä on esitetty, yleensä tuomioistuimet ovat olleet se taho, joka on perustuslain 

muutosten oikeellisuutta valvonut.390 Suomen järjestelmä on kuitenkin tässä suhteessa omin-

takeinen. Suomalaisessa oikeuskulttuurissa on perinteisesti korostunut vahva lainsäätäjän 

suvereniteetti, mikä näkyy myös siinä, miten lakien perustuslainmukaisuuden valvonta on 

järjestetty. Perustuslainmukaisuus toteutuu Suomessa erityisesti lainsäätäjän itsekontrollin 

kautta, eli kulloinkin vallassa oleva lainsäätäjä valvoo itse perustuslain toteutumista.391 Pe-

rustuslainmukaisuuden valvonta kuuluukin eduskunnan jäsenistä koostuvalle perustuslaki-

valiokunnalle, joka tekee lakiehdotusten juridista arviointia, mutta joka on poliittinen elin. 

Parlamentaarisen normikontrollin historia ulottuu Suomessa pitkälle, jopa 1880-luvulle 

saakka.392 Vaikka Suomessa on tutkittu melko runsaasti perustuslakivaliokunnan yleistä 

roolia ja toimintaa tavallisten lakien perustuslainmukaisuuden valvonnassa393, ei 

perustuslakivaliokunnan rooli itse perustuslain muutosten osalta ole saanut juurikaan erityis-

huomiota oikeustieteellisessä keskustelussa. Kiinnostava kysymys onkin, mikä itse asiassa 

on perustuslakivaliokunnan asema perustuslakimuutosten sisällön osalta ja onko perustusla-

kivaliokunnalla mahdollisuutta vetää perustuslain muutoksille sisällöllisiä rajoja. 

 

Siinä, missä perustuslakivaliokunnan erityisasema tavallisten lakien arvioinnin osalta ilme-

nee PL 74 §:stä, jonka mukaan perustuslakivaliokunnan tehtävä on ”antaa lausuntonsa sen 

käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä 

suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin”, ei perustuslakivaliokunnan roolista 

 
390 Ks. alaluku 2.3.1. 
391 Lavapuro 2009 I, s. 65–66. 
392 Hämäläinen 2021, s. 184. 
393 Mm. Lavapuro 2010 II; Lavapuro 2010 I; Lavapuro 2010 III; Hautamäki 2006; Keinänen – Pitkänen – 
Saarinen 2013; Hidén 2008. 
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perustuslain muutosten osalta ole tällä tavalla erityisesti säädetty. Perustuslakivaliokunnan 

rooli perustuslakiesitysten osalta onkin erilainen kuin tavallisten lakiesitysten osalta, eikä 

sitä voi varsinaisesti verrata tähän ex ante -arviointiin, jota se tekee perustuslainmukaisuuden 

osalta. Siinä, missä perustuslakivaliokunta arvioi tavallisten lakiesitysten sisällöllistä perus-

tuslainmukaisuutta ja antaa arviostaan muille valiokunnille lausuntoja394, perustuslain muu-

tosehdotusten käsittelyssä se toimii valmistelevana valiokuntana.395 Tällöin se ilmaisee kan-

tansa mietintöinä, joissa käsitellään perustuslain tarkoituksenmukaista sisältöä ja tehdään 

päätösehdotuksia täysistunnolle.396 Valiokunta voi ehdottaa esityksen hyväksymistä sellai-

senaan tai muutettuna, taikka sen hylkäämistä.397 Mietinnön pohjalta eduskunta päättää täys-

istuntokäsittelyssä ehdotuksen sisällöstä ja hyväksymisestä.398  

 

Valiokuntien mietinnöillä on keskeinen rooli eduskunnan lainsäätämistyössä, ja sitä voidaan 

pitää jopa eduskuntakäsittelyn tärkeimpänä vaiheena, sillä täysistunnossa eduskunta ei 

käytännössä voi tehdä muita kuin mietinnössä ehdotettuja muutoksia säädösehdotuksiin.399 

Eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 53 §:n mukaan eduskunta voi ensimmäisessä täysis-

tuntokäsittelyssään hyväksyä asian valiokunnan mietinnön mukaisena, tai lähettää asian pää-

töksensä mukaisena suureen valiokuntaan. Tämä voi yhtyä eduskunnan päätökseen tai 

ehdottaa muutoksia. Eduskunta päättää mahdollisten muutosten hyväksymisestä tai 

hylkäämisestä. Toisessa täysistuntokäsittelyssä päätetään ehdotuksen hyväksymisestä tai 

hylkäämisestä, sekä eduskunnan lausumista.  

 

Perustuslakivaliokunta voi käsitellessään lakiehdotusta mietintövaliokuntana ottaa kantaa 

säännöksen muotoiluun, ja myös säännösten perusteluihin. Tätä kautta se vaikuttaa myös 

perustuslainsäätäjän tahdon muotoutumiseen, mikä on merkittävää perustuslain säännöstä 

sovellettaessa ja tulkittaessa.400 Eduskunnan työjärjestyksen 64 §:ssä todetaan, että ”Valio-

kunnan mietinnön perustelut katsotaan hyväksytyiksi, jollei eduskunta toisin päätä.” 

 

 
394 Hautamäki 2006, s. 601. 
395 Hidén 2008, s. 2. Muita perustuslakivaliokunnan merkittäviä valmistelutehtäviä ovat perustuslain kanssa 
läheisessä asiallisessa yhteydessä olevien lainsäädäntöasioiden, eduskunnan sisäisiä säädöksiä koskevien asi-
oiden ja ministerivastuuasioiden valmistelu. 
396 Hautamäki 2006, s. 601. 
397 Valiokuntaopas 4/2019, s. 129. 
398 Niemivuo 2020, s. 139. 
399 Vuorela – Keinänen 2014, s. 776. 
400 Hidén, asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle HE 198/2017, s. 3. 
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Hidénin mukaan perustuslakivaliokunta on voinut tehdä perustuslakiehdotukseen sisällölli-

sesti merkittäviäkin muutoksia.401 Perustuslakivaliokunnan rooli on siis toisin sanoen mer-

kittävä sen suhteen, millaiseksi perustuslain muutos sisällöltään muotoutuu ja millaisin pe-

rusteluin se hyväksytään. Mietintövaliokuntana se voi vaikuttaa siihen, hyväksyykö edus-

kunta esityksen vai ei, ja millaisena. Jos tarkastellaan perustuslakiin tehtyjä muutoksia, voi-

daan havaita, että perustuslakivaliokunta on ehdottanut muutoksia ehdotettuihin säännöksiin 

lähes kaikkien perustuslakimuutosten kohdalla: ainoa poikkeus on hallituksen esitystä HE 

71/2006 vp koskenut mietintö, jossa valiokunta esitti täysistunnolle kyseisen esityksen hy-

väksymistä muuttumattomana.402  

 

Jossain määrin on kuitenkin epäselvää, voiko perustuslakivaliokunta käytännössä vetää ra-

joja perustuslakimuutoksille, ja millaiset vaikutukset sen mietinnöillä voi olla. Tämän vuoksi 

on tarkasteltava, voiko perustuslakivaliokunnan käytännöstä seurata sitovien sisällöllisten 

rajojen asettamista perustuslakimuutoksille. 

4.1.2. Voiko perustuslakivaliokunta vetää sisällöllisiä rajoja perustuslain muuttamiselle? 

Kun arvioidaan sitä, millaisia rajoja perustuslakivaliokunta voi asettaa perustuslain muutta-

miselle, on hyvä kiinnittää jälleen huomiota lausuntojen ja mietintöjen väliseen eroon. Siinä, 

missä lausunnoissaan perustuslakivaliokunta arvioi konkreettisesti lakiehdotuksen suhdetta 

perustuslakiin sisällölliseltä kannalta, mietinnöissä se muotoilee ennemmin yleisiä oppeja.403 

Lisäksi, siinä missä tavallisten lakien perustuslainmukaisuutta tarkastellessaan perustuslaki-

valiokunta asettaa lausunnoissaan selkeitä rajoja sille, miten lakia voidaan tavallisessa lain-

säätämisjärjestyksessä muuttaa ilman, että se on ristiriidassa perustuslain kanssa, on perus-

tuslain muutoksia koskevat lausumat jossain määrin yleisluontoisempia. Tavallisten lakien 

osalta perustuslakivaliokunta voi asettaa perustuslain eksplisiittisiin määräyksiin perustuen 

menettelylliset rajat lakien sisällön muuttamisen osalta ja sitoa sisällöllisten vaatimusten 

noudattamisen säätämisjärjestyskysymykseen. Lausuntojen osalta PeVin kantoja myös nou-

datetaan muissa valiokunnissa usein paremmin, kun kyse on säätämisjärjestykseen 

vaikuttavasta asiasta.404 Kun perustuslain muutoksiin ei liity säätämisjärjestyskysymyksiä, 

jotka kytkeytyisivät muutosten sisältöön, onkin luonnollista, että perustuslakiesitysten 

 
401 Hidén 2008, s. 2. 
402 PeVM 10/2006 vp, s. 7. 
403 Hautamäki 2006, s. 601. 
404 Keinänen – Pitkänen – Saarinen 2013, s. 34. 
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arviointi tapahtuu yleisemmin perustein. Toisaalta se herättää myös kysymyksen siitä, 

kuinka sitovia perustuslakivaliokunnan mietinnöt ovat, kun niitä ei voi sitoa säätämisjärjes-

tykseen. 

 

Perustuslakivaliokunnan toiminta yleisten oppien muotoilijana näkyy siinä, miten se on uu-

den perustuslain ensimmäisen muutosehdotuksen yhteydessä muotoillut perustuslain muut-

tamista koskevia periaatteita.405 Vaikka perustuslakivaliokunnan muodostamat periaatteet 

vaikuttavat melko yleisluontoisilta eivätkä ainakaan yksinään tunnu tarjoavan juurikaan vä-

lineitä selkeiden rajojen vetämiselle perustuslain muutosten osalta, periaatteet eivät jää vain 

abstraktille tasolle, vaan valiokunta on usein soveltanut näitä periaatteita käytännössä ratkai-

sevalla tavalla. Hyvä esimerkki on HE 55/ 2014 vp, jonka osalta PeV esitti vaalipiirien muut-

tamisen mahdollistamiseksi ehdotettua PL 25 §:ään kohdistunutta muutosta hylättäväksi esi-

tyksen lepäämään jättämisen jälkeisessä käsittelyssä muun muassa sen takia, ettei perustus-

lain muutoksessa tulisi olla kyse siitä millainen vaalipiirijaon tulisi nykykäsityksen mukaan 

olla. Lisäksi se korosti perusteluissaan esityksen vaikutuksia vaalijärjestelmän perusperiaat-

teisiin ja eduskuntakäsittelyssä ilmenneisiin merkittäviin mielipide-eroihin eduskuntaryh-

mien välillä.406 Täysistunto myös luopui muutoksesta perustuslakivaliokunnan esityksen 

mukaisesti. 

 

PeV on ehdottanut luovuttavaksi myös muista muutoksista, joita se ei ole pitänyt perustus-

lain muuttamiselle asetettujen periaatteiden mukaisina. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan 

mainita hallituksen esitykseen HE 102/2003 vp perustunut perustuslain muutosehdotus, 

jossa oli tarkoitus säätää Valtiontalouden tarkastusviraston johtajan läsnäolo- ja puheoikeu-

desta eduskunnan täysistunnossa. Tuolloin PeV totesi, ettei Valtiontalouden tarkastusviras-

ton pääjohtajan läsnäolo- ja puheoikeudelle täysistunnossa ole ”välttämätöntä tarvetta” ja 

ehdotti kyseistä muutosta hylättäväksi.407 Lopulta kyseinen säännösehdotus ei päätynyt lo-

pulliseen muutokseen. 

 

Perustuslakimuutoksia ja niihin liittyvää valmistelutyötä tarkastelemalla voidaan havaita, 

että perustuslakivaliokunnan ehdottamat muutokset perustuslakimuutosta koskeviin esityk-

siin on yleisestikin pitkälti hyväksytty eduskunnassa: kaikki perustuslakivaliokunnan 

 
405 Periaatteita käsiteltiin tarkemmin alaluvussa 3.2.1. 
406 PeVM 4/2015 vp, s. 3. 
407 Ks. PeVM 5/2005 vp, s. 4. 
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esittämät muutosehdotukset uuden perustuslain voimassaolon aikana ovat päätyneet lopulli-

siin säännöksiin.408 Toisaalta voidaan myös huomata, ettei perustuslakivaliokunnan perus-

tuslain muuttamista koskevia periaatteita aina täysin noudateta. Esimerkiksi perustuslain 10 

§:n muuttamista koskeva perustuslain muutos hyväksyttiin kiireellisessä menettelyssä, 

vaikka perustuslakivaliokunta ei tehnyt eduskunnan työjärjestykseen esitystä muutoksen hy-

väksymisestä kiireellisessä menettelyssä, ja kävi mietinnössään läpi, miksi kiireellisen me-

nettelyn käyttäminen tulisi rajata vain poikkeuksellisiin tilanteisiin.409  

 

Vaikuttaakin siltä, että valiokunta pystyy melko tehokkaasti esittämään perustuslain muu-

toksille rajoituksia yleisten oppien muotoilun avulla, siitäkin huolimatta, että perustuslaista 

ei tällaista rajoitusmahdollisuutta ilmene.410 Vaikuttaisikin myös selvältä, että perustuslaki-

valiokunnalla on Suomessa täysi kompetenssi arvioida paitsi perustuslakimuutosten muo-

dollisia seikkoja, myös niiden sisältöä, ja se on myös niin tehnytkin useaan otteeseen. Vaikka 

perustuslakivaliokunta ei ole todennut mitään perustuslain muutosta varsinaisesti perustus-

lain tai sen keskeisten ratkaisujen vastaiseksi, ei se tarkoita, etteikö se voisi näin halutessaan 

tehdä. Kun katsoo esimerkiksi niitä edellä mainittuja perusteluja, joilla perustuslakivalio-

kunta ehdotti PL 25 §:ään kohdistuneen perustuslain muutoksen hylkäämistä, voidaan argu-

mentoida, että pelkästään jo nykyistä doktriiniaan käyttämällä PeV voisi esittää perustuslain 

perusratkaisujen tai ydinperiaatteiden kannalta ongelmallisten perustuslainmuutosten hyl-

käämistä. Toisaalta on huomioitava, että viimeinen sana siitä, menisikö tällainen perustus-

lain muutos läpi, jää joka tapauksessa täysistunnolle. Siinä missä joissain muissa maissa 

tuomioistuimet ovat julistaneet perustuslain muutoksia pätemättömiksi sisällöllisten seikko-

jen takia, ei PeV voi näin tehdä – se voi ainoastaan ehdottaa täysistunnolle esityksen hylkää-

mistä. 

 

Vaikka on selvää, perustuslakivaliokunta on perustuslain tulkitsijana ja perustuslainmukai-

suuden valvojana Suomessa ensisijainen toimija, on myös tuomioistuimilla rooli asiassa. 

Seuraavassa luvussa tarkastellaankin sitä, voiko tuomioistuimilla Suomessa olla minkään-

laista roolia perustuslain muutosten sisällöllisessä arvioinnissa.  

 
408 Ks. valiokunnan esittämät muutosehdotukset perustuslain sisältöön mietinnöissä PeVM 4/2018 vp; PeVM 
9/2010 vp sekä PeVM 5/2002 vp.  
409 PeVM 4/2018 vp, s. 11. 
410 Ojanen 2019, s. 401.  
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4.2. Tuomioistuinten rooli 

4.2.1. PL 106 § ja heikko normikontrolli 

Kuten tässä tutkielmassa on aiemmin todettu, kansainvälisesti tyypillistä on, että perustusla-

kimuutosten sisällöllistä hyväksyttävyyttä arvioivat nimenomaan tuomioistuimet.411 Lisäksi 

perustuslain muutosten sisällön arviointi on tyypillisesti kytköksissä oikeuskulttuuriin, jossa 

tuomioistuimilla on kompetenssi arvioida lakien perustuslainmukaisuutta.412 Suomessa tuo-

mioistuimilla ei kuitenkaan ole kovinkaan vahvaa oikeutta tutkia tavallisten lakien perustus-

lainmukaisuutta. Kiinnostava kysymys onkin, onko tällaisessa järjestelmässä tuomioistui-

milla mitään roolia perustuslain sisällöllisten muutosrajoitusten valvonnassa. 

 

Kun HM alun perin säädettiin vuonna 1919, ehdotus, joka olisi antanut korkeimmalle oikeu-

delle toimivallan arvioida lakien perustuslainmukaisuutta, nimenomaisesti hylättiin valmis-

telussa. Myöhemmin doktriini, jonka mukaan tuomioistuinten tehtäviin ei kuulu lakien pe-

rustuslainmukaisuuden valvonta, omaksuttiin niin sanotulla e contrario -päätelmällä HM 

92.2 §:stä, jonka mukaan tuomioistuinten ja viranomaisten tulee olla soveltamatta asetusta, 

jos se on ristiriidassa perustuslain tai eduskunnan säätämien lakien kanssa.413 Tuomioistuin-

ten asema perustuslainmukaisuuden arvioinnissa on Suomessa kuitenkin uuden perustuslain 

myötä hieman vahvistunut, erityisesti perusoikeuksien aseman vahvistumisen, EU-

integraation ja EIS:n omaksumisen vaikutuksesta.414 Tuomioistuimet ovat Suomessa 

uudistetun perustuslain myötä vuodesta 2000 saaneet mandaatin tutkia lakien 

perustuslainmukaisuutta ja jättää perustuslain vastaisen, alemmantasoisen normin 

soveltamatta, kun se on ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. PL 106 §:n mukaan ”Jos 

tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä 

ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain 

säännökselle.”  

 

Vaikka onkin havaittavissa, että kehityskulku on johtanut tuomioistuinten harjoittaman pe-

rustuslainmukaisuuden valvonnan lisääntymiseen, on tämä muutos tuomioistuinten 

toimivaltaan suhteellisen tuore, ja tuomioistuimet ovat olleet melko varoivaisia sitä 

 
411 Ks. alaluku 2.3.1. 
412 Geertjes – Uzman 2018, s. 96–97. 
413 Ojanen 2012, s. 96.  
414 Ks. Ojanen 2009, s. 206–207. 
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käyttämään: PL 106 §:ään on vedottu vasta kourallisessa tapauksia.415 Koska PL 106 § 

koskee ainoastaan tavallisten lakien perustuslainmukaisuuden arviointia, se ei anna 

tuomioistuimille toimivaltaa arvioida perustuslain muutoksia.416 Lähtökohtaisesti voidaan-

kin ajatella, että tuomioistuimille ei Suomessa ole annettu mahdollisuutta arvioida perustus-

lain muutosten sisältöä. 

 

Ulkomaisia esimerkkejä tarkastellessa voidaan havaita, että pelkästään, se, ettei tuomioistui-

mille ole suotu valtaa arvioida perustuslain muutosten sisältöä, ei tarkoita sitä, etteikö tuo-

mioistuin voisi päättää, että sillä on kyseinen toimivalta.417 Lisäksi joissain maissa, joissa 

tuomioistuimille ei ole annettu oikeutta arvioida lakien perustuslainmukaisuutta tai etenkään 

perustuslain muutoksia, on löydetty erilaisia innovatiivisia tapoja ottaa kantaa perustuslain 

muutosten perustuslainmukaisuuteen. Heikkomuotoisen normikontrollin maissa tämä on 

tullut tyypillisesti kyseeseen silloin, kun perustuslain muutettua ja voimaan tullutta pykälää 

tulkitaan konkreettisessa oikeustapauksessa.418 Suomessa ei kuitenkaan tällaisesta niin sa-

notusta tuomioistuinaktivismista419 ole esimerkkejä, vaan Suomessa tuomioistuimet ovat 

Hautamäen mukaan pitäytyneet perinteisesti melko passiivisessa lainkäyttäjän roolissa, 

jossa ei luoda uutta oikeutta tulkintakäytännön kautta.420 

 

Ojanen toteaa, että vaikka voitaisiinkin tunnistaa rajoituksia perustuslain muuttamiselle, 

olisi käytännössä mahdoton ajatus, että tuomioistuimet voisivat näitä rajoja asettaa.421 Näin 

näyttäisikin olevan ainakin tilanteissa, joissa perustuslain muutokselle pitäisi tunnistaa kan-

sallisessa kontekstissa jonkinlaisia implisiittisiä muutosrajoituksia. Suomen järjestelmässä 

on kuitenkin PL 106 §:n lisäksi ilmennyt myös kaksi muuta kehityskulkua, joiden kautta 

tuomioistuimilla on mahdollisesti kompetenssi osallistua perustuslain sisällön arviointiin: 

EU-sääntelylle sekä kansainvälisille ihmisoikeuksille etusijan antaminen ristiriitatilanteessa 

kansallisen normin kanssa.422 Tätä mekanismia tarkastellaan tarkemmin seuraavaksi. 

 
415 Ks. Ihmisoikeuskeskus 2021 selvitys, jossa käydään läpi PL 106 §:n soveltamistilanteita. 
416 Ojanen 2012, s. 110. 
417 O'Connell 1999 s. 48–75. 
418 Ks. alaluku 2.3.2. 
419 Ks. Minkkinen 2016, s. 7, jonka mukaan tuomioistuinaktivismi merkitsee sitä, että tuomioistuin poikkeaa 
”enemmän tai vähemmän tunnistettavalla tavalla perinteisestä roolistaan lakien soveltajana ja asettuu vastus-
tamaan lainsäätäjän tahtoa”. 
420 Hautamäki 2003, s. 175. 
421 Ojanen 2019, s. 393. 
422 Sevón 2005, s. 299. 
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4.2.2. Kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet ja EU-sääntely  

Siinä, missä tuomioistuinten toimintavapaus on kansallisten lakien perustuslainmukaisuu-

den osalta rajattua, on kansainvälisten velvoitteiden osalta tuomioistuimilla laajempi toimi-

valta. Tuomioistuimilla on mahdollisuus antaa soveltamistilanteessa etusija EU-oikeuden tai 

kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden säännöksille, jotka ovat kansallisen säännöksen 

kanssa ristiriidassa.423 Kansainvälisen velvoitteiden osalta ei ole myöskään asetettu vaati-

musta ristiriidan ilmeisyydestä, kuten PL 106 §:n osalta tavallisten lakien perustuslainmu-

kaisuuden arvioinnissa. Koska tässä tutkielmassa on myös aiemmin tunnistettu ihmisoikeus-

velvoitteiden sekä EU-oikeuden mahdollinen perustuslain muuttamista rajoittava implisiit-

tinen vaikutus, onkin tarpeellista tarkastella myös sitä, millainen mahdollisuus tuomioistui-

milla on näitä rajoja ottaa huomioon.  

 

Jo nykyisen perustuslain esitöissä kiinnitettiin huomiota tuomioistuinten velvollisuuteen olla 

soveltamatta EU-säädöksen kanssa ristiriidassa olevaa kansallista säännöstä, riippumatta 

siitä, mikä sen säätämistaso on.424 EU-oikeuden ensisijaisuus koskee siis kaikkea sen kanssa 

ristiriidassa olevaa sääntelyä, ja on tuomioistuinten velvollisuus toteuttaa sitä.425 Kotimaisen 

tuomioistuimen velvollisuus jättää kansallinen normi soveltamatta voidaan EU-oikeuden 

osalta johtaa suoraan EU-oikeudesta.426 Ratkaisussa Simmenthal on muun muassa vahvis-

tettu, että kansallinen tuomioistuin voi jättää minkä tahansa kansallisen normin soveltamatta, 

jos se on ristiriidassa yhteisön oikeuden kanssa, riippumatta siitä, onko kyseiselle 

tuomioistuimelle annettu kansallisessa sääntelyssä toimivaltaa toimia näin.427 Näyttäisikin 

siltä, että tuomioistuimet voivat jättää soveltamatta perustuslain säännöksen, joka on ristirii-

dassa EU-oikeuden kanssa. Kuten luvussa 3.3.3 kuitenkin havaittiin, tulee EU-oikeuden etu-

sija huomioitavaksi vain sellaisissa tilanteissa, joilla on EU-oikeudellinen kytkentä. Koti-

maisesta oikeuskäytännöstä ei ole havaittavissa juurikaan tapauksia, joissa tuomioistuin olisi 

jättänyt kansallisen säännöksen soveltamatta sen EU-oikeuden vastaisuuden vuoksi. Esimer-

kiksi tapauksia, joissa EU-oikeuden ristiriitaisuus kansallisen sääntelyn kanssa olisi ilmen-

nyt kansallisten perusoikeuksien tasolla, ei ole raportoitu.428 Oikeustapauksista, joissa 

 
423 PeVL 2/1990 vp; HE 1/1998 vp, s. 163; Perustuslaki 2008 -työryhmän mietintö, s. 62. 
424 HE 1/1998 vp, s. 163. 
425 Ojanen 2008, liite perustuslain tarkastamiskomitean mietintöön, s. 143. 
426 Salminen 2012, s. 534. 
427 Asia C-106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA, kohdat 22–24. 
428 Ojanen – Salminen 2019, s. 373. 
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tuomioistuin olisi jättänyt perustuslain säännöksen soveltamatta johtuen sen ristiriidasta EU-

oikeuden kanssa, ei myöskään käytännössä ole esimerkkejä.  

 

Perustuslain valmisteluaineistossa todettiin, että tuomioistuimet voivat joutua suorittamaan 

arviointia myös kansallisten lakien ja ihmisoikeussopimusten välillä, mutta tällaisessa tilan-

teessa ristiriita ei kuitenkaan ole ratkaistavissa säädöshierarkkisin perustein.429 Ihmisoikeus-

sopimusten osalta ei toisin sanoen ole tunnistettavissa samanlaista selkeää etusija-asemaa 

kuin EU-oikeuden osalta. EIS:n osalta PeV on sen sijaan korostanut ihmisoikeusystävällistä 

tulkintaa, jonka mukaan eri tulkintavaihtoehdoista tulisi pyrkiä valitsemaan ihmisoi-

keusmääräysten toteutumista parhaiten edistävä vaihtoehto.430 Tätä tulkintaa tukee myös PL 

22 §, jossa ilmaistaan julkisen vallan velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutu-

minen. Lisäksi se on katsonut, että tulkinnassa merkitystä on esimerkiksi lex posterior ja lex 

specialis -säännöillä.431 Näiden lausumien perusteella vaikuttaa, etteivät tuomioistuimet voi 

jättää soveltamatta esimerkiksi myöhemmin säädettyä perustuslain säännöstä, jos se olisi 

ristiriidassa ihmisoikeusvelvoitteen kanssa. Se voi toisaalta pyrkiä tulkinnan avulla saavut-

tamaan ihmisoikeusmyönteisen ratkaisun. Tämä voi tarjota tuomioistuimille hieman saman-

kaltaisia työkaluja, kuin joissain muissa heikomman normikontrollin maissa on tuomioistui-

mille tunnistettu perustuslain muutosrajoitusten osalta.432 

 

Toisaalta voidaan kysyä, mikä merkitys on perustuslakivaliokunnan kannalla tuomioistui-

men arvioinnissa. Kun tuomioistuimet suorittavat PL 106 §:n mukaista tavallisten lakien 

normikontrollitehtäväänsä, ovat ne osittain sidottuja valiokunnan lausuntoihin. Perustuslain 

valmisteluaineistossa todetaan, että ”tuomioistuin ei voi pitää lain ristiriitaa perustuslain 

kanssa ilmeisenä, jos perustuslakivaliokunta on ottanut siihen kantaa lain säätämisvaiheessa 

ja katsonut, ettei ristiriitaa ole olemassa. Jos nimittäin perustuslakivaliokunta on perustellusti 

asettunut tietylle kannalle perustuslain tulkinnassa, ei vastakkaista kantaa voida pitää edellä 

esitetyllä tavalla selvänä ja riidattomana.”.433 Onko niin, että tuomioistuin joutuisi noudatta-

maan samalla tavalla perustuslakivaliokunnan kantaa myös perustuslain ja EU-sääntelyn tai 

ihmisoikeusvelvoitteiden ristiriitatilanteessa? 

 

 
429 HE 1/1998 vp, s. 163. 
430 PeVL 2/1990 vp, s. 3. 
431 PeVL 2/1990 vp, s. 2. 
432 Ks. alaluku 2.3.2. 
433 HE 1/1998 vp, s. 164. 
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Aiheesta ei juurikaan ole käyty keskustelua, mikä johtunee ainakin osittain siitä, että mah-

dollinen ristiriidan riski on nähty tyypillisesti lähinnä tilanteissa, joissa esimerkiksi EU-sään-

nöksen noudattaminen tarjoaisi huonompaa suojaa perusoikeuksien osalta kuin mitä perus-

tuslaissa on turvattu. Muun muassa Ojanen ja Heinonen ovat katsoneet, että tilanteissa, joissa 

eduskunta on tarkoituksella loukannut EU-oikeutta perus- ja ihmisoikeusperusteilla, ei tuo-

mioistuimen tulisi poiketa valiokunnan tulkinnasta.434 Jos kysymys kuitenkin olisi päinvas-

taisesta tilanteesta, jossa ristiriidan aiheuttaisi perusoikeuksien heikentäminen perustuslaissa 

kansainvälisten sopimusvelvoitteiden tarjoaman suojan alapuolelle – mikä itsessäänkin olisi 

jo sopimusrikkomus – vaikuttaisi perustellulta antaa EU-säännökselle etusija tai tulkita sään-

nöstä ihmisoikeusmyönteisellä tavalla. Koska tällainen tilanne on hypoteettinen, ei asiasta 

voi vetää kovinkaan pitkälle meneviä johtopäätöksiä. 

 

Vaikka tuomioistuimilla olisikin mahdollisuus ”puuttua” perustuslainsäätäjän toimintaan, 

jää perustuslainsäätäjälle viimeinen sana, koska sillä on aina mahdollisuus irtautua kansain-

välisistä velvoitteista. Tämä vaihtoehto on kuitenkin käytännössä hankalampi kysymys, 

koska hintaa sille voidaan pitää korkeana.435 Voidaankin havaita, että pohdittaessa kotimai-

sen valtiosääntöjärjestelmän eri toimijoiden roolia perustuslain muutosrajojen toteutumi-

sessa, ei tuomioistuimia voida ainakaan kokonaan sulkea ulkopuolelle. Seuraavaksi läpi käy-

tävissä tutkielman johtopäätöksissä pohditaan tarkemmin, mitä voidaan ajatella kotimaisesta 

normikontrollijärjestelmästä mahdollisten sisällöllisten muutosrajoitusten toimeenpanijana. 

 
434 Ojanen 2003, s. 1166–1167; Heinonen 2012, s. 230. 
435 Sevón 2005, s. 300. 
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5. Johtopäätökset 

5.1. Heikkoja signaaleja sisällöllisistä rajoista? 

Tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää, voidaanko Suomessa tunnistaa perustuslain 

muuttamiselle jotain sisällöllisiä rajoituksia, ja jos voidaan, miten nämä rajoitukset 

ilmenevät ja millaisia vaikutuksia ne voivat saada. Tutkielman alussa tarkasteltiin perustus-

lain sisällöllisiin muuttamisrajoituksiin liittyvää doktriinia yleisemmin ja konkretisoitiin sitä 

ulkomaisten esimerkkien kautta. Tämän avulla voitiin luoda viitekehys, jonka kautta dokt-

riinia kyettiin tarkastelemaan Suomen kontekstissa.  

 

Tutkimuksen edetessä havaittiin, että Suomessa on perustuslain sisällöllisistä muuttamisra-

joituksista puhuttu suhteellisen vähän. Ajatus siitä, että olisi jotain sisällöllisiä rajoja perus-

tuslain muuttamiselle, vaikuttaa kotimaisessa valtiosääntöoikeudessa jossain määrin vie-

raalta. Vaikka perustuslain muuttamista koskevasta valmisteluaineistosta oli löydettävissä 

jopa sisällöllisiä muutosrajoituksia koskevaa pohdintaa ja hahmotelmia, nämä eivät kuiten-

kaan ole johtaneet missään vaiheessa konkreettisiin toimiin. Myös ajatusta siitä, että perus-

tuslain muuttamisvalta olisi perustuslain säätämisvaltaa suppeampaa, ei ole Suomessa juu-

rikaan sovellettu. Tämä puhunee doktriinin omaksumista vastaan, sillä muuttamisvallan ja 

säätämisvallan erottaminen toisistaan on doktriinin keskeinen lähtökohta.  

 

Toisaalta jotain signaaleja sisällöllisistä rajoista perustuslain muuttamiselle voidaan tunnis-

taa. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty ajatuksia siitä, että nykyisessä perustuslaissa olisi jo-

tain perustuslainsäätäjää rajoittavia säännöksiä. Erityisesti PL 1.2 §:n ihmisarvoa suojaava 

säännös, PL 94.3 §:n kansanvaltaisuutta suojaava säännös ja Ahvenanmaan itsehallintoa 

koskeva sääntely ovat säännöksiä, joiden on katsottu muistuttavan perustuslain muuttamis-

rajoituksia. Lisäksi kotimainen rajattujen poikkeuslakien systeemi on kiinnostava, koska se 

tavallaan luo kaksi eri menettelyä perustuslain sisällön muuttamiseen. Lisäksi Suomessa 

korostetaan aineellista jatkuvuutta, perustuslain perusratkaisujen vakautta ja sisällöllistä 

koherenssia perustuslakia muutettaessa. Perustuslakivaliokunta on myös mietinnöissään 

asettanut perustuslain muuttamiselle erilaisia vaatimuksia, jotka eivät ilmene perustuslaista. 

Se on tuonut esiin esimerkiksi muutosten välttämättömyyteen sekä muutoksen suhdetta pe-

rustuslain kokonaisuuteen liittyviä näkökohtia. Tällainen antaa osviittaa jonkinlaisesta basic 

structure -ajattelusta, jossa korostuu perustuslain yhtenäisyys ja perusteiden vakaus. Lisäksi 
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oikeuskirjallisuudessa on käsitelty melko paljonkin sitä, mitä perustuslain perusratkaisut ja 

-periaatteet pitävät sisällään, vaikka sisällöstä on monenlaisia näkemyksiä: kuten luvussa 

3.2.3 havaittiin, ei Suomessa vallitse mitään selkeää yhteisymmärrystä siitä, mitkä asiat ovat 

perustuslaissa keskeisimpiä säännöksiä, tai kuinka moni säännös muodostaa perustuslain 

keskeisimmät ydinperiaatteet. Kuitenkin voidaan havaita, että perustuslain keskeisistä peri-

aatteista puhuttaessa nostetaan usein esiin samoja asioita, kuten kansanvaltaisuus, ihmisar-

von loukkaamattomuus, parlamentarismi, vallanjako, oikeusvaltioperiaate ja perusoikeuk-

sien suojausjärjestelmä. 

 

Suomessa myös tunnistetaan että kansainväliset velvoitteet sitovat lainsäätäjää, ja kansain-

väliset ihmisoikeusvelvoitteet ja EU-sääntely otetaankin ainakin jossain laajuudessa huomi-

oon perustuslakien muutoksia arvioitaessa. Tämä ilmenee muun muassa valmisteluaineis-

toista ja perustuslakivaliokunnan mietinnöistä. Myös niillä voidaan tätä kautta ajatella ole-

van implisiittisesti rajoittavia vaikutuksia. Itse asiassa ihmisoikeusvelvoitteet näyttäisivät 

tarjoavan kansallista sääntelyä enemmän mahdollisuuksia perustuslakimuutosten sisällölli-

selle arvioinnille, koska ne tarjoavat konkreettisia välineitä perustuslain muutosten sisällöl-

liseen arviointiin erityisesti perusoikeuksia koskevan säännösten kohdalla. Näin ollen esi-

merkiksi perustuslakivaliokunta on voinut sisällöllisesti arvioida perustuslakimuutosta ih-

misoikeusvelvoitteisiin peilaten. 

 

Oma kysymyksensä on, millaisia vaikutuksia mahdolliset muutosrajoitukset voisivat Suo-

messa saada. Tämä on haastava kysymys Suomen kontekstissa, koska asiaa arvioitaessa ei 

voida juurikaan ottaa vertailupohjaa ulkomailta – Suomen järjestelmä on omalaatuinen. Vai-

kuttaa siltä, että perustuslakivaliokunnalla on kyky ja toimivalta vaikuttaa perustuslain sisäl-

töön ja siihen, mitä muutoksia perustuslakiin voidaan tehdä. Se ei kuitenkaan ole tähän men-

nessä kiinnittänyt erityistä huomiota minkään tietyn perustuslain sisällön suojaamiseen tai 

asettanut ehdottomia sisällöllisiä rajoja perustuslain muutoksille. Mietinnöissään se on kui-

tenkin tarkastellut muutosehdotuksien sisältöä asettamiensa periaatteita vasten. Se on myös 

täsmentänyt muutosehdotuksen perusteluja ja esittänyt tulkintakannanottoja.  

 

Tuomioistuimilla ei puolestaan ole mahdollisuutta tehdä perustuslain muutosten sisällöllistä 

arviota. Jonkinlaista heikkomuotoista perustuslain sisällöllistä arviota edustaa kuitenkin tuo-

mioistuinten tulkintamahdollisuudet kansainvälisten ihmisoikeussopimusten sekä EU-sään-

telyn osalta. Tuomioistuimet voivat jättää soveltamatta perustuslain säännöksen, joka on 
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ristiriidassa EU-säännöksen kanssa. Toisaalta ihmisoikeuksien toteuttaminen on myös tuo-

mioistuinten velvollisuus PL 22 §:n mukaisesti, ja toisaalta tuomioistuinten on tulkittava 

kansallista sääntelyä ihmisoikeusmyönteisellä tavalla. Tämä voi mahdollisesti antaa tuomio-

istuimille jonkinlaisia työkaluja EU-oikeutta tai ihmisoikeuksia rikkovaa kansallista säänte-

lyä vastaan. Tämä vaatii kuitenkin sitä, että Suomi edelleen on osa näitä velvoitteita. Kun 

otetaan huomioon se, ettei tuomioistuimilla näyttäisi olevan minkäänlaista toimivaltaa antaa 

oikeusvaikutuksia kansallisesta perustuslaista johdetuille mahdollisille muutosrajoituk-

sille436, voidaan ajatella, että oikeuskirjallisuudessa esitetty kritiikki, jonka mukaan 

perustuslaissa turvatut oikeudet ovat EU-oikeuteen sekä ihmisoikeussopimuksiin 

perustuviin oikeuksiin verrattuna heikommassa asemassa, on jossain määrin relevantti myös 

perustuslain muutosten osalta.437 On kuitenkin huomioitava, ettei minkäänlaista oikeuskäy-

täntöä tähän liittyen ole syntynyt, joten on mahdotonta sanoa, miten asia menisi jos tällainen 

tilanne todella tulisi eteen. 

 

Millaisena Suomen normikontrollijärjestelmä sitten näyttäytyy perustuslain muutosrajoitus-

ten toteuttamisen valossa? Vaikka Suomessa tuomioistuinkontrolli perustuslakimuutosten 

osalta on nykyisellään melko mahdoton ajatus, näyttäisi PeVillä olevan kyky asettaa perus-

tuslain muuttamiselle rajoituksia. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdolliset perustuslain muutta-

misrajoitukset voivat Suomen järjestelmässä saada myös jonkinlaisia vaikutuksia. Suomen 

järjestelmällä on tässä mielessä myös etu moniin muihin maihin verrattuna: siinä, missä tuo-

mioistuinten tekemä perustuslain muutosten arviointi ja niiden asettamat rajat perustuslain 

muutoksille voidaan nähdä jossain määrin epädemokraattisina, ei perustuslakivaliokunnan 

osalta samanlaista ongelmaa ilmene. Toisaalta perustuslakivaliokunta on lopulta poliittinen 

elin, joten voidaan kysyä, onko mitään takeita sille, että se pyrkisi estämään jonkin ”ydinpe-

riaatteiden vastaisen” perustuslain muutoksen, jolle on riittävä poliittinen tuki ja intressi. 

Lisäksi on muistettava, että viime kädessä perustuslain muutoksesta päättää täysistunto. Toi-

saalta tuomioistuinten mahdollisuus jättää soveltamatta perustuslain säännöstä tai tulkita sitä 

ihmisoikeusystävällisesti muistuttaa jonkinlaista heikkomuotoista perustuslain normikont-

rollimahdollisuutta, kuten joissain muissa heikon normikontrollin maissa on tunnistettu.438 

Toisaalta koska tutkielmassa havaittiin, ettei ole juurikaan olemassa käytäntöä, jossa perus-

tuslain muuttamiselle olisi tunnistettu sisällöllisiä rajoja PeV:ssa tai tuomioistuimissa, on 

 
436 Ojanen 2019, s. 393. 
437 Pajuoja – Pölönen 2011, s. 394. 
438 Ks. alaluku 2.3.2. 
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vaikutus jossain määrin epäselvä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tämä johtuu enemmän siitä, 

ettei asia ole yksinkertaisesti tullut vielä ajankohtaiseksi, kuin siitä ettei millään taholla toi-

mivaltaa siihen olisi. 

5.2. De lege ferenda 

Jos Suomessa tahdotaan selkeämmin suojata perustuslain perusratkaisuja niin, että tällaisilla 

muutosrajoituksilla olisi myös varsinaisia vaikutuksia, vaatisi se mahdollisesti joitain muu-

toksia nykytilaan. Pohdittavaksi tulee ainakin kysymykset siitä, miten perustuslain sisältöä 

tahdotaan suojella, mitä perustuslain sisältöä tulisi suojella, sekä miten valvonta tapahtuu.  

 

Koska Suomessa suhtaudutaan ylipäätään melko skeptisesti vahvaan tuomioistuinkontrolliin 

eikä (perustus)lainsäätäjän vallalle ole ainakaan tähän saakka haluttu asettaa mitään suurem-

pia pidäkkeitä, voisi Suomen valtiosääntökulttuuriin istua parhaiten joko Itävallan tai Norjan 

kaltainen perustuslain keskeisten periaatteiden suojaamisen malli. Itävallan kaltaisessa mal-

lissa perustuslain ydinperiaatteet määritellään selvästi ja niiden muuttaminen tehdään 

menettelyllisesti vaikeammaksi, esimerkiksi niin, että niiden muuttaminen vaatisi 

kansanäänestyksen tai merkitsisi perustuslain kokonaisuudistusta. Tätä mallia on aiemmin 

kannattanut myös jotkut kotimaiset valtiosääntöoikeuden tutkijat.439 Muodolliseen arvioin-

tiin liitettävä tapa toteuttaa perustuslain sisällöllisiä muutosrajoituksia on myös legitimitee-

tiltään jossain määrin ongelmattomampi kuin jotkin muut muutosrajoitusten muodot.440 Täl-

lainen malli olisi melko helppo sovittaa Suomeen, jossa korostetaan nimenomaan 

muodollisia rajoituksia. Tällöin perustuslakivaliokunta saisi myös selkeämmät arviointipe-

rusteet perustuslain muutoksien sisällölliselle arvioinnille, kun se voisi arvioida esitettyjä 

muutoksia säätämisjärjestyskysymyksenä. Tällöin perustuslakivaliokunnan rooli perustus-

lain muutosten arvioinnissa lähestyisi sitä roolia, joka sillä on tavallisten lakien perustuslain-

mukaisuuden arvioinnissa. 

 

Norjan kaltaisessa mallissa perustuslakiin kirjattaisiin, että perustuslain muuttamisella ei saa 

puuttua perustuslain ydinperiaatteisiin, mutta niiden määrittely jätettäisiin tulkinnalliseksi, 

jolloin niillä olisi lähinnä poliittisesti ohjaava vaikutus. Tämä johtaisi siihen, että 

perustuslakivaliokunta joutuisi arvioimaan, kosketaanko perustuslakimuutoksella 

 
439 Ks. alaluku 3.1.2. 
440 Garlicka – Roznai 2019, s. 220. 
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ydinperiaatteisiin, ja niiden sisältö kehittyisi PeVin tulkintakäytännössä. Tällaisen mallin 

omaksumisen etuna olisi se, että yleisempi ilmaus jättäisi varaa tulkintojen kehittymiselle 

aikojen kuluessa. Esimerkiksi Norjassa ikuisuuslauseke on ollut voimassa 1800-luvulla läh-

tien, vaikka nykyään on katsottu, että perustuslain ydinperiaatteet ovat noista ajoista muut-

tuneet.441 Lisäksi perustuslaissamme on jo nyt omaksuttu samankaltainen juridinen kon-

struktio rajattujen poikkeuslakien osalta, joten tällainen sääntelytapa ei tarkoittaisi valtavaa 

muutosta valtiosääntökulttuuriimme tai uudenlaisen mekanismin omaksumista. Toisaalta 

malli antaisi perustuslakivaliokunnalle – ja sen käyttämille asiantuntijoille – merkittävästi 

valtaa perustuslain ydinperiaatteiden määrittelyssä, mitä voidaan myös pitää kritiikille alt-

tiina.  

 

Mikäli perustuslain säännöksille tahdottaisiin antaa vielä vahvempaa suojaa, on vaihtoeh-

tona myös Saksan malli, jossa perustuslakiin kirjataan selkeä muutoskielto tiettyjen sään-

nösten osalta. Kuten tässä tutkielmassa on aiemmin esitetty, on Saksan mallia käytetty in-

spiraationa Suomen perustuslaissa muun muassa poikkeuslakien sisällöllisen rajauksen val-

mistelussa.442 Sitä voidaankin pitää Suomessa parhaiten tunnettuna esimerkkinä perustuslain 

sisällöllisistä muuttamisrajoista. Saksan malli etuna lienee selkeys, koska perustuslain teks-

tistä kävisi suoraan ilmi muutoskiellon sisältö. Toisaalta sääntelytapaa voidaan pitää tiuk-

kana ja mahdollisesti kritiikille alttiina. Koska ikuisuuslauseke estää kokonaan muutoksen 

kyseiseen perustuslain sisältöön, tulisi sitä, mitä säännöksiä tahdotaan tällä tavalla suojata, 

harkita tarkasti. 

 

Suojattavien säännösten sisältö on ylipäätään aihe, joka vaatisi lisäselvityksiä. Koska sisäl-

lölliset muuttamisrajoitukset tulisi varata vain demokratian kannalta kaikkein keskeisim-

mille periaatteille443, tulisi erityissuoja ulottaa vain rajatulle määrälle säännöksiä, kuten esi-

merkiksi ihmisarvoa, kansanvaltaisuutta ja vallanjakoa koskeviin periaatteisiin. Perustuslain 

sisällön suojaamisen osalta on huomioitava, että jos niin päädyttäisiin tekemään eksplisiitti-

sin säännöksin, luotaisiin samalla perustuslakiin sisäinen normihierarkia, jossa tietyt sään-

nökset olisivat vahvemmassa asemassa kuin muut. Tämä voisi vaikuttaa myös perustuslain 

tulkintaan. Tämänkin vuoksi tulisi tarkoin harkita, mitä sisältöä perustuslaissa olisi tärkeä 

suojella. 

 
441 Smith 2011, s. 388. 
442 Ks. alaluku 3.1.2.4. 
443 Esim. Venetsian komissio 469 / 2008, s. 43 kohta 201. 
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Myös perustuslain sisällöllisten muutosrajoitusten valvomista tulisi pohtia. Kuten edellä ha-

vaittiin, meillä perustuslakivaliokunta ottaa valmisteluvaiheessa paljonkin kantaa perustus-

lain sisältöön ja voi vaikuttaa siihen, millaisia muutoksia perustuslakiin tehdään ja miten 

näitä muutoksia perustellaan. Lisäksi se voi tarkastella esimerkiksi ihmisoikeusvelvoitteista 

johtuvien kriteerien täyttymistä, jotka tulisi huomioida perustuslakia muutettaessa jonkin 

yksittäisen säännöksen tasolla. Vaikuttaisi myöskin siltä, että sillä on juridisessa mielessä 

mahdollisuus myös perustuslain muutosten sisällöllisiä rajoja koskevan doktriinin omaksu-

miseen mietintökäytännössä muotoiltavien yleisempien periaatteiden kautta. Toisin sanoen, 

sillä vaikuttaisi olevan jo nykytilanteessa mahdollisuus vetää implisiittisiä sisällöllisiä rajoja 

perustuslain muuttamiselle. Vaikuttaisikin siltä, että perustuslakivaliokunnan rooli perustus-

lakimuutosten valvonnassa olisi luonnollinen jatkumo sen nykyiselle roolille, myös yllä ku-

vatuissa tilanteissa, joissa perustuslain sisällön suojaaminen otettaisiin selkeämmin osaksi 

perustuslakia. Toisaalta pohdittavaksi tulisi, mikä on valiokunnan mietintöjen sitovuus tältä 

osin, ja voisiko se tai mikään muukaan taho estää täysistuntoa tekemästä jotain perustuslain 

muutosta. Lisäksi avoin kysymys on, olisiko tuomioistuimilla mitään roolia tässä skenaa-

riossa, vai rajautuisiko se kokonaan asian ulkopuolelle.  

5.3. Doktriinin tulevaisuus Suomessa 

Kaikki merkit näyttäisivät viittaavan siihen, että Suomi on menossa kohti tässä tutkielmassa 

käsiteltyjen kysymysten ajankohtaistumista. Jos tarkastellaan pidemmän aikavälin kehitystä, 

on konstitutionalismi Suomessa vahvistunut 1990-luvulta lähtien, perustuslakivaliokunnan 

sekä tuomioistuinten merkitys perustuslainmukaisuuden arvioinnissa on koko ajan kasvanut, 

ja perustuslakia koskeva tulkinta on muuttunut muodollisesta yhä enemmän sisältöpainot-

teiseksi. On selvää, että eurooppalainen ja globaali konstitutionalismikehitys vaikuttaa myös 

Suomeen ja kotimaiseen valtiosääntöajatteluun, koska se haastaa kotimaisen käsityksen pe-

rustuslainmukaisuuden arvioinnista, poliittisesta konstitutionalismista ja eduskunnan vallan 

ensisijaisuudesta.444 Jo nyt on oikeuskirjallisuudesta ja virallisaineistosta havaittavissa oras-

tavaa ajattelua, jonka mukaan tietyt osat perustuslakia ovat tai niiden pitäisi olla vaikeammin 

muutettavissa kuin toiset.  

 

 
444 Ks. Husa 2020, s. 249–274. 



 

 76  

Lisäksi Suomen EU-integraation kehittyminen, ja sen mukana tulevat 

valtiosääntökysymykset voivat vaikuttaa tarpeeseen tarkastella asiaa. Monissa maissa myös 

alettu nimenomaan EU-jäsenyyden takia määrittelemään, mitkä ovat kansallisen 

valtiosäännön ydinperiaatteita, johon kansainvälistä yhteistyötä ei voi ulottaa. Onkin 

uskottava ajatus, että nämä kysymykset tulevat enemmin tai myöhemmin suurempaan 

rooliin myös suomalaisessa valtiosääntökeskustelussa.  

 

On myöskin todettava, että Suomessa perustuslain pysyvyys ja varovainen suhtautuminen 

perustuslain muuttamiseen vaikuttaisi riippuvan ensisijaisesti poliittisista, ei niinkään 

oikeudellisista tekijöistä. Määräenemmistövaatimukset yhdistettynä monipuoluejärjestel-

mään merkitsee sitä, että perustuslain muutokset vaativat myös tyypillisesti ainakin suurim-

pien puolueiden tuen, koska tilannetta, jossa yksi puolue saisi perustuslain muuttamiseen 

riittävän enemmistön, ei voida pitää kovin todennäköisenä ainakaan nykyisessä poliittisessa 

ympäristössä.445 Suomessa on konsensusta painottava valtiosääntökulttuuri, mikä osaltaan 

vaikuttanee siihen, ettei perustuslain keskeisten periaatteiden sisällöstä tai muuttamisesta ole 

juurikaan käyty keskustelua. Kuitenkin viime vuosina esimerkiksi maahanmuuttoa ja eu-

rooppalaista integraatiota koskevat kysymykset ovat aiheuttaneet melko syvääkin erimieli-

syyttä eri ryhmittymien välillä.446 Viimeisen kymmenen vuoden aikana on myös havaitta-

vissa, että usko konsensuspolitiikkaan on suomalaisten päättäjien keskuudessa jossain mää-

rin heikentynyt.447 

 

Ruotsissa on ryhdytty selvittämään tuomioistuinten riippumattomuutta ja demokraattisen 

järjestelmän suojelemista. Ruotsin korkeimpien tuomioistuinten presidentit totesivat vuonna 

2017, että selvitys on tehtävä vielä, kun tilanne on stabiili ja perustavanlaatuisista arvoista 

vallitsee yhteisymmärrys.448 Ruotsin hallituksen vuosi sitten asettaman parlamentaarisen ko-

mitean tehtävänä on selvittää tuomioistuinten riippumattomuuden lisäksi perustuslain muut-

tamista koskevien säännösten nykytilaa, tarkastella muiden maiden perustuslain muutta-

mista sekä arvioida esimerkiksi sitä, pitäisikö perustuslain keskeisiä periaatteita koskea vai-

keutettu muuttamismenettely.449 Komitean asettamispäätöksessä todettiin kansainvälisten 

 
445 Suksi 2011, s. 100. Tosin puoluekenttä on viime vuosina muuttunut aiempaa erilaiseksi, ja puoluekenttä 
on fragmentoitunut entisestään. 
446 Ojanen 2012, s. 95. 
447 Reunanen – Kunelius 2021, s. 34. 
448 Melin – Lindskog 2017, s. 345. 
449 Kommittédirektiv 2020:11. 
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esimerkkien osoittavan, että demokratia voi altistua tilanteille, joissa pelisäännöt muuttuvat 

nopeasti ja kansanvallan pilarit heikentyvät, jonka vuoksi perustuslain muuttamisen muotoja 

on tarkasteltava demokratian perusteiden suojelemisen kannalta tarkemmin.450 Kun myös 

Suomessa oikeusministeriö on aikeissa ryhtyä selvittämään, miten tuomioistuinten riippu-

mattomuutta voitaisiin Suomessa paremmin turvata451, voisi olla hyödyllistä yhdistää tähän 

tarkasteluun myös perustuslain muuttamista koskevia kysymyksiä.  

5.4. Lopuksi 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut tarkastella perustuslain sisällöllisten muuttamis-

rajoitusten ilmenemistä suomalaisessa valtiosääntöoikeudessa. Vaikka tutkimustulokset 

osoittavat heikkoja signaaleja siitä, että Suomessa perustuslaki voisi sisältää jonkinlaisia si-

sällöllisiä kriteereitä muuttamiselle, voi tutkimustuloksista myös päätellä, että keskustelu 

perustuslain perusperiaatteista ja niiden turvaamisesta on Suomessa ollut yllättävänkin vä-

häistä. Vaikkei doktriinin ilmenemisestä Suomessa olekaan vahvoja merkkejä, on doktriini 

tarjonnut tutkimuksellisessa mielessä aiheen tarkastelulle Suomessa hyvän lähtökohdan ja 

raamit. Aiheesta tehty kattava kansainvälinen tutkimus ja systematisointi on hyödyllinen, 

koska se on tarjonnut puitteet ja käsitteistön, johon kotimaista järjestelmää koskevan tarkas-

telun on voinut rakentaa.  

 

Tutkimus on pyrkinyt luomaan hieman lähtökohtia sille, miten perustuslain muuttamisen 

sisältöä voidaan Suomessa systematisoida ja tarkastella. Tutkimuksessa on pyritty kokoa-

maan yhteen se vähäinen aineisto, mitä perustuslain muuttamisesta on sisällöllisestä näkö-

kulmasta kotimaisessa oikeustieteessä kirjoitettu. Aineisto on koostunut pienistä palasista, 

jotka eivät voi tarjota täydellistä kuvaa aiheesta. Tässä mielessä tutkielma tunnistaa rajoit-

teensa: tutkielmassa on vasta melko yleisellä tasolla tarkasteltu perustuslain sisällöllisiä 

muuttamisrajoituksia. Aihetta voi lähestyä monesta eri näkökulmasta, ja on selvää, ettei tässä 

laajuudessa ole mahdollista käsitellä jokaista näkökulmaa. Jokaisen tutkielmassa käsitelty 

aihekokonaisuus ansaitsisi tulla tutkituksi tarkemmin ja syvällisemmin. Niinpä aihetta olisi 

ylipäätään tarpeen tutkia nykyistä enemmän.  

 

 
450 Kommittédirektiv 2020:11, s. 3–5. 
451 Kerkelä, Helsingin Sanomat 27.4.2021. 
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Hyödyllistä olisi esimerkiksi tarkastella historiallisesta perspektiivistä kotimaisen valtio-

säännön muutoksia ja niiden sisältöä – miten valtiosääntöä on Suomessa muutettu ja miten 

näitä muutoksia on perusteltu? Voiko aiempien perustuslakiemme muutoksista löytää jon-

kinlaisia sisällöllisiä rajoja muutoksille tai saada kuvaa valtiosääntöidentiteetistä? Lisäksi 

vertailevan otteen syvällisempi hyödyntäminen voisi olla hyödyllistä. Yksi näkökulma olisi 

tarkastella heikon normikontrollin maita tarkemmin ja selvittää, millä tavoilla perustuslain 

muuttamisrajoitukset voivat niissä ilmentyä.  

 

Lisäksi yksi selkeä jatkotutkimuksen aihe on kansainväliset velvoitteet ja erityisesti se, miten 

EU ja EIS rajoittavat perustuslakien muuttamista Euroopan maissa, tai onko niillä siihen 

edes mahdollisuutta tai työkaluja puuttua. Aihe on ajankohtainen esimerkiksi EU:n oikeus-

valtiokeskustelun vuoksi. Kansainvälisen oikeuden ja kansallisten perustuslakien välinen 

suhde on ylipäätään hedelmällinen tutkimusaihe, sillä kuten tässäkin tutkimuksessa havait-

tiin, voi kansainvälisestä oikeudesta johtua rajoitteita perustuslain muuttamiselle, mutta toi-

saalta kansallisen perustuslain ydinperiaatteet voivat vastaavasti toimia rajoina sille, kuinka 

pitkälle kansainväliset velvoitteet voidaan kansallisesti hyväksyä. Tämän vuorovaikutussuh-

teen tutkiminen lienee kiinnostavaa. 

 

On myös huomattava, että perustuslain sisällölliset muuttamiskiellot ja -rajoitukset eivät ole 

pakollinen osa konstitutionalismia452, eivätkä myöskään ainoa oikeudellinen keino suojella 

perustuslaillista demokratiaa. Tästä näkökulmasta olisi hyvä tutkia tarkemmin myös muita 

oikeudellisia keinoja, joiden kautta yhteiskunnassa voidaan suojata demokraattista järjestel-

mää.  

 

Tämän työn tarkoituksena ei ole ollut esittää, että Suomessa tulisi omaksua perustuslain si-

sällöllisiä muutoskieltoja tai -rajoituksia.453 On selvää, että perustuslain muuttamisen rajoit-

tamiseen liittyy myös kritiikille alttiita elementtejä. Jos Suomessa haluttaisiin vahvemmin 

suojata perustuslain joitain sisältöjä muutoksilta, vaatisi tämä huolellista arviointia. On kui-

tenkin tarpeellista, että perustuslakia koskevista kysymyksistä keskustellaan ja niitä koske-

via rajankäyntejä tuodaan selkeämmin esiin. Siinä tehtävässä perustuslain sisällöllisiä muu-

tosrajoja koskeva doktriini on hyödyllinen työkalu. Lisäksi olisi hyödyllistä, jos Suomessa 

 
452 Venetsian komissio 469/2008, kohta 217. 
453 Kuitenkin esim. Ojanen on todennut, että Suomessa ja muissa Pohjoismaissa tulisi ryhtyä pohtimaan tar-
kemmin perustuslain ytimen suojaamista, ks. Ojanen 2019, s. 402. 
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puhuttaisiin myös laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla enemmän perustuslain sisällön 

muuttamista koskevista kysymyksistä. Tällöin perustuslakia koskevat kysymykset eivät tu-

lisi sivuutetuksi vain toteamuksella, että perustuslain muuttaminen on vaikeaa. Kansanvallan 

ja demokratian kannalta on tärkeää, että myös perustuslain sisällöstä voidaan käydä perus-

teellista keskustelua.  


