
PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA

Keskiviikko 4.9.2002 kello 10.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. E 108/2001 vp komission tiedonannosta "Tulostaulu vapauteen, turvallisuuteen
ja  oikeuteen  perustuvan  alueen  toteutumisen  seuraamiseksi  Euroopan
unionissa"

Ilmoitetaan,  että  valiokuntaan  on  saapunut  mahdollisia  toimenpiteitä  varten
jatkokirjelmä 1. VNK 24.06.2002

Päätetään mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

4. E 38/2002 vp neuvoston  toiminnan kehittämisestä

Ilmoitetaan,  että  valiokuntaan  on  saapunut  tiedoksi  jatkokirjelmä  1.  VNK
05.07.2002

Merkitään tiedoksi.

5. E 67/2002 vp  komission  valmisteluasiakirjasta  "Sisäisen  turvallisuuden
takaaminen  ja kansainvälistä suojelua koskevien velvoitteiden  ja     välineiden
noudattaminen"

Ilmoitetaan,  että  asia  on  lähetetty  valiokunnalle  mahdollisia  toimenpiteitä
varten.

Päätetään mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

6. E 74/2002 vp Tanskan EU puheenjohtajakauden ohjelmasta

Ilmoitetaan,  että  asia  on  lähetetty  valiokunnalle  mahdollisia  toimenpiteitä
varten.

Päätetään mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

7. U  32/2002 vp  ehdotuksesta  yleissopimukseksi  (huumausaineiden  laittoman
kaupan torjumisesta tullihallintojen toimesta aavalla merellä)

Ilmoitetaan,  että  asia  on  lähetetty  valiokunnalle  mahdollisia  toimenpiteitä
varten.

Päätetään mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.
8. U 61/1998 vp Euroopan parlamentin ehdotus neuvoston säädökseksi edustajien

valitsemisesta  Euroopan parlamenttiin  yleisillä,  välittömillä  vaaleilla  kaikille



jäsenvaltioille  yhteisten  periaatteiden  mukaisesti  (edustajien  valitseminen
Euroopan parlamenttiin yleisillä,  välittömillä vaaleilla kaikille  jäsenvaltioille
yhteisten periaatteiden   mukaisesti), EU/240998/0627

Ilmoitetaan,  että  valiokuntaan  on  saapunut  mahdollisia  toimenpiteitä  varten
jatkokirjelmä 1. OM 13.06.2002

Päätetään mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

9. HE 44/2002  vp rikosoikeuden  yleisiä  oppeja  koskevan  lainsäädännön
uudistamiseksi

Jatkettu I käsittely

Merkitään saapuneeksi professori Martin Scheininin kirjallinen lausunto.

10. HE 52/2002  vp laeiksi  esitutkintalain  ja  pakkokeinolain  sekä  eräiden  näihin

liittyvien  lakien muuttamisesta
Jatkettu I käsittely

Merkitään  saapuneeksi  lainsäädäntöjohtaja  Jan  Törnqvistin  kirjallinen
lausunto.

11. HE 81/2002 vp Pohjoismaiden välillä tehdyn eräiden kansalaisuutta koskevien
määräysten voimaansaattamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen  lainsäädännön  alaan  kuuluvien      määräysten
voimaansaattamisesta

Ilmoitetaan,  että  asia  on  saapunut  valiokuntaan  lausunnon  antamista  varten
ulkoasiainvaliokunnalle.

/ käsittely

Kuultavina:
— yksikön päällikkö Ronald Wrede, ulkoasiainministeriö
— lainsäädäntöneuvos Tiina Suominen, sisäasiainministeriö
— professori Ilkka Saraviita
— professori Kaarlo Tuori

Päätetään asian jatkokäsittelystä.

klo 10.45

12. U  28/2002  vp ehdotuksesta  Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston  direktiiviksi  (lyhytaikainen
oleskelulupa laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan uhreille)

Jatkettu I käsittely

Merkitään saapuneeksi oikeustieteen lisensiaatti, vastaava tutkija Maija Sakslinin lausunto.

Kuultavina:
— ylitarkastaja WiviAnn   WagelloSjölund, sisäasiainministeriö
— lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio, oikeusministeriö
— oikeustieteen lisensiaatti Kirsi Neiglick



— professori Tuomas Ojanen

Päätetään asian jatkokäsittelystä.

13. Muut asiat
— Kuntamarkkinat 12.— 13.9.2002 Kuntatalossa
— Konferenssi Tallinnassa 26.— 27.9.2002
— Vierailu suojelupoliisiin tiistaina 8.10.2002 klo 9.30.
—   Vähemmistöt laajentuneessa EU:ssa seminaari Kööpenhaminassa 5.— 6.11.2002.

14. Seuraava kokous

Seuraava kokous on torstaina 5.9.2002 klo 10.00.



HE 81/2002/I.Saraviita

Arvoisa puheenjohtaja

Käsillä  oleva  valtiosopimusasia  näyttäisi  olevan  valtiosääntöoikeudellisesi
ongelmaton.  Kiinnitän  huomiota  eräisiin  kansalaisuuteen  liittyviin
valtiosääntöoikeudellisiin seikkoihin.

Oikeus  päättää  siitä,  kenellä  on  tietyn  maan  kansalaisuus  ja  miten  sen  saa,  on
suvereenille  valtiolle  kuuluva  päätösvalta. Sen  käyttämisestä  sopimuksin  on  nyt
kysymys.

Vireillä  olevan  sopimusasian  taustalla  nähdään  esityksen  perustelujen  mukaan
Ruotsin muuttunut  asenne  ns.  kaksoiskansalaisuuteen. Vanhastaan  ja  Suomessa
ilmeisesti  edelleen  katsotaan,  että  kaksoiskansalaisuus  tai  monikansalaisuus  on
kielteinen asia. Tämä  liittyy  ns. diplomaattiseen suojeluoikeuteen  ja  velvollisuuteen.
Kaksois  ja  monikansalaisuutta  saattaa  syntyä  siitä  syystä,  että  eri  maiden
kansalaisuuslainsäädännöt  eroavat  merkittävästi  toisistaan.  Valtioilla  on  oikeus
vieraassa  valtiossa  käyttää  virallista  puhevaltaa,  jos  sen  kansalainen  on  joutunut
esimerkiksi  laittoman  viranomaismenettelyn  kohteeksi.  Muiden  maiden  kansalaisia
valtio ei  täten esimerkiksi virallisin yhteydenotoin ulkoministeriöön voi  suorittaa. On
sanottu, että kaksoiskansalaisuus saattaa heikentää ihmisen oikeusturvaa. Jos ihmisellä
on kaksi tai useampi kansalaisuus, voi sattua, ettei yksikään asianomaista maista ryhdy
suojelutoimiin  vaan  yrittää  sysätä  tuon  valtion  velvollisuuden  muille  taikka  sitten
valtiot ajautuvat kiistoihin siitä, kuka suojeluoikeutta saa käyttää.

Perustuslaki säätää  Suomen  kansalaisuuden  saamisen  ja  menettämisen
perussäännöt  (5  §).  Kansalaisuus  saadaan  pääsääntöisesti  syntymän  tai  vanhempien
kansalaisuuden  mukaan siten kuin lailla tarkemmin säädetään.  Kansalaisuus voidaan
myöntää laissa säädetyin edellytyksin myös hakemuksesta. Kansalaisuudesta voidaan
vapauttaa laissa säädetyillä perusteilla ja sillä edellytyksellä, että henkilöllä on tai hän
saa toisen valtion kansalaisuuden. Viimeksi mainitulla säännöksellä halutaan estää ns.
kansalaisuudettomuus. Sellainen tila on ihmiselle riski, koska tuolloin mikään valtio ei
voi eikä ole velvollinen suojaamaan häntä toisessa valtiossa.

Perustuslaki ei  säädä  rajoituksia sille,  kenelle  voidaan  myöntää  Suomen
kansalaisuus.

Perustuslaissa  puhutaan  kansalaisuuden  sääntelystä  lailla. Nyt  hallituksen
esityksen tarkoittamassa tilanteessa kansalaisuuteen liittyvistä seikoista säädetään
yksityiskohtaisesti kansainvälisoikeudellisella  valtiosopimuksella. Tällaista
järjestelyä  ei  PeL  5  §:n  sanamuoto  tunne.  Suomessa  sovelletaan  ns.  dualistista
järjestelmää  (se  näkyy  PeL  94  ja  95  §:stä).  Kansainvälinen  sopimus  ensiksikin
hyväksytään  eduskunnassa  lainsäädännön  alaan kuuluessaan  sekä  lisäksi  tällöin



voimaansaatetaan  lainsäätämisjärjestyksessä  hyväksytyllä  (yleensä
blankettilailla).  Tästä  seuraa,  että  nyt  ehdotettu  menettely  täyttää  PeL  5  §:n
asettaman vaatimuksen lailla säätämisestä.
Kansalaisuutta sääntelevältä valtiosopimuksen artiklalta edellytetään samaa kuin

kansalliselta  lailta. Sen on  ihmisen oikeuksistapa  velvollisuuksista  säätäessään oltava
riittävän  tarkka,  eikä  se  saa  sisältää  laajaa  viranomaisharkintavaltaa  eikä  laajoja
delegointeja.  Tässä  mielessä  esillä  olevat  sopimuksen  säännökset  ovat  riittävän
tarkkoja,  ne  on  kirjoitettu  tavanomaisista  valtiosopimuksista  poiketen  perinteiseen
pohjoismaiseen tapaan lakitekstin muotoon.

Merkillepantavaa  on    ehkä  viimekeväinen  sanailusota  kansanedustaja  Esko
Helle/lainsäädäntöneuvos  Ronald  Wrede    että  sopimuksen  täytäntöönpanodelegointi
on  suoritettu  asianmukaisesti  valtioneuvoston  asetuksen  tasoon.  Vastaavasti
voimaantulodelegointi  tasavallan  presidentin  asetuksella  täyttää  perustuslain
vaatimukset.

Hyväksymis  ja  voimaansaattamispäätöksen  muodoksi hallituksen  esityksessä
ehdotetaan  yksinkertaista  enemmistöä  ja  tavallista  lakia.  Esityksen  perusteluissa
siteerataan  tulkinnan  lähtökohdaksi  muodostunutta  perustuslakivaliokunnan
määritelmää "lainsäädännön alasta". Sopimus kuuluukin kiistatta lainsäädännön alaan,
koska se muuntaa kansalaisuuslakia ja säätää lisäksi ihmisten oikeuksista. Tyydyn vain
toteamaan  perustuslain  sanamuotojen  tietyn  epämääräisyyden.  PeL  93  ja  94  §:n
mukaan  2/3  enemmistöä  vaaditaan  jos  velvoitteen  hyväksyminen  "koskee
perustuslakia".  Sopimuksen  ja  perustuslain  sanonnoista  päätellen  sopimus  koskee
perustuslakia,  koska  se  sääntelee  perustuslaissa  säädettyä  asiaa  (kansalaisuuden
saamista ja menettämistä). Tulkinta näyttää kuitenkin vakiintuneen sellaiseksi, että 2/3
enemmistöä  hyväksynnältä  ja  voimaansaattamisesta  vaaditaan vain,  jos  sopimus
muuttaa perustuslain sisältöä (eräänlainen ristiriitakriteeri). Nyt esillä olevassa asiassa
perustuslaki  ei  säädä  tyhjentävästi  Suomen  kansalaisuuden  saamis  ja
menettämisehtoja, vaan yksityiskohtainen sääntely voidaan suorittaa yksityiskohdittain
lakitasossa.  Harkintavalta  säätää  lailla  on  vielä  laajempi  kansalaisuuden
myöntämistilanteissa  ja  kansalaisuudesta  vapautettaessa.  Sopimuksen  sääntelyt
mahtuvat  mielestäni  näiden  lainsäännöllisten  valtuutusten  puitteisiin,  joten  2/3
enemmistösäännöstä ei tule käyttää.

Yhdenvertaisuudesta.
Perustuslaki  sisältää  laajan  yhdenvertaisuussäännöstön  ja  myös  hallituksen

esityksessä  sopimusta  arvioidaan  yhdenvertaisuussäännösten  näkökulmasta.  PeL  6  §
tarkoittaa  kaikkia  ihmisiä  ja  pääasiassa  sellaisia  ihmisiä,  jotka  ovat  Suomen
lainkäyttöpiirissä eli alueella.

6  §:n  2  momentin  kriteeriluettelo  (kielletyt  kriteerit)  ei  sisällä  kansalaisuutta,
mutta  se  kuuluu  henkilöön  liittyviin  syihin.  Hallituksen  esitys  näyttää  suosivan
Suomessa asuvia pohjoismaiden kansalaisia suhteessa kolmansien maiden kansalaisiin.
Mielestäni  tälle  on  olemassa  perusteltu  syy.  Pohjoismainen  oikeusyhteisö  on  niin
kiinteä ja vakiintunut sekä maiden oikeusjärjestykset niin samankaltaiset, että tällainen
erityiskohtelu  on  perusteltu.  Järjestelmän  syrjivät  elementit  ovat  jo  olemassa  eli
voimassa.  Nyt  esillä  oleva  muutos  joka  koskee  Ruotsia  ja  Ruotsin  kansalaisia,  ei
mielestäni ole yhdenvertaisuusääntelyn suhteen merkitsevä.

Esityksen  perustelujen  mukaan  (s.3  palsta  2)  Suomen  kansalainen  menettää
kansalaisuutensa  saadessaan  Ruotsin  kansalaisuuden  sopimukseen  perustuvasta



ilmoituksesta kun taas Ruotsin kansalainen säilyttää kansalaisuutensa. Mielestäni tämä
ei  oikeastaan  ole  yhdenvertaisuusongelma.  Suomen  lainsäätäjä  on  halunnut,
suomalaisia  suojatakseen,  estää  kaksoiskansalaisuuden,  Ruotsin  asenne  tähän  asiaan
on  toinen.  Minusta  eri  valtioiden  toisistaan  poikkeavat  asenteet  kaksois
kansalaisuusuuskysymykseen on riittävä syy tämän sallivalle sopimusjärjestelylle.

Alussa  mainitsin  perinteisesti  kielteisestä  suhtautumisesta  kaksois
kansalaisuuteen.  Ilmeisesti  Ruotsissa  katsotaan,  ettei  syitä  kaksoiskansalaisuuden
estämiseen  Ruotsin  mielestä  enää  nykyaikana  ole.  Perustuslaki  sinällään  sallii
kaksoiskansalaisuuden  syntymismahdollisuuden  mutta  estää  ehdottomasti  sen,  että
kansalaisuudesta  luopuva  joutuisi  kansalaisuudettoman  asemaan,  kaikkien
pohjoismaiden  lainsäädäntö  huomioon  ottaen  tätä  mahdollisuutta  ei  esillä  ole/an
sopimusjärjestelyn  pohjalta  synny.  Tätä  ei  tosin  suoraan  näy  sopimuksesta  kieltona,
vaan  tuon  ehdon  täyttyminen  on  pääteltävä  mm.  7  artiklan  sanamuodosta  ja  muiden
pohjoismaiden kansalaisuuslainsäädännöstä.

Sääntelyn tarkkarajaisuus on yksi uuden perustuslain vaatimuksista. Sopimuksen
4 artikla täyttää täsmällisyysvaatimuksen (kansalaisuuden saamisen edellytykset), eikä
viranomaisilla  ole  vapaata  harkintavaltaa.  7  artikla  puolestaan  varmistaa  sen,  ettei
kansalaisuudettomuustapauksia  voi  esiintyä,  mutta  mahdollistaa
kaksoiskansalaisuuden jonkin pohjoismaan halutessa sallia sen.

Yhteenvetona  totean,  että  sopimus  ja  voimaansaattamislaki  voidaan  hyväksyä
yksinkertaisella enemmistöllä.

4 päivänä syyskuuta 2002

Ilkka Saraviita



PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän  kunnioittaen  seuraavan  lausunnon,  joka  koskee  hallituksen  esitystä  Pohjoismaiden  välillä  tehdyn  eräiden

kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaattamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 81/2002).

Esityksen valtiosääntöoikeudelliset liitynnät koskevat yhtäältä eduskunnan hyväksynnän tarpeellisuutta sopimukselle

ja   toisaalta   sopimusmääräysten       sisällöllistä sopusointua perustuslain kanssa. Perustuslain 94 §:n 1 momentissa

edellytetään eduskunnan hyväksyvän sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät

lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä.  Kuten hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissakin todetaan,

perustuslakivaliokunta   on   katsonut,   että   sopimusmääräys   luetaan   lainsäädännön alaan kuuluvaksi, jos   se

koskee jonkin perustuslaissa turvatun  perusoikeuden käyttämistä tai rajoittamista, jos se muuten koskee yksilön

oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita, jos sen tarkoittamasta asiasta on perustuslain mukaan säädettävä lailla tai

asiasta on jo voimassa lain tasoisia säännöksiä taikka asiasta on  Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan säädettävä

lailla. Sillä, onko määräys ristiriidassa vai sopusoinnussa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, ei ole merkitystä

eduskunnan hyväksyntää koskevan vaatimuksen kannalta. (PeVL 1112/2000 vp)

Perustuslain 5 §: ssä edellytetään kansalaisuuden saamisesta ja menettämisestä säädettävän lailla. Pykälän mukaan

kansalaisuus  saadaan  syntymän  ja  vanhempien  kansalaisuuden  perusteella  sen  mukaan  kuin  lailla  tarkemmin

säädetään. Lisäksi kansalaisuus voidaan myöntää laissa säädetyin edellytyksin myös  ilmoituksen  tai hakemuksen

perusteella.  Sopimusmääräykset,  jotka  koskevat  pohjoismaiden  kansalaisten  oikeutta  saada  tietyin  edellytyksin

ilmoituksesta toisen pohjoismaan



kansalaisuus,  kuuluvat  perustuslain  94  §:n  1  momentissa  tarkoitetulla  tavalla  lainsäädännön  alaan.

Sopimusmääräyksissä säännellään  lisäksi nimenomaisestikin eräiden voimassa olevan kansalaisuuslain säännösten

soveltamista.

Sopimusmääräykset ovat sisällöllisesti sopusoinnussa perustuslain 5 §:n kanssa. On ehkä erikseen syytä todeta, että

monikansalaisuuskysymystä ei ole säännelty perustuslain tasolla vaan sekin on jätetty lailla säänneltäväksi. On myös

huomattava,  että  vaikka  uuden  sopimuksen  taustana  on  Ruotsin  uusi  kansallisuuslaki,  se  ei  edellytä,  että  muut

sopimusvaltiot hyväksyisivät monikansalaisuuden. Sopimuksen 7 artikla  sallii pitää edelleenkin kiinni kielteisestä

suhtautumisesta monikansalaisuuteen.

Sopimusmääräykset  merkitsevät,  että  pohjoismaiden  kansalaiset  asetetaan  kansalaisuuden  saantiedellytyksissä

muista  ulkomaalaisista  poikkeavaan  asemaan.  Kun  perustuslain  6  §:n  yhdenvertaisuussäännöksiä  sovelletaan

muiden perusoikeussäännöksien tavoin muihinkin kuin Suomen kansalaisiin, voidaan kysyä, rikkovatko määräykset

6  §:n  2  momentin  syrjintäkieltoa.  Eri  asemaan  asettamisella  voidaan  katsoa  olevan  syrjintäkieltosäännöksessä

edellytetty hyväksyttävä peruste. Se on pohjoismaiden yhteenkuuluvuus  ja pohjoismaisen yhteistyön pitkä traditio

sekä  yhteiskunnallinen  ja  kulttuurinen  samankaltaisuus,  mikä  perustelee  pohjoismaiden  kansalaisiin  sovellettavaa

helpotettua kansalaisuuden myöntämismenettelyä.

Kun  ehdotukset  sopimukseksi  ja  sen  voimaansaattamislaiksi  eivät  siten  koske  perustuslain  94  ja  95  §:n  2

momenteissa  tarkoitetulla  tavalla  perustuslakia,  ne  voidaan  hyväksyä  eduskunnassa  yksinkertaisella

ääntenenemmistöllä.

Porthaniassa 4.9.2002

Kaarlo Tuori




