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ULKOASIANMINISTERIÖ 4,9.2003 
OIK-05/SV 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN KUULEMISTILAISUUS 5.9.2003 
 
 

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO KONVENTIN TULOKSISTA JA TULEVASTA 
HVKrSTA 
 
 

Eräitä yleisiä huomioita perustuslain näkökulmasta 

- Perustuslaillisen sopimuksen luonnos kirjaa nyt selkeästi unionin oikeuden ensisijaisuuden 
jäsenvaltion lainsäädäntöön nähden. Tämä ensisijaisuuden periaate on tällä hetkellä ainoastaan EY-
tuomioistuimen oikeuskäytännössään vahvistama periaate. Unionin oikeuden ensisijaisuutta ei ole 
rajoitettu, näin ollen se koskee myös jäsenvaltioiden valtiosäännön tasoista lainsäädäntöä. 

- Nykyisen unionisopimuksen mukaan unionin yhteisen uiko- ja turvallisuuspolitiikan alalla tehty 
kansainvälinen sopimus ei sido jäsenvaltiota, jonka on ratifioitava kyseinen sopimus kansallisen 
valtiosääntönsä mukaisesti (EU 24(5) artikla). Suomessa tämä on tarkoittanut eduskunnan 
myötävaikutusta tällaisten sopimusten tekemiseen uuden perustuslain 94 §:n ja 95 §:n 
tarkoittamalla tavalla. Perustuslaillisen sopimuksen luonnos ei enää sisällä tätä vastaavaa 
määräystä. 

- Nykyisen EY-sopimuksen mukaan neuvosto voi yksimielisesti päättää toimista yhteismarkkinoiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi, vaikka kyseiseen toimeen ei olisi nimenomaista oikeusperustaa EY-
sopimuksessa (EY 308 artikla). Eduskunta on kiinnittänyt erityistä huomiota tämän 
toimivaltaperustan eli niin sanotun joustolausekkeen käyttöön EU:ssa. Perustuslaillisen sopimuksen 
luonnos sisältää vastaavanlaisen joustolausekkeen, mutta sikäli nykyistä laajempana, että sen käyttö 
ei rajoitu vain yhteismarkkinoiden tavoitteiden saavuttamiseen. Uusi joustolauseke oikeuttaa 
neuvoston toteuttamaan aiheellisia toimia aina kun "toimi osoittautuu tarpeelliseksi UI osassa 
määritellyillä politiikan aloilla" (1-17 artikla). On huomattava, että nj osa sisältää perinteisten EY:n 
politiikkojen lisäksi myös yhteisen uiko- ja turvallisuuspolitiikan. 

 
 

Eräitä uiko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä huomioita 
 

-   Nykyisen unionisopimuksen mukaan 'unioni määrittelee ja toteuttaa yhteisen uiko- ja 
turvallisuuspolitiikan'. Tämä on ymmärretty siten, että toimivalta uiko- ja turvallisuuspolitiikassa 
kuuluu jäsenvaltioille, mutta että tätä toimivaltaa käytetään yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden 
kanssa unionisopimuksen mukaisesti. Tämä ilmenee esimerkiksi siitä, että komission, Euroopan 
parlamentin tai Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen rooli on erittäin rajoitettu näissä asioissa tai 
esimerkiksi siitä, että yhteisessä uiko- ja turvallisuuspolitiikassa päätöksenteon pääsääntö on 
yksimielisyys. 

  



 

 

Luonnos perustuslailliseksi sopimukseksi määrää nyt selvästi, että unionilla on toimivalta yhteisen uiko- ja 
turvallisuuspolitiikan alalla (1-11(4) ja 1-15 artikla). 
 

Ei ole selvää mihin toimivaltaluokkaan tämä unionin uusi toimivalta kuuluu. Artikla I-13(1) antaisi ymmärtää, 
että unionin yhteinen uiko-ja turvallisuuspolitiikka on jaettua toimivaltaa. Toisaalta artiklat 1-11(4) ja 1-15 
näyttäisivät osoittavan, että tämä olisi jotain normaalista poikkeavaa toimivaltaa. 
 

Yhteinen puolustus on nykyisessä unionisopimuksessa kirjoitettu mahdollisuutena siten, että yhteinen 
puolustuspolitiikka 'saattaa johtaa yhteiseen puolustukseen, jos Eurooppaneuvosto niin päättää' (EU 17(1) 
artikla). 
 

Perustuslaillisen sopimuksen luonnoksessa yhteinen puolustus on enää vain ajan kysymys; 'johtaa yhteiseen 
puolustukseen, kun Eurooppa-neuvosto yksimielisesti niin päättää' (1-40(2) artikla). Toisaalta luonnoksen 1-
15(1) artiklassa asia on ilmaistu edelleen nykyistä sanamuotoa muistuttavasti mahdollisuutena; 'voi johtaa 
yhteiseen puolustukseen'. 
 

Perustuslaillisen sopimuksen luonnoksen yhteistä uiko-ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat määräykset luovat 
kaksi erilaista mahdollisuutta harjoittaa yhteistyötä vain tiettyjen jäsenvaltioiden kesken. Nämä kaksi 
yhteistyömuotoa ovat uusia verrattuna nykyiseen unionisopimukseen, jossa määrätään ainoastaan niin sanotusta 
tiiviimmästä yhteistyöstä. Tässä yhteydessä on kuitenkin huomattava, että nykyisiä tiiviimmän yhteistyön 
määräyksiä ei voi soveltaa puolustuksen alalla tai asioissa, joilla on sotilaallista merkitystä (EU 27b artikla). 
 

Rakenneyhteistyö on määritelty jäsenvaltioille, jotka täyttävät korkeammat sotilaallisia voimavaroja koskevat 
vaatimukset, ja jotka ovat tehneet keskenään tiukempia sitoumuksia suorittaakseen vaativimpia tehtäviä tällä 
alalla (1-40(6) artikla). 
 

Mainitut korkeammat vaatimukset määritellään rakenneyhteistyötä koskevassa erillisessä pöytäkirjassa. 
Kyseistä pöytäkirjaa ei ole vielä luonnosteltu, joten monen muun seikan ohella jää epäselväksi mm. 
määritelläänkö kyseiset vaatimukset jo HVKtssa kaikkien kesken vai määrittelevätkö vain rakenneyhteistyöhön 
osallistuvat jäsenvaltiot ne myöhemmin? 
 

Ulkopuolelle jäänyt jäsenvaltio voi myöhemmin omaksuttuaan rakenneyhteistyön velvoitteet esittää pyynnön 
saada liittyä rakenneyhteistyöhön. Pyynnön käsittelevät vain rakenneyhteistyöhön jo osallistuvat jäsenvaltiot. 
 

Perustuslaillisen sopimuksen luonnos sisältää mahdollisuuden siihen, että vain pienempi ryhmä jäsenvaltioita 
valtuutetaan suorittamaan tietty kriisinhallintatehtävä. On huomattava, että tällainen valtuutettu ryhmä voi 
koostua eri jäsenvaltioista kuin ne, jotka osallistuvat rakenneyhteistyöhön. 
 

Rakenneyhteistyöhön sovelletaan tiiviimpää yhteistyötä koskevia määräyksiä niiltä osin kuin ne eivät ole 
ristiriidassa rakenneyhteistyön määräysten kanssa. Näin ollen tiiviimpää yhteistyötä koskevista määräyksistä 
ainakin HI-323 artikla (osallistuvat 
kunnioittavat ulkopuolisten asemaa ja ulkopuoliset eivät estä osallistuvien yhteistyötä), UI-327 artikla 
(toiminnan kuluista ja hallintomenoista vastaaminen) ja UI-328 (osallistuvien päätöksenteon 
yksinkertaistaminen) näyttäisivät soveltuvan myös rakenneyhteistyöhön. Vastaavasti IJJ-325 artikla (yhteistyön 
aloittaminen) ja UJ-326 artikla (yhteistyöhön myöhemmin liittyminen) eivät näyttäisi soveltuvan. Artiklojen 
III-322 (yhteistyössä noudatetaan unionin oikeutta ja se ei saa haitata sisämarkkinoita), JE-324 (yhteistyö on 
periaatteessa avointa kaikille ja siitä päätetään eurooppapäatöksellä) ja UI-329 (johdonmukaisuus unionin 
politiikkojen kanssa) soveltuvuus rakenneyhteistyöhön sen sijaan jää epäselväksi. 
 



 

 

Yleisesti voinee todeta, että rakenneyhteistyön ja tiiviimmän yhteistyön merkittävin ero lienee niiden suhde niin 
sanottuun yhteismetodiin (esim. vähintään kahdeksan jäsenvaltioita aloittamisen edellytyksenä, komission rooli 
tai "viimeinen keino"). Tiiviimmässä yhteistyössä korostuu yhteisömetodi, kun taas rakenneyhteistyössä voi 
sanoa korostuvan hallitusten välisyyden. 
 

Läheisempi puolustusyhteistyö on määritelty jäsenvaltioille, jotka haluavat ryhtyä yhteistyöhön keskinäisen 
puolustuksen alalla jo ennen kuin Eurooppa-neuvosto on yksimielisesti päättänyt koko unionin yhteisestä 
puolustuksesta. Läheisempään puolustusyhteistyöhön osallistuvat jäsenvaltiot luetellaan erillisessä julistuksessa 
ja ne sitoutuvat antamaan toisilleen YK:n peruskirjan mukaisesti sotilaallista apua joutuessaan aseellisen 
hyökkäyksen kohteeksi. Läheisempään puolustusyhteistyöhön osallistuvat toimivat myös läheisessä 
yhteistyössä NATOm kanssa. 
 

Läheisempää puolustusyhteistyötä koskevat määräykset eivät mainitse mitään tiiviimpää yhteistyötä koskevien 
määräysten mahdollisesta sovellettavuudesta. Näin ollen voisi katsoa, että perustuslaillisen sopimuksen 
luonnoksessa ei liene tarkoitettu sulkea pois sitä mahdollisuutta, että läheisempää puolustusyhteistyötä voidaan 
harjoittaa myös tiiviimmän yhteistyön määräysten mukaisesti. 
 

Yhteistä turvallisuus-ja puolustuspolitiikkaa koskevan erityismääräyksen (1-40(3) artikla) mukaan jäsenvaltiot 
sitoutuvat asteittain parantamaan sotilaallisia voimavarojaan. Määräys on jossain määrin epäselvä ja näyttäisi 
mahdollistavan erilaisia tulkintoja. 
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PERUSTUSLAKILUONNOKSEN EPÄSELVYYS KAUPPAPOLITIIKASSA 
 
 

Unionin kansainvälisiä sopimuksia koskevat artiklat 
 

Perustuslakiluonnoksen UI-227 artikla sisältää yleismääräykset kaikkia unionin kansainvälisiä 
sopimuksia varten. Tämä artikla määrää mm. miten päätetään neuvottelujen aloittamisesta, miten 
vahvistetaan neuvotteluohjeet, miten nimetään neuvotteluvaltuuskunta, miten päätetään allekirjoittaa 
sopimus ja kuinka sopimuksen tekemisestä lopulta päätetään. 
 

Perustuslakiluonnoksen HI-217 artikla sisältää erityismääräykset kauppapolitiikkaan kuuluvista 
sopimuksista. 
 

Näiden artiklojen suhde on määrätty keskinäisillä viittauksilla seuraavasti: 



 

 

- UJ-227 artiklan (yleismääräykset) 1 kohdan mukaan se ei rajoita UJ-217 artiklan erityismääräysten 
soveltamista. 

- UJ-217 artiklan (eritysmääräykset) 3 kohdan mukaan kauppapoliittisia sopimuksia tehtäessä 
"sovelletaan UI-227 artiklan asiaa koskevia määräyksiä". 

 

Artiklojen suhdetta koskevien määräysten mukaan siis UI-217 artiklan kauppapoliittisia sopimuksia 
koskevat erityismääräykset syrjäyttävät UI-227 artiklan yleismääräykset siltä osin kuin ne ovat 
ristiriitaisia. 
 

Pääsääntö päätöksenteossa 
 

Unionin kansainvälisten kauppasopimusten tekemisessä neuvosto tekee ratkaisunsa 
määräenemmistöllä, paitsi jos sopimus koskee alaa, jolla unionin sisäisen säädöksen antaminen 
edellyttää yksimielisyyttä. 
 

Tämä seuraa siitä, että kansainvälisiä kauppasopimuksia tehtäessä sovelletaan yllä mainitulla tavalla 
UI-227 artiklan sopimuksia koskevia yleismääräyksiä. UI-227 Artiklan 9 kohdassa taas määrätään 
pääsääntö, jonka mukaan neuvosto tekee kaikki sopimuksia koskevat ratkaisunsa määräenemmistöllä, 
paitsi jos sopimus koskee alaa, jolla unionin sisäisen säädöksen antaminen edellyttää yksimielisyyttä. 

Mahdollinen epäselvyys 
 

Yhteisön oikeuden tulkinnassa noudatetaan sääntöä, jonka mukaan eritysmäaräys syrjäyttää yleismääräyksen. 
Tämä näkyy myös selvästi UJ-227 artiklan 1 kohdasta, jonka mukaan se ei rajoita JU-217 erityismääräysten 
soveltamista. 
 

Näin ollen UJ-217 artiklan 3 kohdan määräys, jonka mukaan on sovellettava UJ-227 artiklan yleismääräyksiä, 
tarkoittaa, että kauppapoliittisia sopimuksia tehtäessä sovelletaan yleismääräyksiä vain niiltä osin kuin UJ-217 
artiklan kauppapolitiikkaa koskevissa erityismääräyksissä ole jotain yleismääräyksistä poikkeavaa. 
Poikkeavissa kohdin on siis sovellettava vain tällaista poikkeavaa erityistä määräystä ja syrjäytettävä 
yleismääräys. 
 

Epäselvyyden tässä saattaa aiheuttaa se, että erityismääräyksessä eli UJ-217 artiklassa on 4 kohta, jonka 
mukaan siinä erikseen luetelluissa tietyissä tapauksissa neuvosto "tekee ratkaisunsa yksimielisesti". 
 

On selvää, että luetelluissa tapauksissa ratkaisut tehdään aina yksimielisesti edellä mainitusta 
pääsäännöstä poiketen. 
 

Sen sijaan ei ole selvää syrjäyttääkö tämä erityismääräys kokonaan edellä mainitun päätöksenteon pääsäännön 
vai ainoastaan erikseen luetelluissa tapauksissa? 
 

On siis kysyttävä, miksi tämä erityinen luettelo on kirjoitettu? Onko se kirjoitettu tarkoittamaan sitä, että UJ-
217 artiklan 4 kohta rajaa erityismääräyksenä yksimielisyysvaatimuksen vain siinä lueteltuihin tapauksiin vai 
onko sillä haluttu tarkoittaa jotain muuta? 
 

Perustuslakiluonnoksen mukaan unionin sisäisistä säädöksistä päätetään yksimielisesti useammassa tapauksessa 
kuin mitä UJ-217 artiklan 4 kohdan luettelossa on mainittu. Jos siis UI-217 artiklan 4 kohdan erityismääräys 
syrjäyttäisi UJ-227 artiklan 9 kohdan mukaisen pääsäännön kokonaan, niin kauppapoliittisilla sopimuksilla 
voitaisiin päättää määräenemmistöllä asioista, jotka sisäisesti kuitenkin kuuluisivat yksimielisyyden piiriin, 
nimittäin kaikista niistä asioista, joita ei ole lueteltu UI-217 artiklan 4 kohdassa. 
 



 

 

Toisaalta voitaisiin sanoa, että UJ-217 artiklan 4 kohdan määräys on kirjoitettu tulevaisuutta varten. Mikäli 
jonain päivänä yksimielisyysvaatimuksesta luovuttaisiin sisäisten säädösten antamisessa, niin UJ-217 artiklan 4 
kohdassa luetelluissa asioissa olisi kuitenkin kauppapoliittisia sopimuksia tehtäessä tämän jälkeenkin päätettävä 
yksimielisesti UJ-227 artiklan 9 kohdassa olevan pääsäännön sitä estämättä. 
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EU/HVK; EUROOPAN PARLAMENTTI EU:n KAUPPAPOLIITTISESSA 
PÄÄTÖKSENTEOSSA 

 
 
 

Euroopan tulevaisuutta pohtineen konventin lopputuloksena syntynyt luonnos Euroopan perustuslaiksi 
pyrkii monen muun uudistuksen ohella vahvistamaan myös Euroopan parlamentin roolia unionin 
yhteisiä politiikkoja koskevassa päätöksenteossa. 
 

Perustuslakiluonnoksen mukaisessa uudessa tilanteessa Euroopan parlamentin asema vahvistuisi siten 
myös unionin yhteisessä kauppapolitiikassa. Tämä muutos olisi merkittävä verrattuna nykyiseen 
tilanteeseen, koska Euroopan parlamentilla ei nykyisten määräysten mukaan ole juuri lainkaan roolia 
yhteisön kauppapoliittisessa päätöksenteossa. 
 

Unionin toimet kauppapolitiikassa 
 

Unionin yhteistä kauppapolitiikkaa toteutetaan lähtökohtaisesti kahdenlaisin toimin; 
 

i) unionin yksipuolisilla sisäisillä toimilla (esim. päätökset kolmansille maille 
myönnettävistä kauppaetuuksista, unionin tuonti- ja vientimenettelyistä, 
polkumyynti-ja tasoitustulleista, yms. kauppapoliittisista toimenpiteistä) ja toisaalta 

 

ii) unionin kauppapoliittisilla kolmansien maiden tai järjestöjen kanssa tehtävillä 
sopimuksilla. 

 

Perustuslakiluonnoksen mukaan Euroopan parlamentin asema vahvistuisi sekä unionin sisäisissä 
toimissa että kauppapoliittisia sopimuksia tehtäessä alla kuvatulla tavalla. 
 

1. Euroopan parlamentin asema sisäisissä toimissa 
 

Voimassa olevan EY:n perustamissopimuksen 133 artiklan mukaan Euroopan parlamentti ei osallistu 
lainkaan yhteisön kauppapolitiikan toteuttamiseksi tarvittavien sisäisten päätösten tekemiseen, vaan 
neuvosto tekee päätökset komission ehdotuksesta yksin. 



 

 

 

Sen sijaan perustuslakiluonnoksen uuden kauppapolitiikkaa koskevan UI-217 artiklan 2 kohdan 
mukaan unionin yhteisen kauppapolitiikan toteuttamiseksi tarvittavat sisäiset toimenpiteet 
vahvistettaisiin tulevaisuudessa eurooppalailla tai eurooppapuitelailla. 
 

Perustuslakiluonnoksessa uusi säädöstyyppi "eurooppalaki" vastaa oikeudellisilta vaikutuksiltaan 
nykyistä yhteisön "asetusta" ja vastaavasti "eurooppapuiteiaki" vastaa nykyistä "direktiiviä". 

Perustuslakiluonnoksen 1-32 ja 1-33 artiklan mukaan eurooppalaki ja eurooppapuitelaki ovat unionin 
säädöksiä, jotka neuvostoja Euroopan parlamentti antavat yhdessä perustuslain mukaisessa 
"lainsäätämisjärjestyksessä". 
 

Perustuslakiluonnoksen UI-302 artiklassa on yksityiskohtaiset määräykset tästä uudesta 
lainsäätämisjärjestyksestä. Käytännössä se vastaa nykyistä "yhteispäätösmenettelyä". 
 

Nykyisessä yhteispäätösmenettelyssä Euroopan parlamentilla on veto-oikeutensa kautta käytännössä viimeinen 
sana lopullisen säädöksen sisältöön. Peruslakiluonnoksessa erityisesti vahvistetaan tämä parlamentin 
nykyinenkin veto-oikeus määräämällä, että mikäli lainsäätämisjärjestyksen mukaisessa menettelyssä neuvostoja 
parlamentti eivät pääse sopimukseen käsiteltävästä säädösluonnoksesta, niin kyseistä säädöstä ei anneta 
lainkaan. 
 

2. Euroopan parlamentin asema kauppapoliittisia sopimuksia solmittaessa 
 

Voimassa olevan EY:n perustamissopimuksen 133 artiklan mukaan Euroopan parlamentti ei pääsääntöisesti 
osallistu lainkaan yhteisön kauppapoliittisten sopimusten tekemiseen, vaan neuvosto tekee sopimukset 
kuulematta parlamenttia. 
 

Perustuslakiluonnos tuo tähän muutoksen Uuden kauppapolitiikkaa koskevan III-217 artiklan 3 kohdassa 
viitataan kauppasopimuksia koskevien menettelytapojen osalta perustuslakiluonnoksen QI-227 artiklan unionin 
kaikkia ulkosopimuksia yleisesti koskeviin määräyksiin. Näiden yleisten määräysten 7 kohdan e) alakohdan 
mukaan Euroopan parlamentin hyväksyntä vaaditaan aina, jos "tehdään sopimuksia aloilla, joilla sovelletaan 
lainsäätämisjärjestystä." 
 

Koska perustuslakiluonnoksen III-217 artiklan 2 kohdan mukaan unionin sisäiset kauppapoliittiset toimenpiteet 
vahvistetaan edellä kuvatulla tavalla lainsäätämisjärjestyksessä, niin voidaan sanoa, että unionin 
kauppapoliittiset sopimukset tehdään silloin "aloilla, joilla sovelletaan lainsäätämisjärjestystä". 
 

Tällainen tulkinta tulisi siten tarkoittamaan sitä, että kun nykyisin Euroopan parlamentin puoltava lausunto, eli 
hyväksyntä, vaaditaan vain nykyisen EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisissa poikkeustapauksissa1, niin tulevaisuudessa kaikkien unionin kauppapolitiikan alalla tehtyjen 
sopimusten solmiminen vaatisi unionin puolella ensin Euroopan parlamentin nimenomaisen hyväksynnän. 
 

Mainittujen perustuslakiluonnoksen artiklojen sanamuodot eivät ole tältä osin yksiselitteisen selviä. Konventin 
puheenjohtajisto on kuitenkin kauppapoliittisiin artikloihin aikanaan esitettyjä korjausehdotuksia 
kommentoidessaan tulkinnut mainittuja määräyksiä edellä mainitulla tavalla, eli vahvistanut Euroopan 
parlamentin uuden vahvan roolin unionin kauppapoliittisessa päätöksenteossa^. 

Assosiaatiosopimukset, sopimukset, joissa määrätään erityisistä toimielinjärjestelmistä ja 
yhteistyömenetelmistä, sopimukset, joilla on merkittäviä vaikutuksia EU:n budjettiin tai sopimukset, 
jotka muuttavat yhteispäätösmenettelyssä annettua EY:n sisäistä säädöstä. 
Ks. CONV 727/03, sivu 54: "Euroopan parlamentin asemaa on vahvistettu verrattuna nykyiseen 
tilanteeseen; lainsäädäntö menettely eli yhteispäätös parlamentin kanssa muiden toimien kuin 
sopimusten osalta ja sopimusten tekeminen Euroopan parlamentin hyväksynnän jälkeen". 
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Ensivaikutelma valtioneuvoston selonteosta 2/2003 saattaa tuntua hajanaiselta, 
sekavalta tai jopa sisäisesti ristiriitaiselta. Lähemmin tarkastellen kuitenkin 
havaitaan, ettei tämä vaikutelma johdu selonteosta itsestään vaan siitä 
monimutkaisesta kokonaisuudesta, jota selonteossa kuvataan ja johon siinä pyritään 
ottamaan kantaa. Euroopan unioni sellaisena kuin se jo nyt ymmärretään ei muistuta 
mitään tunnettua valtio- tai liittovaltiomuotoa tai kansainvälistä järjestöä, vaan se on 
ylikansallisen yhteistyön muoto, joka on laadultaan ainutkertainen - sui generis. 
 

Vaikka konventin työssä pyrittiin, ja suureksi osaksi myös onnistuttiin, 
selkiyttämään ja yksinkertaistamaan unionin perustuslaillista rakennetta, monia 
unionin erityispiirteitä ei kertakaikkiaan voi säännellä käsillä olevaa ehdotusta 
yksinkertaisemmalla tavalla. Joissakin ehdotuksen osissa korostuvat liittovaltiolliset 
piirteet, toisissa taas pääpaino on hallitustenvälisyy-dellä. Toisaalta ehdotus tähtää 
vahvempaan unioniin, mutta toisaalta tavoitteeseen pyritään jäsenvaltioihin 
tukeutuen. Konventin työ tarjoaa lähtökohdat kumpaankin kehityssuuntaan ja 
hallitusten välisen konferenssin tehtäväksi jää päättää, mihin suuntaan tulevaisuuden 
unionia halutaan kehittää. Uudistuksen tosiasialliset vaikutukset voidaan todeta 
vasta sitten, kun perustuslaillinen sopimus on hyväksytty ja lopullisesti saatettu voi-
maan. 
 

Tähän asti unionin valtiosääntö on kehittynyt pienin askelin ja osin myös 
autonomisesti. Kokonaisuutta on toisinaan vaikea hahmottaa tai ymmärtää, jopa 
niiden, jotka sen kanssa jatkuvasti työskentelevät. Valtiosäännön kirjaaminen yhteen 
sopimukseen on merkittävä toimenpide unionin toiminnan hyväksyttävyyden ja 
ymmärrettävyyden kannalta. Aikaisemmista hallitusten välisistä konferensseista 
saatujen kokemusten perusteella voidaan kuitenkin arvioida, että vaikka käsilläoleva 
perustuslaillisen sopimuksen luonnos sisältääkin paljon uusia kirjauksia, sen 
vaikutus on suurin juuri symbolisella tasolla. 
 

Seuraavassa tarkastellaan oikeusministeriön hallinnonalan kannalta merkittäviä 
muutosehdotuksia, jotka liittyvät unionin perasoikeusulottuvuuteen, oikeudelliseen 
yhteistyöhön sekä demokratian toteutumiseen ja avoimuuteen. 
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1. Unionin pcrusoikeusulottuvuus 
 



 

 

Suomen tavoite unionin perusoikeusulottuvuuden vahvistamiseksi on suurelta osin 
saavutettu konventin työssä. Nizzan Eurooppa-neuvostossa vuonna 2000 poliittisena 
julistuksena hyväksytty Euroopan unionin perus-oikeuskirja sisällytetään 
perustuslaillisen sopimuksen II osaksi ja siitä tulee oikeudellisesti sitova. Tämän lisäksi 
ehdotuksen I osaan (1-7) on lisätty määräys, jonka mukaan unioni pyrkii liittymään 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Molemmat uudistusehdotukset vahvistavat unionin 
sitoutumista sisäisesti sitovien perusoikeuksien lisäksi myös ihmisoikeuksien toteut-
tamiseen. 
 

Perusoikeuskirjan määräykset ovat osittain päällekkäisiä joidenkin perustuslaillisen 
sopimuksen I ja III osien määräysten kanssa. Koska perustuslaillisen sopimuksen eri osat 
kuitenkin lähestyvät perusoikeuksia eri näkökulmista ja palvelevat eri käyttötarkoituksia, 
tätä perusoikeuksia koskevien määräysten hajoamista ei kuitenkaan ole pidetty 
ongelmana. 
 

Perusoikeuskirjan lopussa on määräyksiä soveltamisalasta, oikeuksien ja periaatteiden 
kattavuudesta ja tulkinnasta sekä perusoikeuksien suhteesta ihmisoikeussopimuksiin ja 
kansallisiin perusoikeuksiin. Soveltamisala tulkitaan siten, että yksilöllä on mahdollisuus 
vedota unionin perusoikeuksiin silloin, kun hänen asiallaan on riittävä liityntä unionin 
oikeuteen. Perusoi-keuskirjalla ei luoda unionille uusia toimivaltuuksia, vaan kaikki 
toimivaltaperustat on määritelty perustuslaillisen sopimuksen III osassa. Perusoikeudet 
saattavat kuitenkin rajoittaa unionin toimivaltaa, sillä unionin oikeutta sovellettaessa 
unionin toimielinten tulee kunnioittaa perusoikeuskirjan sisältämiä oikeuksia. Näin on 
meneteltävä myös silloin, kun jäsenvaltioiden julkista valtaa käyttävät elimet soveltavat 
tai panevat täytäntöön unionin oikeutta. Unioni on siis vastuussa siitä, ettei se 
toiminnallaan estä vapauksien tai oikeuksien toteutumista. 
 

Merkittävä muutos perusoikeuskirjaan sisältyy oikeuksien ja periaatteiden kattavuutta ja 
tulkintaa koskevaan 52 artiklaan, johon tehdyillä lisäyksillä pyritään ohjaamaan 
perusoikeuskirjan sisältämien oikeuksien ja periaatteiden tulkintaa sekä määrittelemään 
niiden luonnetta. Erityisesti 52 artiklan 5 kohta näyttäisi jaottelevan perusoikeuskirjan 
sisältämät määräykset yhtäältä oikeuksiin ja toisaalta periaatteisiin, mitä ei perus-ja 
ihmisoikeuksien jakamattomuusperiaatteen vuoksi voi pitää täysin hyväksyttävänä. 
Periaatteilla viitataan taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin (TSS) oikeuksiin, kun 
taas oikeuksilla ymmärretään perinteisiä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia. 
Jaottelun mukaan oikeuksilla näyttäisi artiklan tulkinnassa olevan periaatteita vahvemmat 
oikeusvaikutukset. Käytännössä tämän erottelun merkitys ei ole kovin suuri, sillä myös 
oikeuksien soveltamisala on yleisten määräysten nojalla rajoitettu. TSS-oikeuksien ja 
perinteisten kansalais- ja poliittisten oikeuksien toteuttamiseen on toki tallankin saakka 
liittynyt niiden luonteesta johtuvia eroja. 
Kyseinen jaottelu ja siihen liittyvät määräykset olivat eräille jäsenvaltioille ehdoton 
edellytys perusoikeuskirjan oikeudellistamiselle. Konventin työssä todettiin, että 
tällainen myönnytys on kuitenkin verraten vähäinen perusoikeuskin an 
oikeudellistamisen kokonaisvaikutukseen suhteutettuna. 
 

Perustuslaillisen sopimuksen 1-7 artiklassa todetaan, että unioni pyrkii liittymään 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Vuonna 1996 antamassaan ratkaisussa EY-
tuomioistuin totesi, ettei unionilla ole toimivaltaa liittyä ihmisoikeussopimukseen ilman 
tämänkaltaista oikeusperustamääräystä. Luonnollisestikin liittyminen edellyttää myös 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen muuttamista siten, että unioni oikeushenkilönä 
(artikla 1-6) voi liittyä siihen. 
 



 

 

Toteutuessaan unionin perustuslaillinen ulottuvuus vastaa sekä Suomen valtioneuvoston 
että eduskunnan unionin jäsenyyden alkuajoista saakka tärkeänä pitämää linjausta sekä 
vahvistaa perus-ja ihmisoikeuksien asemaa unionissa. 

 
 
 

2. Oikeudellinen yhteistyö 
 

Pilarijaon poistaminen unionin rakenteesta on heijastunut erityisesti siihen tapaan, jolla 
oikeus- ja sisäasiat ymmärretään ja esitetään perustuslaillisen sopimuksen 
kokonaisuudessa. Tähän jäsenvaltioiden suvereniteetin kannalta tärkeään politiikan 
alaan kohdistuu periaatteellisesti tärkeitä uudistuksia. Lainsäädäntömenettelyjen 
yhtenäistämistä sekä unionin tuomioistuimen toimivaltaa koskevat yleiset määräykset on 
laajennettu pääosin koskemaan koko oikeus- ja sisäasioiden alaa. Myös toimielinten 
toimivaltuudet ovat samat kuin muillakin aloilla. Sopimusluonnoksen mukaan 
Eurooppa-neuvoston tehtävä on määritellä lainsäädännön suunnittelun ja operatiivisen 
toiminnan strategiset yleislinjat vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla 
alueella, mikä ehkä liiaksi korostaa Eurooppa-neuvoston asemaa. 
 

Perustuslaillisen sopimuksen mukaan oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla 
perustuu tuomioistuinten päätösten vastavuoroisen tunnustamiseen. Nykyinen 
perustamissopimus edellyttää, että toteutettavien toimenpiteiden tulee olla tarpeen 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Kyseinen edellytys on 
jätetty pois perustuslaillisesta sopimuksesta, mikä on omiaan hämärtämään unionin 
toimivallan rajausta yksityisoikeudellisen yhteistyön alalla. Oikeusministeriön 
näkökulmasta myös aineellisen rikosoikeuden harmonisointia (tunnusmerkistöt ja seu-
raamukset) koskevan toimivallan määrittely on ongelmallinen. Perustuslaillisen 
sopimuksen mukaan (III-172) unioni voi antaa rikosoikeudellisia säännöksiä kaikilla sen 
toimivaltaan kuuluvilla politiikan aloilla, jos se katsotaan välttämättömäksi politiikan 
tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi. Tällainen määrittely on liian avoin ja 
saattaa johtaa siihen, että rikosoikeudellista toimivaltaa liukuu liiaksi jäsenvaltioilta 
unionille. Toimivalta tulisi rajata tarkemmin luettelemalla tyhjentävästi ne rikosten lajit, 
joita kyseinen toimivalta koskee ja edellyttämällä, että luettelon rikosten lajit ovat myös 
rajat ylittäviä ja tekoina vakavia. 
 

Perustuslaillinen sopimus sisältää myös oikeusperustaa koskevan artiklan (UI-175) 
Euroopan syyttäjäviraston perustamiseksi. Syyttäjäviraston tehtävä olisi torjua unionin 
etuja vahingoittavia rikoksia, silloin kun ne ovat vakavia ja rajat ylittäviä. Suomen 
hallituksen konventtiedustajat ovat katsoneet, että syyttäjäviraston perustaminen 
aiheuttaisi vakavan ristiriidan oikeudellisen yhteistyön alalla, joka muutoin perustuu 
vastavuoroiseen tunnustamiseen ja kansallisten järjestelmien monimuotoisuuden 
kunnioittamiseen. Lisäksi Eurojustin toiminnasta jäsenvaltioiden yhteistyössä ei ole vie-
lä saatu riittävästi kokemuksia unionitasolla. 

 
 

3. Demokratia ja avoimuus 
 
 

Laekenin julistuksessa katsottiin, että konventin tulisi pyrkiä vastaamaan niihin 
haasteisiin, jotka aiheutuvat yhtäältä unionin laajenemisesta ja toisaalta 
maailmanlaajuisen toimintaympäristön muutoksista. Konventin tavoitteiksi otettiin 



 

 

selkeyden, ymmärrettävyyden ja hyväksyttävyyden lisääminen unionissa ja sitä 
koskevassa sääntelyssä. 
 

Selkeyteen ja ymmärrettävyyteen on pyritty lähinnä yksinkertaistamalla sopimus- ja 
päatöksentekojärjesteirnää sekä lisäämällä avoimuutta. Hyväksyttävyyttä voidaan lisätä 
siten, että kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia parannetaan ia osallistumista tuetaan. 
Unionin kansalaisilla ja heitä edustavilla järjestöillä tulee olla mahdollisuus esittää 
näkemyksiään kaikissa unionin toimintaan liittyvissä kysymyksissä. 
 

Perustuslaillisen sopimuksen I osan VI osasto sisältää demokratian toteuttamista 
koskevat artiklat. Niihin on kirjattu kansalaisten yhdenvertaisuuden, edustuksellisen 
demokratian ja osallistuvan demokratian periaatteet. Valtioneuvoston näkemyksen 
mukaan demokraattisiin periaatteisiin tulisi sisällyttää vielä jäsenvaltioiden tasa-arvoa 
koskeva periaate, sillä kansalaisten välisen tasa-arvoisuuden korostanrisen arveltiin 
johtavan väkilukupe-rusteisten toimielinratkaisujen suosimiseen. 
 

Avoimuuteen ja hyvään hallintoon liittyvät kysymykset eivät olleet merkittävästi esillä 
konventin työssä, mikä johtunee siitä, että niistä vallitsi laaja yksimielisyys 
konventtiedustajien keskuudessa. Konventti on esityksellään laajentanut merkittävällä 
tavalla avoimuuden soveltamisalaa unionissa. Kaikki unionin toimielimet, muut elimet ja 
erillisvirastot tulevat asiakirja-avoimuuden piiriin. Paitsi parlamentin, myös 
ministerineuvoston istunnot ovat avoimia silloin kun niissä tarkastellaan ja hyväksytään 
lainsäädäntöehdotuksia. 
 

Avoimuutta ja hyvää hallintoa koskevia määräyksiä sisältyy myös perusoi-keuskirjaan 
eli perustuslaillisen sopimuksen U osaan. Artiklassa U-41 määrätään muun muassa, että 
jokaisella on oikeus siihen, että unionin toimie 

limet, muut elimet ja erillisvirastot käsittelevät hänen asiansa puolueettomasti, 
oikeudenmukaisesti ja kohtuullisessa ajassa, ja että unionin toimielinten tai 
henkilökuntaan kuuluvien tehtävissään aiheuttamista vahingoista on mahdollista 
saada korvausta. Nämä perusoikeuskirjan tähän saakka lähinnä tulkinnallista arvoa 
sisältäneet artiklat saavat uutta oikeudellista painoarvoa ja sitovaa merkitystä nyt, 
kun ne on sisällytetty perustuslailliseen sopimukseen. 
 

Oikeusasiamiesinstituutio on kehittyneen oikeusjärjestelmän ilmaus sitoutumisesta 
demokratiaan ja sen toteuttamiseen. Unionissa oikeusasiamiehen tehtävänä on taata, 
että unionin toimintaa ohjaa avoin, luotettava ja palveluhenkinen - sanalla sanoen 
hyvä - hallinto. Perustuslaillisen sopimuksen oikeusasiamiestä koskeva 1-48 artikla 
yksinkertaistaa nykyistä sääntelyä vahvistaen kuitenkin samalla oikeusasiamiehen 
asemaa ja merkitystä. 
 

Kokonaisuudessa perustuslaillisen sopimuksen demokratian toteutumista koskeva VI 
osasto on hyvä kokonaisuus, joka toteuttaa Suomen avoimuutta ja 
asiakirjajulkisuutta koskevia linjauksia. Erityisen merkillepantavaa on, että avoimuus 
ja hyvä hallinto rinnastetaan muihin demokratiaa vahvistaviin unionin tavoitteisiin. 
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VMS Ä /a003 uf 
 
 

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE KONVENTIN TULOKSISTA JA 
VALMISTAUTUMISESTA HALLITUSTENVÄLISEEN KONFERENSSIIN 
 
 

Asiantuntijalausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 5.9.2003 
Dos. Teija Tiilikainen 
Pääministerin erityisedustaja konventissa 
 
 
 
 

Yleistä 
 

Tässä iausunnossa pyrin arvioimaan, missä suhteessa konventin tekemä esitys sopimukseksi Euroopan 

perustuslaista muuttaa EU:n oikeudellista ja poliittista luonnetta. Kuten valtioneuvoston selonteossa todetaan, 

unionin olemusta ilmentävissä keskeisissä ratkaisuissa (unionin toimivallan luonne ja sen muuttamistapa) 

noudatetaan jatkuvuutta suhteessa nykytilanteeseen. Tiettyjen unionin luonteen määrittelyyn - yhtä hyvin kuin 

sen vallankäyttöön - liittyvien yksityiskohtaisten säännösten kohdalla voi huomata selkeitä merkkejä 

pyrkimyksistä muuttaa nykytilannetta. 
 
 
 

Elhn perusluonne, perusoikeusulottuvuus ja toimivallanjako 
 
 

Kuten selonteossa katsotaan perustuslaillinen sopimus säilyttää unionin keskeisen luonteen jäsenvaltioiden ja 

kansalaisten yhteenliittymänä. EU saa edelleen toimivaltansa jäsenvaltioilta eritystoimivaltana. Tapa. jolla 

tulevaa perustuslaillista sopimusta muutetaan muodostaa toimivaltojen luonteen määrittelyn ohella toisen 

keskeisen elementin unionin luonteen määrittelyn suhteen. Myös sopimuksen muuttamisen perusperiaate säilyy 

entisellään. 
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Vaikka unionin perusluonne säilyy, perustuslaillinen sopimus sisältää ainakin kolme tärkeää elementtiä, jotka 

pikemminkin ilmentävät muutosta kuin jatkuvuutta. EU:n perustamista koskeva sopimuksen ensimmäinen 

artikla (tällä perustuslailla perustetaan Euroopan unioni) kirjoitettiin 

 

pikemminkin uutta alkua kuin jatkuvuutta ilmentävään muotoon. Tämän nojalla voidaan perustellusti kysyä, 

olisivatko aiempiin sopimuksiin kirjatut jatkuvuutta ilmentävät muotoilut toimineet parempina takeina 

esimerkiksi unionin alkuperäisten vallankäyttöä säätelevien periaatteiden (yhteisöllisyys) näkökulmasta. 
 
 

Toisena muutosta ilmentävänä kohtana sopimuksen kokonaisuudessa on art. 44, joka siihen tehtyjen muutosten 

jälkeenkin korostaa kansalaisten yhdenvertaisuutta suhteessa unionin instituutioihin tavalla, jota - vastaavan 

jäsenmaiden tasavertaisuuden vahvistavan säännöksen puuttuessa -voidaan käyttää tukena väestömäärien entistä 

vahvemmalle huomioon ottamiselle esimerkiksi unionin instituutioiden kokoonpanoa määriteltäessä. Joissakin 

toimielimiä koskevissa säännöksissä voi havaita selkeän pyrkimyksen edistää samaa ajattelua. 
 
 

Kolmantena keskeisenä muutosta ilmentävänä säännöksenä on vapaaehtoista eroamista koskeva 59. artikla. 

Säännöksen ilmentämä muutos on poliittinen ja periaatteellinen pikemmin kuin juridinen. Erityisesti 

sopimuksen ensimmäisen artiklan rinnalla eroamislauseke ilmentää turhan vahvasti muutosta integraation 

alkuperäisessä luonteessa. 
 
 

Konventti esittää perustuslaillista sopimusta muutettavaksi nykyisen sopimusten muuttamismenettelyn pohjalta 

kuitenkin sillä poikkeuksella, että konventtimenetelmästä tulee kiinteä osa tätä prosessia. Muutoksella on 

merkitystä sopimusten muuttamismenettelyn luonteen -ja näin myös EU:n Kompetenz-Kompetemm - kannalta. 

Tätä silmälläpitäen konventin roolia, työskentelytapoja ja johtamista koskevia säännöksiä olisikin jatkossa syytä 

tarkentaa. Mikäli konventtia on tarkoitus jatkossa käyttää todellisena konsensuksenrakentajana 

perussopimusmuutosten osalta, olisi myös sen johtoelinten kokoonpanoltaan vastattava tätä roolia. 



 

 

 
 
 
 
 
 
? 

Toimielimiä koskevat kysymykset 
 
 

Hallituksen selonteossa konventin esitykseen liitetyt suurimmat ongelmat koskevat esitettyä toimielinratkaisua. 

Tämä on perusteltua jo siitäkin näkökulmasta, etteivät toimielinkysymykset saaneet konventissa osakseen niille 

kuuluvaa perusteellista ja kokonaisvaltaista käsittelyä. 
 
 

Toimielinratkaisuun liittyvänä suurimpana - ja erittäin periaattellisluontoisena- ongelmana voi pitää Eurooppa-

neuvostolle annettua valtaa tehdä toimielinjärjestelmää koskevia yksityiskohtaisia ratkaisuja {vk. 

valtuuttamislausekkeet). Näitä ovat esimerkiksi neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta koskevat säännöt, EP:n 

kokoonpano sekä ministerineuvostossa käytettävistä määräenemmistösäännöistä päättäminen. Ratkaisu tehtiin 

konventin institutionaalisen ratkaisun aikaansaamiseksi lähinnä helpottamaan suurille maille edullisen 

toimielinratkaisun viimeistelemistä. Huomattavaa on, että tällä tavoin luotiin vahvasti helpotettu 

muuttamismenettely erääseen perustuslaillisen sopimuksen osista. Samanaikaisesti konventti kuitenkin katsoi 

suurella konsensuksella, ettei sillä ole mahdollisuutta mennä helpotettuihin muutosmenettelyihin esimerkiksi 

perustuslaillisen sopimuksen kolmannen osan (tiettyjen osienkaan) suhteen. Kysymys olisikin perusteltua nostaa 

esiin juuri perussopimuksen muuttamista koskevien menettelyjen näkökulmasta. 
 
 

Valtuuttamislausekkeiden ohella esitettyä toimielinratkaisua tulee arvioida siitä näkökulmasta, miten hyvin se 

heijastelee unionin nykyluonnetta jäsenvaltioiden ja kansalaisten liittona. Konventin esitys ei vielä siirrä 

painopistettä lopullisesti väestökriteeriin jäsenmaiden tasavertaisuuden periaatteesta, muna sen tekemä esitys 

saattaa välillisesti myötävaikuttaa juuri tähän suuntaan. 
 
 



 

 

Keskeisen ongelman muodostaa Eurooppa-neuvostolle esitetty pysyvä puheenjohtajuus nimenomaan 

niiden vaikutusten kautta, joita sillä on yhtä hyvin koko kiertävälle 

puheenjohtajuusjärjestelmälle kuin unionin yhteisöllisille päatöksentekoelementeille. Eurooppa-neuvoston 

puheenjohtajuus määrittää vahvasti niitä ratkaisuja, joita myöhemmin tullaan tekemään koko neuvoston 

puheenjohtajuusjärjestelmän suhteen. Tuolloin on kyettävä huolehtimaan siitä, ettei konventissa esillä olleita 

suoran poliittisen vaikutussuhteen luomiseksi Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja ministerineuvoston 

puheenjohtajuuksien välillä toteuteta. Tätä suunniteltiin tapahtuvaksi esimerkiksi jonkinlaisen pienen apuelimen 

('puheenjohtajisto') välityksellä. Seurauksena olisi, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle tarjoutuisi 

tilaisuus johtaa koko ministerineuvoston poliittista agendaa. Tämä jättäisi käytännössä ilman merkitystä 

säännöksen, jonka mukaan jäsenmaita on kohdeltava tasavertaisesti neuvostokokoonpanojen puheenjohtajuuksia 

määritettäessä. 
 
 

Eurooppa-neuvoston vahvistamisen - mukaanlukien pysyvä puheenjohtaja - muodostaa suuren haasteen paitsi 

jäsenmaiden tasavertaisuudelle niin myös tätä tasavertaisuuttakin tukevalle yhteisömenetelmälle. Erityisen 

(komissiolle kilpailevan) administraation kehittyminen puheenjohtajan ympärille voidaan nähdä yhtenä riskinä, 

johon ratkaisu saattaa aikaa myöten antaa aihetta. Toinen uhka yhteisömetodille nousee tavasta, jolla konventin 

toimielinesitys vahvistaa halliiustenvälisyyttä ulkosuhteiden kentällä ja saattaa pitkällä tähtäimellä merkitä 

komission roolin heikkenemistä sen nykyiselläkin ulkosuhdekentällä. Tehtävänjako erityisesti Eurooppa-

neuvoston puheenjohtajan ja perustetun ulkoasianministerin toimen välillä vaatii joka tapauksessa 

täsmentämistä. Sama koskee ulkoasianministerin roolia komission (kollegion) jäsenenä. Jäsenmaiden 

tulkintaeroavuudet kävivät kummankin kysymyksen osalta sillä tavoin ilmeisiksi, että jo järjestelmän 

toimivuudenkin takaamiseksi ko. sääntöjä on tarkennettava hallitustenvälisessä konferenssissa. 

Komission kokoonpanoa koskevassa ratkaisussa on huolehdittava paitsi jäsenmaiden tasavertaisuuden 

periaatteen toteutumisesta niin myös komission toimintakyvyn ja poliittisen uskottavuuden säilyttämisestä. On 

selvää, että unionin vallankäyttöjärjestelmä on muuttanut ratkaisevasti luonnettaan, mikäli komission 



 

 

kokoonpanoon liittyvät tekijät heikentävät sitä samanaikaisesti, kun päätöksenteon hallitustenvälistä ulottuvuutta 

vahvistetaan merkittävästi. 
 
 

Erityiskysymyksenä toimielinkysymyksistä voi vielä mainita EU:n tilintarkastustuomioistuimen, jonka roolin 

suhteen vallitsee ristiriita perustuslaillisen sopimuksen I osan (ei lue toimielimiin) ja III osan (lukee 

toimielimiin) välillä. 
 
 
 

Unionin toiminta eri politiikkalohkoilla 
 
 

Konventti päätyi esittämään muutoksia yksittäisille politiikkalohkoille hyvin epätasaisesti. Merkitykseltään 

keskeisimpiä ovat oikeus-ja sisäasioihin sekä yhteiseen puolustuspolitiikkaan esitetyt muutokset. Kummankin 

politiikkalohkon osalta muutosten merkityksen arviointi jäsenmaiden oikeus- yhtä hyvin kuin 

puolustusjärjestelmien näkökulmasta jäi hyvin pinnalliseksi. Kummallakin kentällä on tämän nojalla selkeät 

perusteet vaatia keskusteluja jatkettaviksi hallitustenvälisessä konferenssissa. 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

SUOMEN KUNTALIITON KANNANOTTO EHDOTUKSEEN 
SOPIMUKSEKSI EUROOPAN PERUSTUSLAISTA, CONV 850/03 

 
 

Ehdotukseen sopimukseksi Euroopan perustuslaista sisältyy kohtia, jotka ovat kunnallishallinnon 
ja maamme hyvinvointipalvelujen kannalta erittäin tärkeitä. Suomen Kuntaliitto esittää, että 
hallitustenvälisessä konferenssissa kiinnitettäisiin huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: 

 

Yleishyödylliset palvelut 
 

Artiklan III-6 mukaan eurooppalailla määriteltäisiin periaatteet ja edellytykset sille, miten yleistä 
taloudellista etua koskevat palvelut voivat täyttää tehtävänsä rajoittamatta kuitenkaan tiettyjä 
julkista tukea koskevien artiklojen soveltamista. Artiklan viimeisen lauseen mukaan nämä 
periaatteet ja edellytykset määriteltäisiin eurooppa- 
lailla. 

 

Kuntaliitto on korostanut, ettei perustuslain määräyksillä saa kaventaa 
jäsenvaltioiden toimivaltaa julkisten palvelujen rahoituksessa, järjestämisessä eikä 
tuottamisessa. Tämän vuoksi Kuntaliitto pitää tärkeänä, ettei perustuslaissa avata 
unionille oikeusperustaa säännellä yleishyödyllisiä palveluita. Kuntaliitto esittää, 
että Suomi asettaisi tavoitteekseen III-6 artiklan viimeisen lauseen poistamisen. 

 

Kuntaliitto yhtyy niihin näkökohtiin, joita valtioneuvoston selonteossa esitetään yhteistä 
kauppapolitiikkaa koskevista artikloista. Myös Kuntaliiton näkemyksen mukaan on 
välttämätöntä, että sopimusmääräykset turvaavat julkisia peruspalveluja, kuten koulutus-ja 
kulttuuri- sekä sosiaali-ja terveyspalveluja, koskevan päätöksenteon säilymisen kansallisella 
tasolla. Selonteossa on aiheellisesti kiinnitetty huomiota siihen, että III osan artikla 217 jättää 
tulkinnanvaraiseksi sen, miltä osin yhteistä kauppapolitiikkaa koskevat sopimukset edellyttävät 
yksimielisyyttä ministerineuvostossa. Määräystä on valtioneuvoston esittämällä tavalla 
täsmennettävä niin, että yksimielisyyttä edellytetään kaikissa niissä tapauksissa, joissa unionin 
sisäisten säädösten antaminen edellyttää yksimielisyyttä. 

 

Julkiset terveyspalvelut 
 

Valtioneuvosto katsoo selonteossaan, että hallitustenvälisessä konferenssissa tulee pyrkiä 
ratkaisuun, jolla terveyspalveluiden kansallinen rahoitus, järjestäminen ja tarjoaminen 
turvattaisiin. Tämä tulisi selonteon mukaan ensisijaisesti toteuttaa palvelujen vapaata liikkuvuutta 
koskevien määräysten yhteydessä. 
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Kuntaliitto pitää valtioneuvoston ehdottamaa ratkaisua välttämättömänä, jotta 
voidaan turvata Suomen verorahoitteinen, universaali terveyspalvelujärjestelmä. 
Julkiset terveyspalvelut voidaan turvata parhaiten silloin, kun ne järjestetään, 
tarjotaan ja rahoitetaan paikallisella tasolla. 

 

Jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikan yhteensovittaminen 
 

Perustuslakiluonnoksen 1-14 artikla käsittelee otsikon mukaan talous-ja työllisyyspolitiikkojen 
yhteensovittamista. Kohdan 4 mukaan unioni voi tehdä aloitteita, joilla varmistetaan 
jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikan yhteensovittaminen. Sosiaalipolitiikka on käsitteenä 
perustuslaissa epäselvä. Pohjoismaisen yhteiskuntamallin mukainen sosiaalipolitiikka sisältää 
työmarkkinakysymyksiä huomattavasti laajemman alan erilaisia kansalaisten tukitoimia. Jos 
sosiaalipolitiikan käsitettä tulkitaan laajasti, jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikan yhteensovittamista 
koskevat ehdotukset voivat johtaa kansallisen päätösvallan kaventumiseen julkisissa palveluissa. 

 

Kuntaliiton käsityksen mukaan perustuslakiin ei pidä ottaa säännöstä unionin 
oikeudesta tehdä aloitteita jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikan yhteensovittamisesta. 
Jos tällainen säännös otetaan perustuslakiin, siinä pitäisi ainakin todeta, että 
jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikan yhteensovittaminen koskee vain työntekijöihin 
kohdistuvia sosiaalipoliittisia toimia. 

 

Sosiaaliturvaetuuksien maksaminen ulkomaille 
 

Artiklan 111-21 mukaan eurooppalailla tai -puitelailla vahvistetaan sosiaaliturva-alan toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen työntekijöiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi. Artiklan b-kohdan mukaan 
etuudet maksetaan jäsenvaltioiden alueella asuville. 

 

Kuntaliitto on eri yhteyksissä esittänyt, ettei sosiaaliturvaetuuksia pitäisi maksaa 
ulkomaille. Artiklan 111-21 b-kohtaa tulisi tarkentaa siten, että sosiaaliturvaan 
liittyvät etuudet maksetaan työntekovaltion kansallisen lainsäädännön mukaan 
silloin, kun ne kohdistuvat työntekijään tai hänen huollettaviinsa, edellyttäen että 
huollettavat asuvat työntekijän työssä-käyntimaassa. 

 

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus 
 

Euroopan yhteisöjen voidaan katsoa tunnustaneen Suomen ja Ruotsin harvaan asu-tuimpien 
alueiden erityiset olosuhteet, kun tätä koskeva teksti liitettiin Suomen liittymissopimuksen 
pöytäkirjaan 6. Unionin pohjoisimpia erittäin harvaan asuttuja alueita varten luotiin erityinen 
rakennerahastojen tavoite 6, joka sittemmin kuluvan rahasto-kauden alussa sisällytettiin 
tavoitteeseen 1. Viimeksi mainitun toimenpiteen voidaan katsoa vahvistaneen edelleen em. 
alueiden erityisen aseman tunnustamista. 
 

Perustuslain lukuun III esitetään artiklaa, jolla tunnustetaan Espanjan, Portugalin ja Ranskan 
merentakaisten alueiden erityinen asema. Pohjoisia erittäin harvaan asuttuja alueita koskeva artikla 
sopisi loogisesti hyvin samaan yhteyteen em. merentakaisia alueita koskevan artiklan kanssa, kuten 
valtioneuvosto esittääkin. 
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Kuntaliitto on täysin samaa mieltä valtioneuvoston kanssa siitä, että Suomen ja 
Ruotsin erittäin harvaan asuttujen alueiden erityinen asema on tunnustettava ja 
turvattava pysyvästi perustuslaillisessa sopimuksessa. Suomen perifeerisimpien 
alueiden kehityksen ja elinvoiman säilyminen hyödyttää koko maata ja Eurooppaa. 
Suomen tulee pitää tiukasti kiinni tavoitteestaan saada näitä alueita koskeva säännös 
perustuslakiin. 

 

Avoimen koordinaation menetelmä 
 

On tärkeää, että EU:n toimivallan rajat ja kullakin politiikka-alalla käytössä olevat lainsäädäntö-ja 
muut ohjausinstrumentit määritellään selkeästi perustuslaissa. Unionin toimivalta ei saa laajentua 
uusien ohjausmenetelmien vuoksi kiertotietä. Avoimen koordinaation menetelmän sisällyttäminen 
perustuslakiin voisi hämärtää toimivallan jakoa ja ohjausmenetelmien velvoittavuuden luonnetta. 
Kuntaliitto suhtautuu varauksellisesti avoimen koordinaation menetelmän käytön laajentamiseen. 

 

Kuntaliitto pitää hyvänä sitä, ettei valmistelukunnan ehdotukseen perustuslaiksi 
sisällytetty yleislauseketta avoimen koordinaation menetelmästä. Tällaista 
yleislauseketta ei pidä ottaa perustuslakiin myöskään hallitustenvälisessä 
konferenssissa, vaikka tätä koskevia vaatimuksia on esitetty. Sosiaalipolitiikkaa ja 
kansanterveyttä koskeviin artikloihin otetut säännökset avointa koordinaatiota 
muistuttavasta ohjausmenetelmästä on kirjoitettu liian sitovaan muotoon. 

 

Unionin toiminnan ja päätöksenteon avoimuus 
 

Perustuslakiehdotuksessa on onnistuneesti pyritty varmistamaan avoimuuden toteutuminen. 
Erityisesti Pohjoismaissa pitkän historian omaava julkisuusperiaate on tunnustettu perustuslain 
määräyksissä. Vaatimukset unionin kaikkien viranomaisten toiminnan avoimuudesta, hyvästä 
hallinnosta ja jokaisen yleisestä tietojensaantioikeudesta on vahvistettu perustuslakiehdotuksen 
useissa perusoikeuksissa ja muissakin määräyksissä. Julkisuutta koskevista rajoituksista voidaan 
säätää lähinnä eurooppaiain säännöksillä ja viranomaisten omilla työjärjestyksillä. 

 

Kuntaliitto pitää myönteisenä, että perustuslaissa vahvistetaan julkisuusperiaate 
suhteellisen kattavana. Pidämme tärkeänä, että perustuslain sisältämät avoimuuden 
vaatimukset koskevat kaikkia EU-viranomaisia ja ettei eurooppalaiiia eikä 
viranomaisten omilla työjärjestyksillä rajoiteta avoimuutta koskevia perusoikeuksia. 

 

Kuntien ja alueiden asema Euroopan perustuslaissa 
 

Kuntaliitto pitää merkittävänä sitä, että kunnallishallinto on sopimuksessa Euroopan perustuslaiksi 
otettu huomioon huomattavasti laajemmin kuin nykyisissä perussopimuksissa. Erityisesti seuraavat 
kohdat ovat tärkeitä: 
 

Perustuslain 1-5 artiklan mukaan unioni kunnioittaa jäsenvaltioiden kansallista identiteettiä, joka on 
olennainen osa niiden poliittisia ja perustuslaillisia rakenteita, myös alueellisen ja paikallisen 
itsehallinnon osalta. 



 

 

Toissijaisuusperiaatteen mukaan unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen 
toimivaltaan, ainoastaan siinä tapauksessa, että jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai 
alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan 
tavoitteita (1-9 art. 3 kohta). 
 

Perustuslakiin liitettävässä toissijaisuus-ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista koskevassa 
pöytäkirjassa annetaan myös alueiden komitealle oikeus nostaa kanne Euroopan 
tuomioistuimessa, jos se katsoo, että lainsäädännössä ei ole kuntia tai alueita koskevissa 
kysymyksissä noudatettu toissijaisuusperiaatetta. 
 

1-45 artiklaan on kirjattu läheisyysperiaate: "Päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja 
mahdollisimman lähellä kansalaisia". 
 

1-46 artiklassa korostetaan avointa vuoropuhelua edustavien järjestöjen ja kansa-
laisyhteiskunnan kanssa. Alueet ja kunnat on tässä artiklassa rinnastettu kansalaisjärjestöihin 
eikä niiden erityisasemaa julkisina viranomaisina, demokratian kansalaista lähimpänä tasona tai 
EU-lainsäädännön täytäntöönpanijoina ole korostettu, Uuteen eurooppalaiseen hallintotapaan 
liittyen EU:n ja alueiden ja kuntien vuoropuhelua ollaan kuitenkin kehittämässä siten, että 
alueiden ja kuntien erityisasema otetaan huomioon. 

 
 

Kunnioittavasti 
 

SUOMEN KUNTALIITTO 

 
Risto Parjanne 
toimitusjohtaja  
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Esko Antola 
Jean Monnet professori, Jean Monnet -keskuksen johtaja Turun 
yliopisto 
 
 

Perustuslakivaliokunta 9.9.2003 
 
 

Lausunto valtioneuvoston selonteosta eduskunnalle konventin tuloksista ja valmistautumisesta 
hallitustenväliseen konferenssiin (VNS 2/2993 vp) 
 
 

Lähtökohta 
 

Hallitustenvälisiin neuvotteluihin valmistautuessa Suomella tulisi olla kolme suurta tavoitetta; 

- varmistaa unionin toimintakyky silloinkin kun siinä on lähes 30 kovin erilaista valtiota. 
Perustuslakiluonnosta arvioitaessa on syytä pitää mielessä, että se astuu nopeankin 
aikataulun mukaan voimaan ehkä vuonna 2007, jolloin unioniin saattaa liittyä 3-5 uutta 
jäsenvaltiota ja että jäsenmaiden lukumäärä tuolloin lähenee 30, 

- varmistaa, että tavoitteena oleva perustuslaki on todella toimiva perustuslaki, varmistaa 
jäsenvaltioiden ja niiden kansalaisten tasavertainen kohtelu, 

 

Hallituksen lähtökohta on selonteossa oikea. Selonteko tunnustaa nyt esillä olevan sopimuksen 
perustuslakiluonnoksena, joka säilyttää unionin nykyisenkaltaisena hallitusten välisenä 
yhteenliittymänä ja erottuu perinteisestä kansainvälisestä järjestöstä. Perustuslaillisen 
sopimuksen hyväksyminen merkitsee unionin liittovaltiollistumista, mutta ei tarkoita sen 
perusluonteen muuttumista liittovaltioksi. Jos piirretään jana puhtaan hai 1 itustenvälisyyden ja 
puhtaan liittovaltion välille, sopimus vie unionia askeleen liittovaltion suuntaan jo pelkästään 
sopimukseen perustuvan työnjaon asettamisen kautta. 
 

Perustuslaillisen järjestyksen perustana on asetelma, jossa samaan aikaan ilmenee tarve ja halu 
tiiviimpään poliittiseen liittoon mutta myös perusyksiköiden (jäsenvaltioiden) riittävään 
perustuslailliseen autonomiaan. Perustuslain tarkoitus on turvata kullekin tasolle sopivat 
demokraattisen osallistumisen kanavat ja lisäksi luoda vaikuttamisen kanavat tasojen välille 
mutta turvata samalla tasojen autonomia. Perustuslain täytyy varmistaa yhteinen sitoutuminen 
yhtenäisyyteen samalla kun se takaa perusjäsenten autonomian ja suoranaisen 
koskemattomuuden asioissa, jotka se jättää perusjäsenten tai niiden osien toimivaltaan. 
Perustuslaillinen järjestys nojaa vallan delegointiin, jakamiseen ja rajoittamiseen autonomisten 
mutta toisistaan riippuvaisten hallitusten kesken, joka palvelee yhteisiä etuja. 

Unioni ei perustuslain jälkeenkään ylitä liittovaltioon siirtymisen kipukynnystä. 
Sopimusluonnokseen sisältyy toisiaan tasapainottavia elementtejä. Se kasvattaa Euroopan parlamentin asemaa, 
antaa kansallisille parlamenteille "keltaisen kortin" lainsäädännön käynnistämisessä mutta toisaalta kiillottaa 

 



 

 

hallitustenvälisyyden kilpeä vahvistamalla Eurooppa-neuvoston asemaa antamalla sille lopullisesti instituution 
aseman. Ongelmallisinta on arvioida komissiota, yhteisöllisyyden kulmakiveä. Se menettää käytännössä orteensa 
ulkosuhteisiin ulkoministerin kaksoishatutuksen kautta mutta säilyttää lainsäädännön aloitemonopolin. 
 

Perustuslakiluonnosta voi kritisoida siitä, että se ei kovinkaan suuressa määrin muuta vallitsevaa tilannetta 
Euroopan unionissa: paljolti tuomioistuimen tulkintojen poliittisen painoarvon takia nykyisten perussopimusten 
kokonaisuutta voi pitää tosiasiallisena perustuslakina, tämä luonnos vie järjestelmää muodollisen perustuslain 
suuntaan. 
 

Perustuslakiluonnos merkitsee poliittista läpimurtoa matkalla tosiasiallisesta perustuslaista muodolliseksi 
perustuslaiksi. Se on poliittinen kompromissi liittovaltiota kannattavien ja hallitustenvälisyydestä kiinni pitävien 
tahtojen välillä. Siinä heijastuu "Zeitgeist", ajan henki. Läpi jäsenmaiden ja kansallisten poliittisten ryhmittymien 
hyväksytään ajatus, että aika on kypsä perustuslailliselle sopimukselle, jotta laajeneminen voidaan toteuttaa ja 
jotta unioni selviytyisi edes nykyisistä tehtävistään. 
 

"Zeitgeist" heijastaa sekä federalistien että hallitustenvälisyyttä kannattavien toiveita: se asettaa rajat unionin 
toimivallan kasvulle hallitustenvälisyyden kannattajien mieliksi (art 1-9) mutta luo perustuslaillisen työnjaon ja 
turvaa unionin yksinomaisen toimivallan (art 1-12) liittovaltion kannattajien mieliksi. Tämä herkkä tasapaino 
tyydyttänee myös Suomen eduskuntaa eikä Suomen etujen mukaista olisi, että Suomi sen repisi auki tämän 
perusratkaisun hallitustenvälisissä neuvotteluissa. Tämä ei tarkoita, etteikö Suomen tulisi neuvotteluissa avata 
erityisesti institutionaalisissa sopimuksen toimivuuden reunaehtoja. 
 

Suomen hallituksen tulisi neuvotteluissa huolehtia siitä, että unionille kyetään luomaan toimiva ja hyväksyttävissä 
oleva perustuslaillinen järjestys. Perustuslaillisen järjestyksen tulisi olla kattava, instituutioiden toimivaltajaon 
kannalta selkeä ja mahdollisimman vähän tulkinnanvarainen. Sen turvaisi jäsenvaltioiden ja niiden kansalaisten 
tasa-arvoisen kohtelun kaikissa olosuhteissa. Sopimuksen tulisi turvata, että lukumäärättään kasvavaa jäsenmaiden 
joukkoa yhdistää mahdollisimman kattava ja pitävä oikeudellisesti sitova pohja. Sitova perustuslaki on ainoa keino 
turvata EU:n kansalaisten yhtäläiset oikeudet, sillä voidaan velvoittaa jäsenmaat ylläpitämään yhdenmukaisia 
sosiaalisia oikeuksia ja perushyvinvointia. Se tulisi ulottaa mieluummin liian laajalle kuin liian suppealle 
toimintojen alueelle. Sen on luotava riittävän vahva pohja eriytyvälle unionille. 
 

Eriytyminen on perustuslain astuessa voimaan olennainen osa Euroopan unionia. Unionissa on seuraavan 
laajenemisen seurauksena 19 pientä jäsenmaata ja kuusi isoa jäsentä. Unionissa on 7 jäsenmaata, jotka liittyessään 
ovat kansantuloltaan vain kolmanneksen EU 15 keskiarviosta. Unionissa on ainakin 12 maata, joilla on 
yhteisvaluutta ja joiden talouspolitiikan koordinaatio on pakon sanelemana edennyt 
nykyvaihetta pidemmälle. Yhteisen pohjan eriytyneelle unionille voi tarjota vain riittävän kattava ja sitova 
perustuslaillinen järjestys. 
 

Perustuslakiluonnos täyttää osan näistä vaatimuksista. Se sitoo yhden sopimuksen raameihin olemassa olevat 
sopimukset ja liittää niihin perusoikeuskin an. Se antaa unionille myös oikeushenkilöllisyyden. Toisaalta, luonnos 
ei kuitenkaan onnistu tuomaan unionia lähelle kansalaisiaan, kuten yhtenä alkuperäisenä tavoitteena oli. 
Sopimukseen sisältyy edelleenkin 465 artiklaa, joiden avautumista eurooppalaiselle parlamenttien asema ja 
läheisyysperiaatteen soveltaminen on sijoitettu artikloiden sijasta pöytäkirjoihin, joka seikka on omiaan 
heikentämään niiden sitovuutta. 
 

Eriytyvän EU:n oloissa joustavuusmääräykset ovat erityisen tärkeitä. Vaikka jo Amsterdamin sopimuksessa 
joustavuus tehtiin mahdolliseksi ja sitä helpotettiin Nizzassa, ei periaatetta ole käytetty hyväksi. Tiiviimmän 
yhteistyön yleisartikla (1-43) asettaa kriteerit tiivammalle yhteistyölle (tulee edistää unionin tavoitteiden 
saavuttamista, suojella sen etuja ja vahvistaa yhdentymiskehitystä) ja asettaa sen käynnistämisen ehdot (vähintään 
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kolmasosa jäsenvaltioista tulee olla mukana). Artikla 1-43 antaa mielestäni hyvät mahdollisuudet joustavuuden 
toteuttamiselle. 
 

Olen samaa mieltä hallituksen selonteon kanssa siitä, että mikäli puolustusyhteistyötä halutaan edistää 
tiiviimmällä yhteistyöllä, artiklan 1-43 määräykset tulisi ottaa käyttöön myös sen osalta. Suhtaudun kuitenkin 
hallitusta myönteisemmin puolustusyhteistyön tiivistämiseen. Tässä asiassa on kysymys historiallisista 
välttämättömyyksistä. EU on maailman suurin talousalue laajenemisen jälkeen, se on edustettuna 130 maassa, sen 
yhteisvaluutta on maailmantalouden kakkosvaluutta ja sen kulttuurinen penetraatio on globaali. On vääjäämätöntä, 
että sen kasvanut poliittinen paino kanavoituu myös puolustuspolitiikkaan ja puolustusyhteistyöhön. Tämä tarve 
kasvaa laajenemisen seurauksena, kun unionin itäraja ulottuu epävakauden alueelle ja onttojen valtioiden 
naapurustoon. Toinen puolustusyhteistyötä ruokkiva seikka on epätietoisuus Naton roolista eurooppalaisessa 
kriisinhallinnassa. 
 

Kysymys on tässäkin reunaehtojen asettamisesta. Reunaehtoja voidaan asettaa vain siten, että kaikki jäsenmaat 
voivat ottaa osaa mahdollisimman laajasti päätöksentekoon. Realismia on kuitenkin hyväksyä, että 
puolustuspolitiikan toteuttaminen edellyttää eriytyvän integraation sallimista. 
 
 

Toimintakyky ja johtajuus 
 

Toimintakyvyn varmistaminen on yhteydessä hyväksyttävyyteen: miten kytketään toisiinsa hyväksyttävyyden 
lisääminen ja tehokkuus. Ilman kansalaisten antamaa hyväksyntää EU ajautuu luottamuskriisiin, joka uhkaa sen 
perusteita. Instituutioiden tasapainoa ja koostumusta on punnittava vasten kysymystä, lisääkö vai vähentääkö 
kukin ratkaisu EU:n hyväksyttävyyttä ja miten uudistukset vaikuttavat Suomen asemaan ja tavoitteisiin. 
 

Poliittisesti ongelmallisimmat kysymykset liittyvät toimintakykyyn ja johtamiseen. Suomalaisessa poliittisessa 
keskustelussa päähuomion on saanut suhtautuminen 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuuteen. Selonteko ottaa kysymykseen varovaisen myönteisen kannan. Tämä on 
perusteltu käsitys. Henkilöpuheenjohtajuuden tarve on yksi monista asioista, jotka ovat nousseet pintaan syyskuun 
11 päivän kokemusten perusteella. EU:n ulkosuhteiden hoito ja etenkin EU:n kannan esilletuonti on kolmen 
kauppa. EU:n nimissä puhuvat korkea edustaja, komission ulkosuhdevastaava ja puheenjohtajavaltio. Troikka on 
monella tavalla huono ratkaisu ja tämä tosiasia on laajasti tunnustettu. EU ei vallitsevalla troikalla kykene 
vakuuttamaan ulkoisia kumppaneitaan mutta ei myöskään omia kansalaisiaan. Perusteltua on väittää, että juuri 
kiertävä puheenjohtajuus on troikan heikoin lenkki. 
 

Kiertävää puheenjohtajuutta ulkoasioissa on perusteltu sillä, että näin vältetään uuden byrokratian luomista: 
kunkin jäsenvaltion ulkoasiainministeriöt vuorollaan ottavat kantaakseen ulkosuhteiden byrokratian. Toinen 
kiertoa puoltava argumentti on ollut, että se toteuttaa jäsenmaiden tasa-arvoisuutta. Jälkimmäinen argumentti on 
pienten jäsenmaiden kannalta tärkeä. Tehokkuus ja tasa-arvo ovat tässä asiassa vastakkain ja vaikeasti 
kytkettävissä yhteen. Henkilöpuheenjohtajuuden toteuttamisen ehdot ovat tärkeitä. 
 

Henkilöpuheenjohtajuuden reunaehtojen tarkentaminen on asia, johon Suomen hallituksen tulisi puuttua 
neuvotteluissa. 
 

Henkilöpuheenjohtaja valitaan määräenemmistöllä (art.I-21). Määräenemmistö tässä yhteydessä tarkoittaa 
jäsenmaiden enemmistöä, joiden tulee edustaa kolmea viidesosaa unionin väestöstä. Hänet voidaan erottaa samalla 
menettelyllä. Tärkeätä on, että valinta tapahtuu niin, että tulos ei johda automaattisesti yhden tai muutaman suuren 
maan automaattiseen voittoon tai estävään koalitioon. Henkilöpuheenjohtajuus on hyväksyttävissä, jos 
nimitysprosessi on avoin ja kohtelee kaikkien jäsenmaiden ehdokkaita tasavertaisesti. Valintamenettelyyn 
voitaisiin harkita esitettäväksi määre, jolla tasavertaisuus pyritään varmistamaan. 



 

 

 

Artiklan nojalla henkilöpuheenjohtajalle sovitetaan jokseenkin teknisluontoista roolia: toimia puheenjohtajana ja 
työskentelyn innoittajana (?), hänelle kuuluisivat kokousten valmistelu ja jatkuvuuden turvaaminen sekä 
selvitysten esittäminen Euroopan parlamentille. Poliittiseksi tehtäväksi on annettu artiklan 1-21.2 nojalla: "pyrkii 
edistämään yhteenkuuluvuutta ja konsensusta Eurooppa-neuvostolle". Erottamismahdollisuus on olennainen osa 
henkilön poliittisen vastuullisuuden toteuttamisessa. Luonnoksessa toimikauden keskeyttäminen liitetään käsitteet 
"estyminen tai syyllistyminen vakavaan rikkomukseen". Artiklaan 1-21 voitaisiin ehkä liittää jollakin tavalla myös 
poliittinen vastuullisuus. Tärkeätä olisi kirjata perustuslakiin määräys, joka sitoo hänet jäsenmaiden yhteiseen 
tahtoon ehkä täydennyksenä kohtaan: "pyrkii edistämään yhteenkuuluvuutta ja konsensusta Eurooppa-
neuvostolle". 
 

Henkilöityminen EU:n johtamisessa ei rajoitu vain Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaan. Samoja reunaehtojen ja 
vastuullisuuden toteamisen ongelmia liittyy komission puheenjohtajaan, ulkoministeriin että myös ehdotettuun 
euroryhmän henkilöpuheenjohtajaan. 
Henkilöpuheenjohtajuuden reunaehdoissa korostuvat yleisemminkin poliittisen vastuullisuuden 
toteutumisen ongelmat. 
 

Poliittisen vastuullisuuden ratkaisulle haetaan ratkaisua artiklan 1-45 mukaisesti (edustuksellisen demokratian 
periaate). Artiklan toinen momentti heijastaa luonnoksen perusfilosofiaa: Euroopan parlamentti edustaa suoraan 
kansalaisia ja hallituksia edustavat ministerit, jotka ovat vastuussa kansallisille parlamenteille. Tämä tarkoittaa 
kahta asiaa: kompetenssi kompetenssi säilyy jäsenmailla ja viimekädessä kansallisilla parlamenteilla ja neuvoston 
jäsenten vastuullisuus todetaan kansallisella tasolla. Vastuullisuudessa noudatetaan edelleen hallitustenvälistä 
menettelyä. 
 

Toisaalta Euroopan parlamentin asema vastuullisuuden toteuttamisessa kasvaa. Parlamentin rooli kasvaa 
komission puheenjohtajan vaalissa ja sen mahdollisuutta äänestää epäluottamuslause komissiolle paranee. Sen 
asema lainsäädännössä paranee monilta osiltaan. Vastuullisuuden toteamisen ulkopuolelle jää tuleva 
henkilöpuheenjohtaja ja edelleen myös koko keskuspankkijärjestelmä. 
 
 

Ongelmallinen komissio1 

 

Oman komissaarin säilyttämisellä on etunsa: se on tasa-arvon merkki, se on kanava kunkin jäsenmaan 
olosuhteiden välittymiseen EU:n keskeiseen toimielimeen ja se on osoitus kansalaisille, että heillä on edustaja 
komissiossa, vaikkei tämä heitä edustakaan, ainakaan muodollisesti. 
 

Komission kannalta on ratkaisevaa sen kokoonpano. Komission kokoonpanossa on kolme perusmallia: komissio, 
johon kaikilla jäsenmailla on oikeus esittää ehdokkaansa, suppea komissio rotaatiolla ja sopimusluonnoksen 
esittämä kahden kerroksen malli. Sopimusluonnoksen kahden kerroksen malli on huonoin. 
Perustuslakiluonnoksen mukainen ehdotus, jossa jokaisella jäsenmaalla on jäsen komissiossa, mutta vain 15 toimii 
äänivaltaisina, ei ole hyvä malli. Mikä on ulkokehän äänettömien komission jäsenten rooli ja asema? 
 

Kaikkien jäsenmaiden kansalaisista koostuvassa komissiossa ovat samat ongelmat. Edustavuus on suuri, mutta 
tehokkuus heikko. Laaja komissio johtaa vääjäämättä komission jäsenten eriarvoisuuteen: kaikille ei riitä yhtä 
painavia salkkuja. Ratkaisu voisi olla komissaariryhmien luominen. Komissio voitaisiin jakaa esimerkiksi kolmen 
hengen ryhmiin, jotka hoitaisivat kukin ryhmä laajempia salkkuja. Joka tapauksessa, mikäli Suomi ajaa laajaa 
komissiota tasavertaisin jäsenin, sen tulisi esittää ajatuksia ja jopa malleja siitä, miten komission työ organisoidaan 
sitten kun sopimuksen voimaan tullessa siinä olisi 30 jäsentä? 
 

1 Käsittelen komission aemaa perusteellisemmin 19.9. ulkoasiainvaliokunnalle esittämässäni 
lausunnossa, jossa minua on pyydetty keskittymään institutionaalisiin asioihin. 
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Itse kannatan 15 hengen komissiota tasapuolisella rotaatiolla, mutta ymmärrän, että ajatukseni ei saa kannatusta 
Suomessa. Mikäli halutaan, että komissio säilyy EU:n moottorina, on tehokas ja siten pienten turva, kannattaisi 
ajaa mahdollisimman tehokasta komissiota silläkin uhalla, että Suomella ei ole aina omaa tuolia pöydässä. 
Tehoton komissio merkitsee hallitustenvälisen integraation voimistumista, jossa valtioiden kokoerot korostuvat. 

 
 

Strategiasta 
 

Hallitustenvälisen konferenssin lähestyessä on noussut esille rintamalinjoja suhtautumisessa konferenssin 
luonteeseen ja sopimusehdotuksen sisältöön. Ne eivät noudata totuttuja jakoja. Pienten maiden ryhmästä Prahassa 
pidetyssä kokouksesta 1.9. 2003 puuttuivat pienten ydinmaat Hollanti, Belgia ja Luxemburg mutta paikalla oli 
Puola! Kreikka suhtautui pienten tapaamiseen kriittisesti vaikka olikin paikalla. 
 

Benelux -maiden kantana on, että ne haluavat säilyttää perustuslakiluonnoksen muuttamattomana (Belgia) tai eivät 
halua muodostaa ryhmittymiä (Hollanti). Puola oli mukana Prahassa ilmeisesti siitä syystä, että maa aikoo 
riitauttaa sopimusluonnosta tiukasti ainakin äänten painotusten osalta ja tarvitsee siihen kaikki mahdolliset 
kumppanit. Tähän samaan pyrkii Espanja. "Prahan ryhmää" yhdistää kaksi asiaa: halu säilyttää komission jäsenen 
paikka ja epäröivä suhtautuminen henkilöpuheenjohtajuuteen. Ylimääräisessä ulkoministerikokouksessa 
nykyisistä jäsenmaista Suomi, Itävalta ja Irlanti halusivat pitää kiinni omasta komission jäsenestään. Ne saavat 
tukea Espanjalta ja Puolalta, joiden pääpaino on kuitenkin äänivallan turvaamisessa. 
 

On mahdollista, että Benelux ja Kreikka muodostavat oman ryhmittymänsä. Suomi on Amsterdamin 
sopimusneuvotteluista lähtien ollut hyvin lähellä Beneluxin linjaa. Onko Suomi nyt vaihtamassa leiriä ja jäämässä 
sivuun vahvoja instituutioita kannattavasta pienten maiden ydinryhmästä on erittäin suuri kysymys? Saksa näyttää 
pitävän kiinni kaikkein tiukimmin sopimusluonnoksen kokonaisuudesta ja esittää esimerkiksi, että jos pienet maat 
vaativat oman komission jäsenen paikan säilyttämistä, tulee Saksa vaatimaan itselleen kahta komissaaria. 
 

Mielestäni hallituksen linja jättää asettamatta kynnyskysymyksiä on oikea. Kynnyskysymyksillä tarkoitan suuria 
ratkaisuja kuten Eurooppa-neuvoston henkilöpuheenjohtajuutta tai puolustuspolitiikan ytimiä. Sen sijaan 
neuvotteluissa avautuu varmasti useita mahdollisuuksia avata Suomen kannalta tärkeitä reunaehtokohtia. 
Perustuslakiluonnos ei suinkaan tule olemaan hermeettinen kokonaisuus. 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA  9.9.2003 KELLO 10. VNS 
2/03 vp konventin tuloksista ja valmistautumisesta hallitusten 
väliseen konferenssiin 

 
 
 

Hallitus toteaa selonteon tarkoitukseksi esitellä konventin ehdotusta sopimukseksi Euroopan 

perustuslaista ja samalla esitellä valtioneuvoston tähän ehdotukseen liittyvät lähtökohdat ja tavoitteet 

lokakuussa Roomassa alkavassa hallitusten välisessä konferenssissa. Ensisijaisena asiana tässä voidaan 

pitää sitä, että Suomen lähtökohdat ja tavoitteet konferenssissa saatetaan eduskunnan keskusteltavaksi 

ja eduskunta voi tällä tavoin antaa hallitukselle haluamansa, laadultaan lähinnä poliittisiksi katsottavat 

evästykset. Periaatteessa eduskunnassa voidaan tässä yhteydessä ottaa kantaa mihinkä tahansa ko. 

sopimusehdotuksen kohtiin. Käytännössä lienee lähinnä kysymys suhtautumisesta sopimusehdotuksen 

niihin kohtiin, joita valtioneuvosto on selonteossa pitänyt tärkeinä ja joista se on hallitusten välistä 

konferenssia silmällä pitäen esittänyt omat lähtökohtansa. 
 

En katso asiakseni ryhtyä tässä ottamaan kantaa esim. sellaisiin kysymyksiin kuin ehdotukseen 

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan valitsemisesta aina 2Vi vuoden toimikaudeksi. Syynä on ensi 

sijassa se, että en pidä itseäni minään integraatiopolitiikan ja vielä vähemmän hallitusten välisen 

konferenssin reaalisten neuvotteluasetelmien tuntijana. Sinänsä voin tietysti todeta, että olen tässä 

kohdassa - kuten yleensäkin - samaa mieltä valtioneuvoston nyt esittämien kannanottojen peruslinjan 

kanssa, että suhtaudun epäilyksin tällaisen "presidentin" tehtävän perustamiseen ja etteivät nämä 

epäilykset paljonkaan hälvenny sillä, että "presidentin" muodolliset valtuudet ehkä saadaan 

harmittoman näköisiksi. 'Kuten konventin puheenjohtajuuskin osoitti, roolien merkitystä ei välttämättä 

selvitetä juridiikalla.) En myöskään pidä aiheellisena kommentoida sitä miten tiukoilta tai ehdottomilta 

tai vastaavasti joustavilta valtioneuvoston  lähtökohdat näyttävät selonteon valossa tai mikä eri 

tavoitteiden tärkeysjärjestys olisi Suomen kannalta. 
 



 

 

En toisaalta pidä tässä myöskään tarpeellisena yrittää sellaista valtiosääntöoikeudellista tarkastelua, 

jossa sopimusehdotusta arvioitaisiin kohta kohdalta siihen tapaan kuin on voitu tehdä valtiosopimusten 

varsinaisessa hyväksymis- ja voimaansaattamisvaiheessa eduskunnassa. Tällaisen tarkastelutavan 

hedelmällisyys voi kaikkiaankin olla epäselvää silloin kun on kysymys laajaa kansainvälistä yhteisöä 

koskevan aidosti perustuslakityyppisen sopimuksen hyväksymisestä. 
 

Jos integraatiopoliittiset ja neuvottelustrategiaan liittyvät näkökohdat ja yksityiskohtaiset vertailut 

perustuslakiin näin jäävät sivuun, ei valtiosääntöjuristille näytä tässä jäävän paljoa kommentoitavaa. 

Viittaan tämän vuoksi seuraavassa vain joihinkin ehdotuksen kohtiin ja hallituksen niistä esittämiin 

näkökohtiin. Kohtien valikoitumista voi pitää jonkin verran sattumanvaraisena, vaikka niillä onkin 

kytkentöjä oikeudellisiin säännöstöihin. 
 
 
 
 
 
 
 

Eurooppalaisen ihmisoikeuskentän yhtenäisen ja selkeän kehittämisen kannalta voidaan pitää erittäin 

suotavana sitä, että perustuslaillisessa sopimuksessa ilmoitetaan (I 7) unionin pyrkivän liittymään 

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen ja luodaan tällä tavoin 

selvä oikeusperusta, jonka nojalla unioni voi liittyä ihmisoikeussopimukseen. 
 

Selonteon sivulla 21 valtioneuvosto toteaa toissijaisuus ja suhteellisuusperiaatetta koskevasta 

pöytäkirjasta, ettei se pidä onnistuneena pöytäkirjaan sisältyvää viittausta siihen, että jäsenvaltiot 

voisivat nostaa kanteen tuomioistuimessa paitsi omasta, myös kansallisen edustuslaitoksensa puolesta. 

Valtioneuvosto katsoo, että tällainen määräys pitäisi poistaa, koska se puuttuu jäsenvaltioiden 

oikeuteen järjestää itse valtiosääntöiset rakenteensa. Jos ko. kohta todella tarkoittaa tällaista 

jäsenvaltion valtiosääntöisiä kompetenssijärjestelyjä sitovaa säännöstä, se olisi mielestäni juuri tämän 

johdosta syytä poistaa.    Toisaalta pöytäkirjan ko. kohta on ainakin suomenkielisessä versiossa 
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ymmärrettävissä niin, että kyseeseen tässä kohden tulevat vain kanteet, jotka jäsenvaltio mahdollisesti on 

"oikeusjärjestyksensä mukaisesti" nostanut, jolloin ko. kohdan merkitys jäisi riippumaan kansallisen 

oikeusjärjestyksen sisällöstä ko. tilanteissa. (En ole ehtinyt katsella muunkielisiä versioita) 
 

Selonteon sivulla 35 valtioneuvosto katsoo, että kaikkien unionin muita toimielimiä koskevien määräysten 

tulee ulottua myös Eurooppa-neuvostoon, jos siitä tehdään unionin (virallinen) toimielin. Samalla todetaan 

tämän koskevan erityisesti unionin tuomioistuimen toimivaltaa tutkia Euroooppa-neuvoston toimien 

lainmukaisuus. Eurooppa-neuvostoon liittyvä tähänastinen traditio lienee sellainen, ettei se luontevasti 

sovellu tuomioistumien valvottavaksi. Sen tehtävät tulevat kai vastakin tyypillisesti olemaan sellaista ei-

oikeudellisten valtuuksien käyttämistä, jossa tuomioistuimen valvonta ei näytä yleisesti 

tarpeelliselta/aiheelliselta. Eri järjestelyvaihtoehtoihin sisältyvien periaatteellisten viestien kannalta on 

valtioneuvoston kantaa kuitenkin syytä pitää sekä tärkeänä että oikeana. Ainakin sikäli kuin Eurooppa-

neuvoston päätöksentekoon voi sisältyä myös varsinaisen päätössisällön ulkopuolelle jääviä seikkoja (esim. 

asiakirjajulkisuuden osalta), voi tuomioistuimen valvontamahdollisuudelle tulla myös käytännön merkitystä. 
 

Selonteon sivuilla 51-52 valtioneuvosto katsoo, että ehdotetun sopimuksen III-172 artiklassa tarkoitettu 

mahdollisuus rikosoikeudellisen toimivallan sirtämiseen unionille tietyin edellytyksin eurooppapäätöksellä 

tai eurooppapuitelailla ei täytä rikosoikeudellisen toimivallan määrittelyltä/luovuttamiselta edellytettäviä 

tämällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksia. Unionille annettava tässä tarkoitettu toimivalta tulisi 

valtioneuvoston mielestä määritellä luettelemalla tyhjentävästi ne rikosten lajit, joita kyseinen toimivalta 

koskee. Joustavuusnäkökohtien voidaan kyllä katsoa puoltavan sitä, että unionin kompetenssia rikosten ja 

seuraamusten määrittelyä koskevien vähimmäissääntöjen antamiseen ei kirjata perustuslailliseen 

sopimukseen niin tiukasti kuin valtioneuvosto esittää. Pidän valtioneuvoston omaksumaa linjaa kuitenkin 

perusteltuna yhtäältä siksi, että unionin ja jäsenvaltioiden kompetenssiraja rikosoikeuden sisällön suhteen on 

syytä määritellä hyvin selvästi ja toisaalta siksi, että rikollisuuden sisällön muutokset tuskin kuitenkaan 

tekisivät kovin nopeasti vanhentuneiksi sellaisia määrittelyjä, jotka merkittävästi rakentuvat rikollisuuden 

aloille. 

Samoilla sivuilla valtioneuvosto toteaa, ettei se kannata Euroopan syyttäjäviraston perustamista. En ole tämän sektorin asiantuntija, 

mutta minusta ne puitteet, joissa III-175 artiklan nojalla voitaisiin eurooppalailla perustaa Euroopan syyttäjävirasto ja määritellä 

sen valtuudet, ovat asian merkitykseen nähden liian väljät. Minun on myös vaikea nähdä, että olisi olemassa pakottavia ja 

ajankohtaisia syitä luoda rikosoikeudellista tutkimusta ja polisiitoimintaa koskevan yhteistyön lisäksi järjestelmä, jossa 
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euroopalainen syyttäjä tulisi syyttämään eurooppasäädöksin määrätystä rikoksesta kansalliseen tuomioistuimeen. (Periaatteellisesti 

merkittävä on jo se artiklaan sisältyvä ajatus, jonka mukaan kansallisten, mahdollisesti eurooppaoikeuden pohjalta 

yhdenmukaistettujen rangaistussäännösten lisäksi ja niistä täysin erillään voisi olla olemassa eurooppalaisia rikoksia - eräänlaisia 

"federal crime"). Valtioneuvoston valitsemat sanamuodot eivät tässä ole ratkaisevia, mutta asiallisesti olisi mielestäni " vastustaa" 

tässä paremmin kohdallaan kuin "ei kannata". 



 

 

Ls/Hallituksen selonteko/Uruoni/IS 
 
 
 
 
Herra puheenjohtaja 
 

Perustuslakivaliokunta antaa lausunnon hallituksen selonteosta konven-tin 
tuloksista ja valmistautumisesta hallitusten väliseen konferenssiin. Siitä tulisi antaa 
lausunto ulkoasiainvaliokumialle. Tehtävä poikkeaa niistä lausunnoista, joita annetaan 
hallituksen esityksen sisältämän lakiehdotuksen perustuslainmukaisuudesta. Lausunto 
poikkeaa merkitykseltään ja vaikutuksiltaan säätämisjärjestyslausunnoista. Vielä tässä 
vaiheessa ei ole kysymyksessä säätämisjärjestys, vaan ilmeisestikin 
valtiosääntöoikeudellisten näkökohtien tarkastelu ja valtiosääntöoikeudellinen 
tavoitteenasettelu silmällä pitäen Suomen valtion ja edustajien toimintaa hallitusten 
välisessä konferenssissa. 

Kuten tiedetään, liikkumavara konventin eli Eurooppa-valmistelukun-nan 
yhteisymmärryksellä hyväksymän ehdotuksen muuttamisen suhteen lienee vähäinen. 

Kun tarkastellaan yleisluontoisesti ehdotusta, kiinnittää huomiota se, että 
valtioneuvosto näyttää olevan valmis hyväksymään kaikki olennaiset, Suomen 
valtiosääntöön liittyvät kohdat. Toisin sanoen valtiosääntöoikeudellisilla evästyksillä, 
sikäli kuin ne poikkeavat sopimusluonnoksesta, ei ole poliittisen toteutumisen 
edellytyksiä. 

Keskeisimpinä valtiosääntöoikeudellisina sääntelyinä perustuslaissa pidän: 
-etusijaperiaatteen oikeudellisen ja sopimuspohjaisen sitovuuden vahvistamista 

(suhteessa Suomen perustuslakiin, johon säännös ulottuu); 
-EU:n sopimuksentekovaltaa (suhteessa Suomea sitovien määräenem-

mistöpäätöksellä tehtyjen sopimusten etusijavaikutuksen kansallista lainsää-
däntövaltaa ja sopimuksentekovaltaa supistaviin vaikutuksiin); 

-EU:n vahvistuvaa roolia uiko- ja turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa 
(suhteessa ulkopoliittisen päätöksenteon sääntelyyn perustuslaissa) ja 

-perusoikeussäännöstöä (joka etusijaperiaatteen seurauksena saa oikeudellisessa 
mielessä Suomen perusoikeussäännöstöön nähden toistaiseksi avoimena olevia 
oikeusvaikutuksia). 

Kuten sanottu, nämä kohdat valtioneuvosto on valmis pääpiirteissään 
hyväksymään. 

Ne kohdat, joissa valtioneuvoston selonteossa esitetään muutostavoitteita ja 
ilmaistaan varauksellisuus, eivät sen sijaan yleisesti ottaen ole Suomen perustuslain 
kannalta merkitseviä. Niillä on kuitenkin keskeinen poliittinen memitys silmällä pitäen 
Suomen valtion mahdollisuuksia toteuttaa etujaan ja pyrkimyksiään uudistuvassa 
Euroopan unionin päätöksentekokoneistossa. Näitä seikkoja cvat mm. 

-vaatimus omasta päätösvaltaisesta komissaarista; 
-varauksellisuus ministerineuvoston päätöksentekomenetelmiä kohtaan; 
-varauksellisuus valtuutuslausekkeiden suhteen tiivistetyssä yhteistyössä; 
-eurovero ja EU:n verotusoikeus (joka asiallisesti ei rajoittaisi eduskunnan 

kansallista verotusvaltaa); 
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-pidempiaikainen Eurooppaneuvoston puheenjohtaja; 
-Euroopan parlamentin paikkajako; 
-EU:n ulkoministerin eräät toimivaltuudet; 
-yleiseen etuun vaikuttavat rikokset (joskin sääntelyllä on liittymäkohta 

perustuslain turvaamaan rikosoikeudelliseen legaliteettiperiaatteeseen); 
-määräenemmistöpäätökset yhteisessä uiko- ja turvallisuuspolitiikassa, sekä 

rakenneyhteistyö vaativampien tehtävien suorittamiseksi ja säännökset yhteisestä 
puolustuksesta (joskin järjestelyillä on liittymäkohdat perustuslain säännöksiin 
Suomen ulkopoliittisesta ja turvallisuuspoliittisesta päätöksentekojärjestelmästä) ja 

-varauksellisuus perustuslaillisen sopimuksen muutosmenettelyihin (jotka joka 
tapauksessa edellyttävät valtion ratifiointeja ja järjestelmä mahdollistaa EU.sta 
eroamisen). 

+ + + 
 

Perusteellisen valtiosääntöoikeudellisen valiokunnan lausunnon aika tulee, kun 
HVK:n vahvistama sopimus tulee eduskunnan hyväksyttäväksi ja 
voimaansaatettavaksi hallituksen esityksessä. Vasta tuossa vaiheessa on jokainen 
yksityiskohta arvioitava perustuslaillisuuden näkökulmasta. Tuolloin myös päätetään, 
vaatiiko sopimus perustuslain alaan kuulumisensa vuoksi mä^äenemmistön (2/3) 
hyväksymiselle ja voimaansaattamissäädökselle.Tästä syystä en seuraavassa 
lausunnossa käy lävitse sopimusehdotusta silmällä pitäen sen yksityiskohtien suhdetta 
perustuslakiin vaan sivuan joitakin keskeisiä valtiosääntöoikeudellisia 
asiakokonaisuuksia. 

 

1. Perustuslaillisen sopimuksen hyväksymisen ja voimaansaattamisen 
yleiset puitteet 

 

Toisin kuin usean muuan maan valtiosääntö, Suomen perustuslaki vaikenee 
kokonaan EU-jäsenyyden vaikutuksesta Suomen valtioelinten päätös-ja toimivaltaan. 
Perustuslaissa on vain kansallista päätöksentekoa koskevia menettelytapasäännöksiä, 
jotka mm. sääntelevät tasavallan presidentin ja valtioneuvoston keskinäissuhteet EU-
päätöksenteossa sekä eduskunnan myötävaikutuksen muodot. Perustuslaissa ei 
myöskään ole säännöstä siitä, millä tavoin tällaiselle ylivaltiolliselle toimielimelle 
myönnetään uutta päätösvaltaa. Eräiden perustuslakivaliokunnan lausuntojen valossa 
säännöksellä on EU-valtuutuksen kaltaisia vaikutuksia säätämis-ja 
hyväksymisjärjestykseen. 

Uusien EU-velvoitteiden kansalliseksi toteuttamiseksi käytettiin liitty-
misvaiheessa poikkeuslakeja. Unionijäsenyyden katsottiin olevan monessa suhteessa 
ristiriidassa silloisessa perustuslaissa säädetyn valtioelinten valta-suhdejärjestelmän 
kanssa. Olen omissa töissäni katsonut, että EU:n toimielinten toimivaltuudet on 
voimaansaatettu maksimitasossa. Toisin sanoen kaikkien uusien toimivaltuuksien 
valtiosääntöoikeudellinen arviointi on suoritettava erikseen, nyt tosin vuoden 2000 
PeL:n (eikä 1919 Hallitusmuodon, kuten alkunaan) säätämän valtasuhdejärjestelmän 
puitteissa.1 



 

 

Vuoden 2000 perustuslaki sisältää 1919 hallitusmuotoon nähden kaksi 
muutosta, jotka vaikuttavat valtiosääntöoikeudelliseen arviointiin udella tavalla. PeL 1 
§:n 3 momentin mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja 
ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Säännöksen 
katsotaan madaltavan ns. suvereniteettikynnystä. Useat sellaisetkin velvoitteet, jotka 
1919 HM:n kaudella katsottiin perustuslain täy-sivaltaisuussäännösten vastaisiksi, 
voidaan nyt yhteistyön nimissä hyväksyä ja voimaansaattaa tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. 

PeL 94 §:n 3 momentin mukaan kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa 
valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita. Säännös asettaa ehdottoman esteen 
(perustuslain pykäliä muuttamatta) allekirjoittaa, hyväksyä eduskunnassa ja ratifioida 
näitä perusteita murentavia kansainvälisoikeudellisia sopimuksia. 

+ + + 
Voimaansaattamismekanismina on vakiintuneen tulkinnan mukaan pe-

rustuslakiristiriitatilanteessa käytettävissä poikkeuslaki. Poikkeuksen on oltava 
"rajattu", mikä sisältää muun ohessa sen, että voimaansaattamisvaiheessa kaikki 
poikkeukset perustuslaista on esityksen perusteluissa lueteltava. Mää-
räaikaisuusedellytystä ei mahdollisen EU-ratkaisun yhteydessä voitane noudattaa. 

 

2, Etusijasääntö 
 

I-10-artiklan 1 kohdan mukaan "Tämä perustuslaki ja lainsäädäntö, jota unionin 
toimielimet antavat käyttäessään unionille annettavaa toimivaltaa, ovat ensisijaisia 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöön nähden". Varmemmaksi vakuudeksi IV-3 artiklan 
viimeisen lauseen mukaan "Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö 
pysyy edelleen unionin lainsäädännön tulkinta-lähteenä". 

Etusijasääntö on mielestäni perustuslaillisen sopimuksen valtiosääntöoi-
keudellisesti merkittävin säännös. Tämä johtuu siitä, että säännöksessä mainittuun 
"jäsenvaltioiden lainsäädäntöön" kuuluu myös Suomen perustuslaki. 

Perustuslaillisen sopimuksen säännökset ohittavat Perustuslain ja mahdollisessa 
ristiriitatilanteessa perustuslain säännös on syrjäytettävä. Tämä on sitova velvoite, ja 
jos sitä ei noudateta, viime kädessä komission tai toisen jäsenvaltion aloitteesta EU:n 
tuomioistuin voi pakottaa Suomen sanktioin noudattamaan perustuslaillista sopimusta 
tai Eurooppalakia/Eurooppapuitelakia, jos Suomi ristiriitatilanteessa noudattaa 
perustuslakiaan. 

Etusijasääntö tuli EU-oikeuteen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käyttöön 
ottamana oikeussääntönä. Toisin sanoen Rooman sopimus ei sitä tuntenut. EU-
kirjallisuudessa on sanottu, että etusijasääntö oli vallankumouksellinen ja tuli 
alkuperäisille jäsenvaltioille yllätyksenä. Se on EY:n tuomioistuimen ehkä 
merkittävin ratkaisu. 

Etusijasääntö on siis perustunut EY:n tuomioistuimen ennakkopäätöksiin osana 
EY:n sekundäärilainsäädäntöä ja osana ns. acquis communautairea. Se on ollut 

1 I. SaraviitaPerustuslaki 2000 s. 62. 
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tuomioistuimen muunneltavissa ja ehkä kumottavissakin. Nyt siitä tulee osa Euroopan 
primäärioikeutta. 

Suomi voimaansaattoi tuon säännön osana EY-velvoitteita Suomen liittyessä 
unioniin. Suomelle sääntö ei siis tullut yllätyksenä, ja sen valtiosääntöoikeudellisiin 
seuraamuksiin varauduttiin mm. voimaansaattamislain säätämisen yhteydessä. 
Voidaan ehkä sanoa, että nyt on kysymyksessä eräänlainen aukkoteorian muunnos 
sikäli, että perustuslainvastaisuus kansainvälisissä velvoitteissa muuttuu - pysyen 
sisällöltään entisenä - muodoltaan sitovasta oikeustapauksesta sopimusartiklaksi. 

Etusijasäännöksen seurausvaikutukset saattavat tulevaisuudessa olla 
merkittävimpiä EU:n perusoikeussäännösten soveltamisessa ja tulkinnassa EU:n 
tuomioistuimen päätöksin. Ristiriitatilanteessa EU:n perusoikeussäännökset 
syrjäyttävät Suomen perustuslain perusoikeussäännöksen. 

Etusijasääntö perustuslaillisen sopimuksen perusoikeussäännöksiä koskevana 
antaa säännöksille ihmisoikeusvelvoitteista poikkeavan, ainutlaatuisen merkityksen: 
Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen (ja YK:n KP-sopimuksen) säännöksillä ei näet 
ole etusijaa kansalliseen perustuslakiin nähden (ks. kohta 3 a.). 

 

3. EU:n perusoikeudet 
 

Perusoikeussäännökset on valmisteltu poikkeuksellisen huolimattomasti, ja se 
näkyy säännöksissä.2 Perusoikeuskonventti käsitteli ne nopeasti ja pintapuolisesti, 
eikä perustuslakikonventti syventynyt niihin juuri lainkaan. Säännöksiä ei 
perusoikeuskonventin hyväksymässä asiakirjassa edes perusteltu. Lausunnossaan 
25/2001 perustuslakivaliokunta suhtautui yleisehköllä tasolla melko kriittisesti 
perusoikeuskirjaan. Näyttää siltä, etteivät uuden kon-ventin vahvistamat säännökset 
täytä valiokunnan toivomuksia. 

Viime keskiviikon täysistuntokeskustelussa lähinnä vain EU:n perusoikeudet - 
tss-oikeksien ohjelmaluonne - olivat esillä. Pääministeri Vanhanen suositteli 

perusoikeussäännösten tarkkaa läpikäyntiä perustuslakivaliokunnassa. Tämän 
lausunnon Hiki laajeneminen estää kuitenkin tämän, joten tyydyn yleisiin 
luonnehdintoihin. 

Perustuslaillisen sopimuksen II osan säännökset Euroopan unionin pe-
rusoikeuskirjasta muodostavat sopimuksen valtiosääntöoikeudellisesti vaikea-
selkoisinaan osan. Perustuslakivaliokunta on antanut tästä säännöksestä 
yleisluontoisia lausuntoja. Valtioneuvosto hyväksyy säännökset sellaisenaan. 

Perusoikeussäännökset saavat Suomen perustuslain perusoikeussäännökset 
syrjäyttävän oikeusvaikutuksen etusijasäännöksen seurauksena. Tästä syystä olisi 
tärkeää tietää näiden säännösten soveltamisala ja tosiasiallinen merkitys sekä vaikutus 
kansallisessa lainsäädännössä. Ongelmallisuutta lisää johdannon säännös, jonka 
mukaan "Unionin ja jäsenvaltioiden tuomioistuimet tulkitsevat perusoikeuskirjaa tässä 
yhteydessä ottaen asianmukaisesti huomioon perusoikeuskirjan laatineen 
valmistelukunnan puheenjohtajiston alaisuudessa laaditut ohjeet".3 Kuten tunnettua, 
perusoikeuskonventti ei noita ohjeita käsitellyt, saati hyväksynyt. On myös syytä 

: Ks. I. Saraviita, arvostelu Liisa Niemisen toimittamasta teoksesta perusoikeudet EU:ssa, LM 2002 s.465. 



 

 

huomata, että unionin perustuslaillisessa sopimuksessa tulkintavalta säädetään EU:n 
tuomioistuimelle, esimerkiksi eduskunnan perustuslakivaliokunta syrjäyttäen. 

Epäselvää on, mitkä perusoikeussäännöksistä rajautuvat EU:n toimielinten 
toimintaan ja ihmisten oikeuksiin niissä, mitkä taas sitovat kansallista lainsäätäjää ja 
tuomioistuinta. Osa säännöksistä kohdistuu suoraan EU:n toimielimiin (mm hyvä 
hallinto), osa taas on sellaisia, että ne saattavat koskea lähinnä vain kansallisia 
parlamentteja ja viranomaisia (mm. joukkokarkotusten kieltoja sosiaaliturva). 

Suomen oikeudenkäyttöpiiriin kuuluvien ihmisten kannalta perusoikeus-
säännösten keskeinen merkitys näyttäisi olevan siinä, että perusoikeussuoja ulotetaan 
koskemaan EU:n toimielimiä. Sensijaan kansallisella tasolla pidän Suomen 
perusoikeussäännöstöä perusoikeuskirjan säännöksiin verraten tehokkaampana ja 
selkeämpänä. 

Perusoikeussäännökset eroavat useimmista Suomen perustuslain säännöksistä 
melkoisesti siinä, että joukossa on runsaasti pelkän ohjelmalauseen tai julistuksen 
tapaisia säännöksiä. Tähän luokkaan luen säännöstöt, joissa EU tunnustaa jonkin 
oikeuden tai arvon (11-11 artikla 2" Tiedotusvälineiden vapauttaja moniarvoisuutta 
kunnioitetaan", 11-13 "Akateemista vapautta kunnioitetaan", jne). Eräissä tapauksissa 
perusoikeussäännös sisältää viittauksen kansalliseen lainsäädäntöön, joten 
säännöksellä tuskin on merkittävää oikeusvaikutusta ohi esim. Suomen lainsäädännön 
(esim.II-35: "Jokaisella on oikeus saada ehkäisevää terveydenhoitoa ja lääkinnällistä 
hoitoa kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen mukaisin edellytyksin"). 

Perusoikeusluetteloon sisältyy säännöksiä, jotka suomalaisen valtio- 

 

s 
säätöperiaatteen mukaan eivät kuulu perusoikeusluetteloon vaan ne toteutetaan 
tavallisilla laeilla. 

Osa perustuslaillisen sopimuksen perusoikeussäännöksistä menee pitemmälle 
kuin Suomen vastaava perusoikeussäännös. Esimerkkinä mainitsen II-28 artiklan, 
jonka mukaan työntekijöillä ja työnantajilla "on . . .oikeus ryhtyä eturistiriitatilanteissa 
etujensa puolustamiseksi yhteistoimiin lakko mukaan lukien". Suomen perustuslaissa 
taas nimenomaan ei ole vahvistettuna lakko-oikeutta, ja eräitä lakkorajoituksia on 
säädetty. Niinpä esimerkiksi eduskunnan virkamiehiä koskeva työtaistelukielto 
näyttäisi olevan perustuslaillisen sopimuksen vastainen. 

Perustuslaki sisältää perusoikeuksia (mm. kieltojen muodossa) joita Suomen 
perustuslaki ei tunne. Esimerkkinä voisi olla vaikkapa 11-32 artiklan ensimmäinen 
lause "Lapsityövoiman käyttö on kielletty". 

Eräät EU:n toimielimiä tarkoittavat perusoikeudet eivät varmastikaan 
sellaisinaan tule toimimaan käytännössä. Esimerkkinä tällaisesta voisi olla 11-42 
artikla: "Kaikilla unionin kansalaisilla ja kaikilla luonnollisilla henkilöillä ja 
oikeushenkilöillä, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin 

3 Ohjeissa perusoikeussäännökset kytketään perusoikeuskirjaa edeltäneisiin erityyppisiin lähteisiin, mm. Euroopan 
ihmisoikeusyleissopimukseen, sosiaalisia oikeuksia tarkoittavaan (ohjelmanluonteiseen) sopimukseen, YK:n KP-
sopi-mukseen, Ihmisoikeusjulistukseen, EU:n perustamissopimuksiin jne. Osa aikaisemmassa kansainvälisessä 
oikeudessa suosituksen luontoisista ihmisoikeuksista näyttää saavan oikeudellisen velvoittavuudea Voidaan kysyä, 
onko tulkinnan lähtökohta se, että perustuslaillisen sopimuksen perusoikeussäännöksiä on tulkittava täsmälleen 
siten, kuin niitä tulkitaan perusoikeuden lähteenä olevassa asiakirjassa. 



 

 

jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua Euroopan unionin toimielinten, muiden elinten ja 
erityiselinten asiakirjoihin, riippumatta siitä, missä muodossa ne on tuotettu". 
Unionikäytännöt ja ranskalaisperäinen salaamisperinne viittaavat siihen, että 
säännöksen soveltamisala rajautuu ahtaaksi (etenkin valmisteluasiakirjojen osalta). 

Osa perusoikeussäännöksistä takaa suppeamman perusoikeussuojan kuin 
Perustuslaki (mm. omaisuudensuoja, joka takaa vain oikeudenmukaisen, muttei täyttä 
korvausta pakkolunastustilanteessa). Tämän tyypin säännökset eivät liene 
ongelmallisia, koska perustuslaillinen sopimus näyttää vahvistavan kansallisen 
perusoikeuden näissä tilanteissa. 

Edellisessä kappaleessa oleva säännös näyttää ulottavan EU:n tuomioistuimen 
toimivallan koskemaan Suomen perusoikeusjärjestelmää ja välillisesti 
perustuslakivaliokunnan toimintaa. Näyttää näet siltä, että sekä suomalaiset lait että 
viranomaiskäytännöt voidaan saattaa niiden perussopimuksen mukaisuuden valvonnan 
osalta jälkikäteen EU:n raomioistuimen arvioitaviksi kanneteitse. Tämä merkitsisi 
huomionarvoista lisää PeL 106 §:ssä tarkoitettuun etusijasäännöstöön (tarkemmin 
kohdassa 3 a). 

Kaiken kaikkiaan EU:n perustuslaillisen sopimuksen perusoikeussäännöstö ja 
EU:n mahdollinen liittyminen Euroopan ihmisoikeusvleissopimuk-seentuo peruso 
ikeusi äri estelmäämme runsaasti vaikeatulkintaisia säännöstöjä. minkä lisäksi 
kehitystä on vaikea ennustaa, koska ratkaisut tulevat pitkälle olemaan EU:n tunnetusti 
itsenäisen, jopa arrogantin tuomioistuimen käsissä. 

Jonkinlaisena lieventävänä asianhaarana voidaan todeta, että Suomen vuoden 
2000 perustuslain perusoikeus!uettelo on ajantasainen ja tarkka. Monessa kohdin se 
sisällöltään vastaa perustuslaillisen sopimuksen perusoikeussäännöksiä. Sensijaan 
niille valtioille, joilla on vanha perusoikeusluettelo, uudet perusoikeusjärjestelyt 
etusijasäannön vahvistamana ovat varmasti vaikea asia. On esimerkiksi vaikea uskoa, 
että Saksan ja Italian valtiosääntötuomioistuimet voivat hyväksyä tämän järjestelmän 
varauksetta ja sellaisenaan -siinä määrin uusia elementtejä se sisältää. 

 

3 a EU:n perusoikeuksien suhde kansallisiin perusoikeuksiin ja ihmisoi- 
keuksim seka nMm noudattamisen kansallinen valvonta, 

PeL 74 §:n mukaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa 
lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden 
perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin 
Säännös saa uutta sisältöä "EU:n perustuslain" tullessa voimaan. Lienee selvää, että 
EU:n perusoikeussäännöstö otetaan huomioon kansallista lakia ja myös EU-asioita 
käsiteltäessä. 

PeL 74 §.ssä tarkoitettu sana"perustuslaki" viittaa yksinomaan Suomen vuoden 
2000 perustuslakiin - EU:n perustuslaista ei sitä valmisteltaessa tiedetty. 74 §:n 
perustuslain sisään kuuluvat kansalliset perusoikeudet. Toisaalta 74 § puhuu 
ihmisoikeussopimuksista. Kumpaan tyhmään EU:n perustuslaillisen sopimuksen 
perusoikeussäännökset kuuluvat? Ne eivät asiallisesti kuulu kumpaankaan. 
Perustuslaki tarkoittaa PeL 74 §:ssä Suomen perustuslakia. Toisaalta EU:n suunnassa 
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kiistetään perusoikeussäännösten kuuluvan ih-misoikeussäännöstöön - EU:han tähtää 
erikseen liittymiseen Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen. 

Kysymys lienee kolmannesta, aivan uudesta kategoriasta, joka asiallisesti 
laajentaa PeL 74 §:n sisältöä. 

Koska EU.n tuomioistuin valvoo ja tulkitsee perustuslaillista sopimusta, siirtyy 
perusoikeusvalvonnan painopiste EU:n tuomioistuimen suuntaan. On lisäksi syytä 
mainita ns. preliminary rulings, eli kansallisten tuomioistuinten pyytämät lausunnot 
EU-tuomioistuimelta EU-normien tulkinnasta. Nuo tul-kintalausunnot ovat kansallisia 
tuomioistuimia sitovia. Alioikeudet ovat oikeutettuja niitä pyytämään, ja ne 
tuomioistuimet, joiden päätöksistä ei voi hakea tavanomaiseen tapaan muutosta, ovat 
mlkinnallisesti ongelmallisissa tilanteissa velvollisia niitä pyytämään. Kun 
perustuslaillinen sopimus tulee voimaan, tulee suomalaisille tuomioistuimille osin 
oikeus ja osin velvollisuus pyytää tarvittaessa EU:n tuomioistuimen lausunto myös 
perustuslaillisen sopimuksen perusoikeussäännöksistä. Tätä kautta PeL 106 §:n 
"etusijaperiaate" saa rinnalleen uuden instrumentin, tuomioistuinten tulkittavaksi 
saattaa tulla EU:n perusoikeuksien suhde kansalliseen lakiin siten, että tuomioistuin 
pyytää EU:n tuomioistuimelta sitovan ennakkopäätöksen. 

Säädösperusteisia etusijaperiaatteita on tulevaisuudessa kaksi: EU-nor-miston 
etusija ja suomalaisen tuomioistuimen Suomen perustuslaille antama etusija. Lisäksi 
"Perusoikeusmyönteinen perustus laintulkinta" - joka nykyisin viittaa vuoden 2000 
perustuslain perusoikeuslukuun - saattaa tulevaisuudessa laajeta kattamaan "EU:n 
perustusoikeussäännösten mukaisen laintulkinnan" 

 

4. Eduskunnan uudet tehtävät 
Pöytäkirjassa kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa ja 

pöytäkirjassa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta säädetään 
laajoja tiedottamisvelvoitteita lainsäädännöstä ja lainsäädäntöhankkeista EU:n 
toimielimistä mm. suoraan Suomen eduskunnalle. Parlamentit voivat toimittaa 
kannanottojaan (mm. uusista säädöksistä, säädössuunnitelmista, vihreistä- ja 
valkoisista kirjoista sekä etusijaperiaatteen soveltuvuudesta) EU:n toimielimille, ja 
näillä kannanotoilla on välittömiä oikeusvaikutuksia Suomen osalta kahden äänen 
voimin (komission velvollisuus asian uudelleen harkintaan tietyissä tapauksissa). 

Suomen vuoden 2000 perustuslakia säädettäessä omaksuttiin laintulkin-
tasäännöksi, että eduskunnalle voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä ja 
ohi PeL 3 §:n valtioelinten tehtäväjakosäännöksen uusia tehtäviä, jos nämä asiat 
näyttävät hyvin soveltuvan eduskunnalle. 

Toisaalta PeL 96 § eduskunnan osallistumisesta Euroopan unionin asioiden 
kansalliseen valmisteluun ei tällaista uutta yhteyttä ohi valtioneuvoston tunne. Lienee 
niin, että ainakin eduskunnan työjärjestyksen tasolla on toteutettava jokin 
käsittelyjärjestys näille pöytäkirjoissa tarkoitetuille asioille. Jotenkin lienee myös 
huolehdittava siitä, että valtioneuvoston koordinoiva rooli ja kansallinen 
täytäntöönpanotehtävä (PeL 93 §:n 2 momentti) toteutuvat tässä uudessakin 
järjestelmässä. On tuskin ajateltavissa, että eduskunta ottaisi EU:n 
lamsäädäntösuunnitelmiin kantaa ilman tietoa valtioneuvoston kannasta asiaan. 

 



 

 

5. EU:n uiko- ja turvallisuuspolitiikan menetelmämuutokset ja toimi- 
valtalaajennuksetmerkitsevät vastaavasti kavennuksia PeL 93 §:ssä tarkoitet- 
tuun toimivaltaan kansainvälisissä asioissa. 

 

6. EU:n sopimuksentekovalta 
 

Euroopan unionista kehitetään täysivaltainen kansainvälinen järjestö 
(intergovernmental organisation), jolla on kansainvälisen oikeuden subjektin eli 
norminantajan asema. Sinänsä tämä ei ole valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallista 
tavanomaisissa kansainvälissä järjestöissä. Valtiosääntöoikeudellinen ongelma 
muodostuu siitä, että EU:n neuvoston määräenemmistöllä päättämä 
kansainvälisoikeudellinen sopimus saattaa tulla Suomea oikeudellisesti velvoittavaksi 
ilman suomalaisten valtioelinten päätöksiä ja niiden tavoitteiden vastaisesti ohi 
Suomen tekemien valtiosopimusten. EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännöin kehitetty 
etusijasääntö saa siis tässäkin kohden valtiosääntöoikeudellisen velvoittavuuden 
sopimusartiklan nojalla. 

Hallituksen esityksessä kuvattu ERTA-ratkaisun periaatteiden kirjallinen 
vahvistaminen on mitä ilmeisimmin tarpeen. ERTA-oppi tarkoittaa lyhyesti sanoen 
seuraavaa: Euroopan yhteisöllä on toimivalta tehdä sopimuksia ohi jäsenvaltioiden 
sellaisilla aloilla, jotka ovat siirtyneet jaetusta toimivallasta 
EY:n säädöksin tai päätöksin EY:n yksinomaiseen toimivaltaan. Tätä rajoitusta ei 
sopimustekstissä ole. 

Jos korjaus tehdään, tai muuten varmistetaan, että sopimusta on ERTA-opin 
mukaan tulkittava, tähän toimivaltuuteen soveltuu sama, joka edellä on sanottu EU:n 
perustuslailliseen sopimukseen, lakeihin ja puitelakeihin liittyvästä etusij aperi 
aatteesta. Muussa tapauksessa ylitettäisiin se taso, minne liittymissopimuksen 
voimaansaattamisella EU:n toimielinten toimivalta säädettiin, ja kyseessä olisi selvästi 
perustuslain vastainen uusi ylivaltiollinen ja ylimpien valtioelinten toimivaltaa 
rajoittava järjestely EU:n sopimuksentekovallan välityksin. 

111:225 on siis kirjoitettu hyvin ylimalkaisesti. 2 kohta sisältää totaalisen ja 
ehdottoman säännöksen:"Unionin tekemät sopimukset sitovat unionin toimielimiä ja 
jäsenvaltioita". 1 kohdan mukaan unioni voi tehdä sopimuksia aina kun " sopimuksen 
tekeminen on välttämätöntä jonkin unionin politiikalle tässä perustuslaissa vahvistetun 
tavoitteen saavuttamiseksi, kun sopimuksen tekemisestä säädetään unionin 
velvoittavassa säädöksessä tai kun se vaikuttaa unionin sisäiseen säädökseen." Kuten 
selonteossa todetaan (s. 64), sanamuo-donmukainen tulkinta johtaisi unionin 
yksinomaisen eli jäsenvaltiot poissulkevaan toimivallan laajentumiseen. Sen puolesta, 
että ERTA-doktriini säilyy, viittaa kylläkin artikla, jonka mukaan tuomioistuimen 
oikeuskäytäntö säilyy voimassa. Jos asiaa ei kuitenkaan kirjata sopimustekstiin, kuten 
valtioneuvosto esittää, EU:n tuomioistuin voisi ERTA-oppia muuttamalla 
(laajentamalla ns. implisiittisen vallankäytön muotoja tai alaa) laajentaa unionin 
jäsenvaltiot syrjäyttävää päätösvaltaa sopimuksentekovallan kautta. 

 

7. Uiko- ja turvallisuuspoliittinen päätösvaltarajoittaa monissa yksityis- 
kohdissaan Suomen valtioelinten uiko- ja turvallisuuspoliittista päätösvaltaa. 
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Sikäli, kuin kysymykseen tulevat sotilaalliset velvoitteet ja erityisesti ns. rau- 
haan pakottaminen sekä kehitys kohti puolustusliittoa, ajankohtaistuvat vuo- 
den 2000 perustuslain säännökset maanpuolustusvelvollisuudesta (Pel 127 §, 
joka rajoittuu pakollisena vain Suomen puolustukseen), ylipMllikkyydestä 
(PeL 128, joka määrää tasavallan presidentin ylipäälliköksi ja siten, että soti- 
lasliittokuntaan kuuluminen voisi olla tämän säännöksen vastaista) ja päätös- 
vallasta sodasta ja rauhasta (PeL 93.1 §, joka rajaa päätösvallan tasavallan 
presidentille ja eduskunnalle, joten automaattinen sotilaallinen avustusvelvol- 
lisuus voisi olla säännöksen vastaista4 ). 

 

8. Valtuutuslausekkeet (s. 80 s.) 
 

Sikäli kuin valtuutuslausekkeet liittyvät ns. tiiviimpään yhteistyöhön, niitä 
voinee pitää valtiosääntöoikeudellisesti - joskaan ei poliittisesti - epäolennaisina, sillä 
niiden käyttöönoton edellytyksenä on valtioiden, mm. Suomeri, antama suostumus tai 

halukkuus tällaiseen yhteistyöhön. Asia ei kuitenkaan ole täysin selvä, jos valtuutus 
annetaan suostumuksen ja mukaan menon jälkeen ja siten, että uusia valtuuksia ei 
toimiteta eduskunnan arvioitaviksi. 

Eurooppa-neuvosto voi yksimielisellä eurooppapäätöksellä päättää, että alalla, 
jolla perustuslaillisen sopimuksen mukaan sovelletaan erityistä lainsää-
däntömenettelyä, siirrytään tavalliseen lainsäädäntömenettelyyn ja aloista, joilla niitä 
sovelletaan. Sama voidaan päättää asioista, joista ministerineuvostossa päätetään 
yksimielisesti. Katsoisin, että yksimielisyysperiaatteen seurauksena tässä ei ole 
valtiosääntöoikeudellista ongelmaa perustuslain uusi kansainvälisen yhteistoiminnan 
sääntö huomioon ottaen. 

 

9. Määräenemmistöperiaatteen soveltamisalan laajennukset (s.24) 
 

Tämän lausunnon liian laajenemisen estämiseksi syrjäytän pelkällä maininnalla 
sen, että EU:n määräenemmistöpäätösten käyttöala laajenee samalla kun 
määräenemmistön laskentatapa muuttuu Suomelle epäedullisempaan suuntaan. Tässä 
kohden ollaan lähellä rajaa, jossa perustuslaillinen sopimus osoittautuu Pel 1 §:n 
suvereniteettisäännöksen vastaiseksi. 

Perustuslakivaliokunta: "Perustuslain 1 §:n 3 momentin mukaan "Suomi osallistuu 
kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan 
kehittämiseksi". Tämän perustuslain säännöksen eräs merkitys on toimia yhtenä kiinnekohtana 
arvioitaessa, milloin jokin uusi kansainvälinen velvoite on ristiriidassa perustuslain 
täysivaltaisuutta koskevien säännösten kanssa. Perustuslakiuudistuksen esitöiden mukaan on 
perusteltua lähteä siitä, että sellaiset kansainväliset velvoitteet, jotka ovat tavanomaisia 
nykyaikaisessa kansainvälisessä yhteistoiminnassa ja jotka vain vähäisessä määrin vaikuttavat 
valtion täysivaltaisuuteen, eivät ole sellaisenaan ristiriidassa perustuslain täysivaltaisuutta 

4 Järjestely muistuttaa YYA-sopimuksen problematiikasta. Tuon sopimuksen puolustautumisvelvoiteet katsottiin 
aikanaan päätösvaltaan sodasta ja rauhasta tavalla, joka vaati eduskunnan suostumuksen. 



 

 

koskevien säännösten kanssa (HE 1/1998 vp, s. 73/11). Tärkeä ja jo vakiintuneena pidettävä 
kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisen muoto on Suomen jäsenyys Euroopan unionissa. 
 

Perustuslain 1 §:n täysivaltaisuussäännösten tulkitseminen perustuslakiuudistuksen 
perustelujen mukaisesti siitä lähtökohdasta, että Suomi on Euroopan unionin jäsen, tarkoittaa 
valiokunnan mielestä sen seikan huomioon ottamista, että jäsenyys on merkinnyt nimenomaan 
täysivaltaisuuden rajoituksia julkisen vallan eri lohkoilla. Kysymys uusien toimivaltuuksien 
antamisesta unionin toimielimille on kuitenkin valiokunnan käsityksen mukaan asia, joka 
lähtökohtaisesti koskettaa perustuslain täy-sivaltaisuusjärjesteiyjä. Unionin tehtäväkentän 
vähäinen, esimerkiksi tarkistusluon-teinen kehittäminen unionilla jo olevien toimivaltuuksien 
pohjalta saattaa toisaalta tapauksesta riippuen olla sopusoinnussa perustuslain 
täysivaltaisuussääntelyn kanssa. Unionin sisäisen toiminnan tavanomaisena pidettävä 
kehittäminen institutionaalisella tasolla puolestaan on yleensä merkityksetöntä 
täysivaltaisuuden kannalta." 
 

PeVL 38/2001 
 

Loppuyhteenveto 

 

Ehdotus Euroopan unionin perustuslailliseksi sopimukseksi on monessa 
suhteessa valtiosääntöoikeudellisesti mielenkiintoinen ja oikeastaan ongelmallinenkin. 
Tämä koskee myös sellaisia kohtia, joiden yhteydessä valtioneuvosto on valmis 
puoltamaan sopimuksen allekirjoittamista ja ratifiointia. Tarkka 
valtiosääntöoikeudellinen arviointi tulee kuitenkin ajankohtaiseksi vasta, kun artiklat 
ovat saaneet lopullisen muotonsa. 

 

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2003. Ilkka/ 
ScLroHtitas Ilkka Saraviita 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee valtioneuvoston selontekoa eduskunnalle konventin 

tuloksista ja valmistautumisesta hallitusten väliseen konferenssin (VN S 2/2003 vp). 
 
 
 
 
/ . Perustuslakisopimuksen1 taustaa 

 

Taustaksi tulevaisuuskonventin laatimalle ehdotukselle sopimukseksi Euroopan perustuslaista voidaan hahmottaa 

ilmiö, jota on kutsuttu EU:n legitimiteettivajeeksi. Legitimiteetti vaje on ilmennyt esimerkiksi jäsenvaltioissa 

perustamissopimusten muuttamisesta järjestettyjen kansanäänestysten tuloksissa samoin kuin Euroopan 

parlamenttivaalien alhaisissa äänestysprosenteissa. Jäsenvaltioiden kansalaisten ja EU:n välistä etäisyyttä on 

pyritty kaventamaan mm. Maastrichtin sopimuksen määräyksillä erityisestä Euroopan unionin kansalaisuudesta 

sekä Nizzassa joulukuussa 2000 julistuksen muodossa hyväksytyllä perusoikeuskirjalla. Tulevaisuuskonventin työ 

jatkaa samalla linjalla. 
 

Legitimiteetti vajetta selittää ensinnäkin EY:n ja sittemmin EU:n toimialan jatkuva laajeneminen ja erityisesti sen 

ulottaminen ohi alkuperäisen taloudellisen tavoitteen, yhtenäisten sisämarkkinoiden luomisen. Toimialan 

laajenemisen kannalta merkittävin yksittäinen käännekohta oli Maastrichtin sopimus, johon otettiin määräykset 

yhteisestä uiko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä yhteistyöstä oikeus- ja sisäasioissa. Sopimusmuutosten ohella 

toimialaa on laajennettu myös huomaamattomammin, EY-tuomioistuimen käytännössä vahvistetulla 

sopimusmääräysten tulkinnalla, kuten ns. implied powers -doktriinilla. Toimialan 
 
 
 
 
Valtioneuvoston selonteossa sopimuksesta käytetään nimitystä "perustuslaUlinen sopimus", jota 

pidän harhaanjohtavana. 

laajenemista    on    helpottanut    myös    määräenemmistöpäätösten    lisääntyvä    käyttö ministerineuvostossa. 



 

 

 

Perustuslakisopimuksen taustaa luodattaessa on kiinnitettävä huomiota myös siihen, että eräässä mielessä EU:lla 

on jo perustuslaki (valtiosääntö). EY-tuomioistuimen käytännössä on kehitelty EY-oikeuden periaatteita - viittaan 

erityisesti etusijaperiaatteeseen ja suoran sovellettavuuden periaatteeseen - joiden vaikutuksesta EY-oikeudesta on 

ainakin pintatasollaan kehittynyt itsenäinen, kansainvälisestä oikeudesta ja jäsenvaltioiden kansallisesta oikeudesta 

erillinen oikeusjärjestys. Tähän oikeusjärjestykseen myös sisältyy normeja, jotka sääntelevät uusien 

oikeusnormien asettamista sekä niiden täytäntöönpanoa ja soveltamista samoin kuin näistä tehtävistä vastaavia 

orgaaneja. EY- (tai EU-)oikeus on tuomioistuimen käytännön välityksellä ja sittemmin unionisopimuksen 6 

artiklan viittaussäännöksellä saanut myös perusoikeusulottuvuuden. Näin voimme sanoa, että EU-oikeus sisältää 

jo nyt valtiosääntöön totunnaisesti luetetut ainesosat. Näiltä osin konventin laatimassa ehdotuksessa 

perustuslakisopimuksessa on kyse jo vallitsevan tilanteen tunnustamisesta ja kirjaamisesta, EU:n valtiosäännön 

ainesosien kokoamisesta yhtenäiseen dokumenttiin ja samalla EU:n valtiosäännön tekemisestä kansalaisten 

kannalta läpinäkyvämmäksi ja ymmärrettävämmäksi. EU:n valtiosääntötilanteesta on käytetty ilmausta 

"valtiosääntö ilman valtiosääntökulttuuria" (Constitution without Constitutionalism). Tällä on viitattu siihen, että 

EU:n valtiosäännöllä ei ole ollut tukenaan sellaista poliittista ja oikeudellista kulttuuria, joka kansallisvaltioiden 

tasolla on välttämätön edellytys valtiosäännön normien toteutumiseksi. Eräänä EU:n perustuslakihankkeen 

keskeisenä tavoitteena voikin pitää EU:n valtiosääntökulttuurin kehittämistä. Tähän tavoitteeseen liittyy myös 

valmistelulle valittu konventti-muoto, jolla pyrittiin lisäämään valmistelun avoimuutta ja mahdollistamaan EU:n 

laajuinen kansalaiskeskustelu jo valmisteluprosessin kuluessa. Tällaisesta valmistelumenettelystä oli saatu varsin 

hyviä kokemuksia perusoikeuskirjan yhteydessä. 
 
 
 
 

2. Perustuslakisopimus legitimiteettinäkökulmasta 
 

EU:lla on kolme mahdollista legitimiteetin lähdettä tai legitimaatiomekanismia: 

(1) legitimaatio perustuu konkreettisiin tuloksiin kuten hyvinvoinnin ja taloudellisen vaurauden 

kasvuun, 

(2) legitimaatio välittyy jäsenvaltioiden demokraattisten mekanismien kautta 

(3) legitimaatio      perustuu      kansalaisten      ja      kansalaisyhteiskunnan (kansalaisyhteiskuntien) 

ja EU:n instituutioiden välittömiin yhteyksiin, EU:n "omaan" demokratiaan. 
 

Nämä vaihtoehtoiset legitimaatiojärjestelyt ovat tunnistettavissa myös EU:n nykyisessä institutionaalisessa 

rakenteessa. Komissio ja sen alainen byrokratia olennoi ensimmäistä, tulosorientoitunutta vaihtoehtoa. Komission 

ja sen alaisen hallinnon on määrä toimia asiantuntemusperusteisesti ja toteuttaa ikään kuin objektiivisesti 



 

 

määriteltävää EU:n "yleistä etua". Ministerineuvosto puolestaan koostuu jäsenvaltioiden hallitusten edustajista, 

jotka ovat omassa jäsenvaltiossaan parlamentaarisessa ohjauksessa ja valvonnassa, vastuussa; kyse on 

vaihtoehdosta (2). Välittömillä vaaleilla valittu Euroopan parlamentti puolestaan ilmentää EU:n "omaa" 

demokratiaa (3). 
 

Vaihtoehtoiset legitimaatiomekanismit eivät kuitenkaan noudata puhdaspiirteisesti institutionaalista rakennetta. 

Niinpä se, että komissiossa on ollut jäseninä jokaisen jäsenvaltion kansalaisia, on tuonut siihen aineksia myös 

jäsenvaltioiden kautta välittyvästä legitimaatiosta, ja Euroopan parlamentin toimivalta komission puheenjohtajan 

valinnassa ja komission erottamisessa puolestaan piirteitä EU:n "omasta" demokratiasta. Sitä mukaan kuin 

ministerineuvostossa on siirrytty määräenemmistöpäätöksiin, jäsenvaltioiden kautta välittyvä legitimaatio on 

heikentynyt ja ministerineuvosto on saanut tulosorientoituneeseen legitimaatioon viittaavia piirteitä. Selkeästi 

toista, jäsenvaltioiden sisäisiin menettelyihin tukeutuvaa vaihtoehtoa ovat edustaneet Eurooppa-neuvosto ja 

hallitusten välinen konferenssi. 
 

EU:n institutionaalisen rakenteen suunnittelun ja kehittämisen tekee legitimaationäkökulmasta erityisen 

hankalaksi se, että luettelemani legitimaatioperiaatteet eivät ole keskenään toisiaan täydentävässä vaan 

pikemminkin jännitteisessä suhteessa. Kun jonkin legitimaatiomekanismin toimintaa pyritään vahvistamaan, 

vähennetään vääjäämättä muiden mekanismien tehoa. Vaihtoehtoisten legitimaatioperiaatteiden kannalta voinee 

arvioida, että konventin ehdotus painottaa yhtäältä ensimmäistä, tulosorientoitunutta, ja toisaalta kolmatta, eli 

EU:n "omaa" demokratiaa kehittävää linjaa. Tehokkuustavoite on määrännyt esimerkiksi komission kokoonpanoa 

koskevia ehdotuksia, joiden toteuttaminen merkitsisi jäsenvaltioiden kautta välittyvän legitimaation heikentämistä. 

Sama vaikutus olisi määräenemmistöpäätösten alan laajentamisella ministerineuvoston päätöksenteossa. 

Parlamentin aseman lujittuminen, erityisesti lainsäädäntömenettelyssä, puolestaan ilmentää EU:n ja kansalaisten 

(kansalaisyhteiskuntien) välittömiin yhteyksiin luottavaa vaihtoehtoa. 

 

Perustuslakiehdotuksessa on kuitenkin myös kohtia, jotka lujittaisivat jäsenvaltioiden vaikutusvaltaa 

nykyisestään ja viittaavat edeltävässä luettelossa toisena mainitsemaani legitimaatio vaihtoehtoon. Tarkoitan 

erityisesti valtion- ja hallitusten päämiehistä koostuvan ja konsensusperiaatteella toimivan Eurooppa-

neuvoston aseman vahvistamista. Ajatus erityisestä unionin presidentistä, joka konventin lopullisessa 

ehdotuksessa on muuttunut määräajaksi valittavaksi Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi, on kuitenkin 

liittänyt tähänkin elimeen jäsenvaltioista irtautuvan ainesosan. - Ehkä selkeimmin pyrkimys vahvistaa myös 

sitä legitimaatioketjua, jonka on määrä toteutua jäsenvaltioiden demokraattisten menettelyjen kautta, ilmenee 

kansallisten parlamenttien asemaa koskevissa ehdotuksissa. 
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3. Sopimus perustuslakina 

 

EU:ta erittelevässä politologivessa ja oikeudellisessa kirjallisuudessa on usein todettu, että EU poliittisena 

yksikkönä ja EU-oikeus erityisenä oikeusjärjestyksenä uhmaavat niitä perinteisiä käsitteitä, joilla 

kansallisvaltioiden valtiollis-poliittisia sekä oikeudellisia järjestelmiä on totuttu kuvaamaan. Myös nyt 

ehdotettu perustuslaki poikkeaa eräissä tärkeissä suhteissa kansallisvaltioiden perustuslain perustyypistä. 

Kansallisvaltioiden näkökulmaan kiinnittyvässä tarkastelussa sitä voi pitää jopa sisäisesti ristiriitaisena 

oikeudellisena asiakirjana. 
 

Asiakirja on yhtäältä tarkoitettu perustuslaiksi, joka kansallisten perustuslakien tavoin sääntelee tietyn 

poliittisen yhteisön institutionaalista rakennetta, oikeusnormien asettamista, soveltamista ja täytäntöönpanoa 

tässä yhteisössä sekä yhteisön kansalaisten perusoikeuksia. Perustuslakiehdotus sisältää niin ikään 

määräyksiä oikeusnormien hierarkiasta. Toisaalta se on tarkoitettu oikeudelliselta luonteeltaan 

kansainvälisoikeudelliseksi sopimukseksi, joka tulee voimaan vasta, kun kaikki jäsenvaltiot ovat sen 

ratifioineet valtiosääntönsä mukaisessa järjestyksessä, ja jota voidaan muuttaa vain vastaavaa menettelyä 

noudattaen. Perustuslaki, konstituutio, ei perustaisi, konstituoisi, Euroopan unionia jäsenvaltioista 

irtautuneena poliittisena yhteisönä, vaan nämä pysyisivät peruslain "herroina". 
 

Sama perustuslain ja kansainvälisoikeudellisen sopimuksen välinen ratkaisematon jännite toistuu myös 

perustuslakisopimuksen 1-1 artiklan kohdan sisältämässä luonnehdinnassa, jossa perustuslaki kytketään sekä 

Euroopan kansalaisten että valtioiden tahtoon: 'Tällä perustuslailla, joka ilmentää Euroopan kansalaisten ja 

valtioiden tahtoa rakentaa tulevaisuutta yhdessä, perustetaan Euroopan unioni, jolle jäsenvaltiot antavat 

toimivaltaa yhteisten tavoitteidensa saavuttamiseksi". 
 
 
 
 

4. Perustuslakiehdotukseen tavoiteltavat muutokset 
 

Valtioneuvoston selonteossa on lueteltu joukko sellaisia kohtia, joissa valtioneuvoston mielestä olisi pyrittävä 

hallitusten välisessä konferenssissa saamaan aikaan muutoksia. Lienee realistista arvioida, että HKK:ssa 

mahdollisesti tehtävät muutokset tulevat luonteeltaan olemaan lähinnä täsmennyksiä. Erityisen tärkeänä 

pitäisin toimivaltamääräysten täsmentämistä. Viittaan siihen, mitä selonteon kohdassa 3.2. on kirjoitettu niin 

sanotusta joustolausekkeesta sekä kohdassa 8.4. yhteisestä kauppapolitiikasta ja kansainvälisten sopimusten 

tekemisestä. Vaikka perustuslaissa ehdotetaan vahvistettavaksi, että jäsenvaltioille jää kaikki se toimivalta, 



 

 

mitä ne eivät nimenomaisesti ole siirtäneet unionille (art. 1-9.2), epämääräiset toimivaltasäännökset ovat 

omiaan murentamaan tätä lähtökohtaa, samoin kuin toissijaisuusperiaatteen toteutumistakin. 
 

Pidän myönteisenä sitä, että perusoikeuskin an oikeudellista asemaa ehdotetaan vahvistettavaksi ottamalla se 

perustuslakisopimuksen osaksi U, ja että artiklassa 1-7 on erikseen ilmaistu unioni pyrkimys liittyä Euroopan 

ihmisoikeussopimukseen. On kuitenkin syytä yhtyä valtioneuvoston selonteon havaintoon siitä, että artiklassa 

11-52 omaksuttu erottelu oikeuksiin ja periaatteisiin on ongelmallinen perus- ja ihmisoikeuksien 

jakamattomuuden kannalta. Erottelua sekä siihen erityisesti siihen liittyvää artiklan 5 kohtaa on syytä vaatia 

poistettavaksi. Sekaannusta saattaa lisäksi aiheuttaa perustuslain II osan määräysten suhde niihin yleisiin 

perusoikeusperiaatteisiin, jotka 1-7.3. artiklassa unionisopimuksen 6 artiklan tavoin sidotaan Euroopan 

ihmisoikeussopimukseen ja jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperiaatteeseen. Tämä perustuslain kohta 

antaa tavallaan ymmärtää, että EU-oikeudessa olisi kaksi rinnakkaista perusoikeusnormistoa, yhtäältä 

perustuslakisopimuksen II osan määräykset, toisaalta 1-7.3. artiklassa tarkoitetut yleiset periaatteet. Voidaan 

myös kysyä, mikä 1-4.1. artiklassa lueteltujen neljän perusvapauden - henkilöiden, tavaroiden ja pääomien 

vapaa liikkuvuus sekä sijoittautumisvapaus - suhde perusoikeusnormistoon. 
 

Konventin ehdotukseen perustuslakisopimukseksi on otettu nimenomaisia määräyksiä eräistä EU-oikeuden 

keskeisistä periaatteista, jota tähän asti ovat nojautuneet vain EY-tuomioistuimen käytäntöön. Tätä voi 

sinänsä pitää oikeustilaa selventävänä. Periaatteiden muotoilussa olisi kuitenkin vältettävä väljiä ja 

tulkinnanvaraisia ilmauksia. Ehdotuksen 1-10.1. artiklan tarkoittaman etusij aperiaatteen muotoilussa 

Suomen perustuslain 106 §:ää voisi käyttää esikuvana. Etusijaperiaatteessahan on myös EU-oikeudessa ollut 

kyse nimenomaan siitä, että EU-normille on annettava etusija, milloin konkreettisessa soveltamistilanteessa 

kansallisen normin soveltaminen johtaisi sen kanssa ristiriitaiseen tulokseen. 
 
 
 
 

5. Perustuslakisopimuksen valtionsisäinen käsittely 
 

En ole pitänyt tarkoituksenmukaisena ryhtyä tässä yhteydessä yksityiskohtaisesti tarkastelemaan ehdotetun 

sopimuksen ja sen voimaansaattamislain käsittelyjärjestykseen vaikuttavia määräyksiä. On kuitenkin selvää, 

että sopimusmääräykset merkitsisivät EU:n liittymissopimuksen voimaansaattamislailla perustuslakiin tehdyn 

poikkeuksen laajentamista siten, että sopimuksen ja sen voimaansaattamislain hyväksyminen edellyttäisi PL 

94.2 ja 95.2 §:n mukaista määräenemmistöä. Viittaan esimerkiksi pilarijaon poistamiseen sekä uiko- ja 

sisäasioiden saattamiseen unionin lainsäädäntömenettelyjen ja unionin tuomioistuimen toimivallan piiriin. 
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Vaikeammin arvioitavissa on sen sijaan kysymys kansanäänestyksen järjestämisestä. Vaikka tätä kysymystä 

voi luonnehtia ehkä pikemminkin valtiosääntöpoliittiseksi kuin valtiosääntöoikeudelliseksi ja vaikka sitä 

koskevat ratkaisut tehdäänkin vasta sopimuksen valmistuttua, katson aiheelliseksi esittää myös siitä eräitä 

mielestäni perustavia näkökohtia. 
 

Tarvetta järjestää kansanäänestys ennen kuin sopimus ja sen voimaansaattamislaki käsitellään perustuslain 

mukaisessa järjestyksessä on syytä arvioida kahdesta näkökulmasta, kansallisesta ja koko EU:n kattavasta. 

Kansallisesta näkökulmasta pidän perusteltuna arvioida, ovatko muutokset, jotka toteutuisivat ehdotetun 

perustuslain tullessa voimaan, niin merkittäviä, että vuoden 1994 kansanäänestyksellä annettu mandaatti ei 

enää ulotu niihin. Tällöin huomioon tulisi ottaa myös Suomen EU:hun liittymisen jälkeen jo ennen 

perustuslakisopimusta toteutetut muutokset. Ongelmana tällöin tosin on, katsotaanko 1994 

kansanäänestyksessä jo otetun kantaa myös Emuun mttymiseen vai ei; sekä myönteistä että kielteistä 

vastausta tähän kysymykseen voidaan perustella. 
 

Muutosten merkittävyyden arviointiin on vaikea osoittaa riidattomia ja objektiivisia mittapuita. Arvioinnin on 

kuitenkin katettava sekä institutionaaliset muutokset että muutokset unionin ja jäsenvaltioiden 

toimivaltasuhteissa. Itse en pitäisi EU:n instituutioihin ja niiden keskinäisiin 

 

suhteisiin kohdistuvia muutoksia niin suurina, että ne perustelisivat uutta kansanäänestystä. 

Toimivaltaulottuvuudessa pilarijaon poistaminen, oikeus- ja sisäasioiden saattaa unionin 

lainsäädäntömenettelyjen ja tuomioistuimen toimivallan piiriin sekä pyrkimys yhteisen uiko- ja 

turvallisuuspolitiikan lujittamiseen2 ovat sen sijaan muutoksia, joiden voi varsin merkittävästi katsoa 

vaikuttavan jäsenvaltioiden asemaan. 
 

Kun kansanäänestyksen tarvetta arvioidaan EU:n näkökulmasta, on syytä korostaa, että 

perustuslakisopimuksella olevalla oikeudellisella asiakirjalla todella tavoitellaan perustuslaille ominaisia 

konstitutiivisia, "perustavia" vaikutuksia. Näihin viittaa hyvin vahvasti edellä jo lainaamani 1-1 artiklan 

kohta, jossa puhutaan Euroopan unioni "perustamisesta" ja tuetaan tämä paitsi jäsenvaltioiden myös 

kansalaisten tahtoon. Konstituoivaa vaikutusta ilmentää myös oikeushenkilö-ominaisuuden antaminen EU:lle 

(1-6 art.). Perustuslailla tulisi olla perustuslaille ominainen legitimiteetti. Koko perustuslakihankkeen 

taustalle on, kuten lausuntoni alussa totesin, pyrkimys täyttää EU:n legitimiteettivajetta, tuottaa EU:lla jo nyt 

olevan valtiosäännön tueksi sitä vastaavaa valtiosääntökulttuuria. Juuri kansanäänestysmenettelyssä voidaan 

syventää EU-kansalaisten tietoisuutta EU:n perustuslaillisista ulottuvuuksista, ja juuri kansanäänestyksen 
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avulla voidaan pyrkiä turvaamaan EU-perustuslain legitimiteetti. Ja juuri kansanäänestyksessä EU-

kansalaiset voivat ilmaista sen tahtonsa, johon 1-1 artiklassa viitataan. 
 

EU-näkökuima perustelee vahvasti kansanäänestyksen järjestämistä mahdollisimman monessa jäsenvaltiossa, 

myös Suomessa. 
 
 

Porthaniassa 9.9.2003 .. _  

Kaarlo Tuori 

2 Näiltä osin institutionaalisia ja toimivaltasuhteiden muutoksia ei voida jyrkästi eiottaa toisistaan: 
ulkoministerin tehtävän perustaminen on institutionaalinen muutos, mutta sillä on myös tosiasiallisia 
vaikutuksia unionin ja jäsenvaltioiden ulkopolitiikan hoitamista koskevissa keskinäisissä suhteissa 
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P.M. 

VNS 2/2003 vp 

Eurooppa-valmistelukunnan tulokset ja valmistautuminen hallitusten väliseen konferenssiin Onko Euroopan 

unionilla nykyisin valtiosääntö? 
 

Euroopan yhteisöjen ja Euroopan unionin nykyiset perussopimukset eivät yhdessä eivätkä kukin erikseen 

rakenteeltaan eivätkä sisällöltään ole mitenkään rinnastettavissa valtioiden perustuslakeihin tai muihin 

valtiosääntöasiakirjoihin. Sopimukset muodostavat mutkikkaan, sanonnoiltaan ja sisällöltään epämääräisen 

kokonaisuuden. Institutionaalisten määräysten ohella niihin sisältyy eri oikeudenaloja koskettavia 

yksityiskohtaista, osin hyvin teknisluontoisia säännöksiä, joiden paikka ei olisi valtion perustuslaissa. 

Vaikka Euroopan unioni ei ole valtio, ei myöskään liittovaltio vaan enintään intensiivinen konfederaatio, 

siis poikkeuksellisen vahvoin valtuuksin toimiva valtioliitto, voidaan silti puoltaa käsitystä, että unionilla jo 

nykyisin on valtiosääntö, tietynlainen konstituutio, Tämän käsityksen pohjana ei voi olla yksinomaan 

perussopimusten institutionaalisten säännösten muodostama kokonaisuus, sellaisena kuin se on luettavissa 

sopimusasiakirjoista. Huomioon täytyy ottaa koko se oikeusjärjestelmä, joka on syntynyt puolen vuosisadan 

käytännössä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan unionin neuvoston ratkaisuin. EY:n oikeuden 

sisältö! ei voi enää etsiä yksinomaan sen alkuperäisestä sopimusperustasta. Perussopimusten 

institutionaalinen normisto, huomioon ottaen EY:n tuomioistuimen praksiksen, tietyllä tavalla täyttää 

valtiosäännön tai perustuslain kriteerit. Unionilla on ylikansallista lainsäädäntövaltaa, valta säätää 

jäsenvaltioissa suoraan sovellettavia normeja. EY:n primäärioikeuteen sisältyy valtiosäännön 

oikeuslooginen ydin: se sääntelee välittömästi sovellettavien normien tuotta- 
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misen. EY:n primäärioikeus täyttää myös muita valtiosäännön tyypillisiä funktioita: se sään-nöstää 

kompetenssijakoa unionin elinten kesken ja edustuksellisen demokratian - tosin toistaiseksi melko 

vaatimatonta - toteutumista unionin päätöksenteossa. Varsinainen perusoi-keusluettelo kuitenkin puuttuu 

perussopimuksista. Puutetta osittain korjaa se, että Eurooppa-neuvosion kokouksessa Nizzassa v. 1999 

hyväksyttiin julistuksen tasolla Euroopan perusoi-keuskirja. Perusoikeusjärjestelmää on kehitetty myös 

suoraan EY:n tuomioistuimen tulkinnoin. 

Perussopimukset on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa sellaisin menettelyin, kuin on katsottu kunkin 

valtion valtiosäännön edellyttävän, käytännössä siis jäsenvaltiosta toiseen vaihtelevin muodoin. Noin 

kolmannes nykyisistä jäsenvaltioista on tässä yhteydessä käyttänyt kansanäänestystä. Lähimpänä normaalin 

perustuslainsäätämisen muotoa perussopimusten hyväksymisessä ovat ehkä olleet Tanska, Irlanti ja Itävalta. 

Sitä muodollista legitiimisyyltä, minkä eurooppalaisen oikeustradition mukainen demokraattisesti 

hyväksytty perustuslaki tuo tullessaan, ei Euroopan unionille siis ole. Tuskin missään jäsenvaltiossa 

perussopimusten ja niiden muutosten hyväksyminen on ymmärretty siten, että siinä olisi perustuslakia 

säätävää valtaa käyttämällä luotu valtion kaltaisen muodostuman järjestysmuoto. 
 
 

Uuden perustuslain tarve 
 

Valtioliittona, jolle on luovutettu suvereenisuusoikeuksia, Euroopan unioni tarvitsee valtiosäännön, 

konstituution, nykyisiä perussopimuksia kehitellymmän valtiosääntöasiakirjan. Tiettyjä rajoja tämä asiakirja 

ei kuitenkaan sisältönsä puolesta saisi ylittää. Sen tulee ollakseen toimiva nykyistä merkittävämmin ottaa 

huomioon ja suojata jäsenvaltioiden osallistuminen päätöksentekoon, taata nykyistä paremmin 

institutionaalinen tasapaino keskuksen ja osien kesken. 

Kun nykyisin ei ole kohtuullisen hyvin ennakoitavissa, missä konkreeteissa tilanteissa sovelletaan EY:n 

lainsäädäntöä ja missä valtionsisäistä lainsäädäntöä, unionin uuden konstituution tulee kohentaa 

vähentynyttä oikeusvarmuutta. Oikeusvarmuuden murentuminen saattaa osittain johtua EY:n 

oikeusjärjestelmän ja jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien välisestä erosta, mutta myös selkeän 

toimivaltasääntelyn puutteesta. 

Ns. Äonvenm-instiniutio otettiin v. 2001 käyttöön Euroopan unionin perusoikeuskirjaa valmisteltaessa. 

Sama muoto on ollut käytössä myös v. 2002   aloitetussa ja viime heinäkuussa päätökseen saatetussa EU:n 

järjestysmuodon kokonaismuutoksen valmistelussa. Siinä 

asetettiin tavoitteeksi "perustuslaillisen sopimuksen" valmistelu unionille. 

Konventtiin eli Eurooppa-valrnistelukuntaan sai jäsenvaltioparlamenteista ja jäsenvaltioiden hallituksista 

jokainen edustuksensa. Sama koski hakijavaltioita. Valmistelukunnan käyttö ruskin kuitenkaan toi vielä 

riittävää legitiimisyyttä sen tuottamalle asiakirjaehdotukselle semminkin kun yhteisymmärrys, joka 



 

 

ehdotuksen johdannon mukaan oli vallinnut ehdotuksen tekstistä, näyttää monin kohden olleen vain 

näennäinen. Jäsenvaltioilla on nykyisten perussopimusten tekstiin sisältyvä oikeus muuttaa tai olla 

muuttamatta näiden sopimusten mukaista järjestelmää. Jäsenvaltioiden kannan muutoksen sisällöstä tulee 

olla yksimielinen. 

Valtioneuvosto on selonteossaan arvioinut konventin ehdotusta ja antanut tämän arvionsa eduskunnan 

käsiteltäväksi. Ehdotusta ja sitä arvioivaa selontekoa on hyvä lähestyä siltä pohjalta, että ehdotus voidaan 

avata hallitusten välisessä konferenssissa - vaikka tämä odotus ei toteutuisikaan. 
 
 

Mitä asioita voidaan tarkastella? 
 

Kun käsillä on kaksi hyvin laajaa asiakirjaa, perustuslakiehdotuksen ja hallituksen selonteon tarkastelussa 

on tarkoituksenmukaista rajoittua ja pitäytyä joihinkin keskeisiin kysmyksiin. Niitäkin voidaan esittää 

useita. Mikä ehdotuksen suhde on siihen sopimuskokonaisuuteen, johon Suomi päätti v. 1994 liittyä? 

Ovatko unionin rakenteissa federaaliset eli liittovaltiolliset piirteet lisääntymässä nykyiseen oikeustilaan 

verrattuna? Miten käy unionissa vielä vallitsevan demokratiavajeen? Millä politiikka-lohkoilla on Suomen 

edun mukaista jäsenvaltion vaikutusvallan säilyttäminen, ja millä lohkoilla taas on syytä puoltaa unionin 

suoran tai välillisen päätösvallan lisäämistä? Entä onko perustuslakia koskevasta sopimuksesta tulossa 

sisällöltään ja muotoilultaan sellainen, että sen voimaansaattamislaki on hyväksyttävissä poikkeuslakina 

supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Seuraavassa puutun joihinkin näistä kysymysryhmistä. 
 
 

Unionin uusi institutionaalinen rakenne: karkea luonnehdinta 
 

Jos konventin ehdotus toteutuu kuta kuirikin sellaisenaan Euroopan unioni voidaan kuvata valtioliitoksi, 

jolla on vahvoja federaalisia piirteitä. Sillä on kaksikamarinen edustuslaitos: jäsenvaltioiden ministereistä 

koostuva lakiasäätävä neuvosto ensimmäisenä kamarina ja välittömillä vaaleilla valittu Euroopan 

parlamentti toisena kamarina. Sillä on myös hallitus, jonka muodostaa komissio, ja kollektiivinen 

valtionpäämies Eurooppa-neuvoston muodossa. Ministerineuvoston asema yleisten asiain neuvostona ja 

ulkoasiainneuvostona rikkoo jossain määrin juuri selostettua selväpiirteistä jakoa. Hyvin paljon avoimeksi 

jää, ottaako valittu Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja myöhemmin itselleen omaa vaikutusvaltaa 

edistäessään "yhteenkuuluvuutta ja konsensusta" Eurooppa-neuvostossa. Nyt kirjoitetut puheenjohtajan 

valtuudet eivät omaa substanssipäätösvaltaa vielä anna. 

Parlamentarismi toteutuu unionissa siten, että parlamentti äänestää komission puheenjohtajasta, ja 

puheenjohtaja jäsenvaltioita konsultoimaan nimittää sekä äänivaltaiset Eurooppa-komissaarit että 

äänivallattomat komissaarit.(Ero näiden kahden komissaariryhmän kesken jää tosin perustuslaissa pahalla 
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tavalla auki.) Parlamentti myös voi erottaa koko komission kesken sen toimikauden. Unionin 

ulkoasiainministeri sitä vastoin jää jossain määrin parlamentaarisen vastuun ulkopuolelle: hänet nimittää 

kollektiivinen valtionpäämies eli Eurooppa-neuvosto määräenemmistöllä ja yhteisymmärryksessä komission 

puheenjohtajan kanssa. Samaa menettelyä käyttäen hänet voidaan erottaa. Ulkoasiainministerin 

institutionaalinen asema on muutenkin poikkeuksellinen ja hänen tehtävänjakonsa Eurooppa-neuvoston 

puheenjohtajan kanssa epäselvä. Sinänsä unionin ulkoasiainministerin tehtävää voi pitää merkittävämpänä 

uutuutena kuin Eurooppa-neuvoston valittua puheenjohtajaa. Ulkoasiainministerillä on kaksoisrooli yhtäältä 

komission jäsenenä ja sen yhtenä varapuheenjohtajana ja toisaalta ministerineuvoston puheenjohtajana sen 

toimiessa ulkoasiainneuvostona. Kaksoisrooli on yhteydessä siihen, että ulkoasioita käsittelevät niin 

ministerineuvosto kuin komissiokin. Ulkoasiainministerin tehtävän perustaminen on perusteltua, jos 

halutaan korostaa ulko-ja turvallisuuspolitiikan merkitystä unionin toiminnassa. En esitä kritiikkiä sen 

johdosta. 
 
 

Uuden järjestelmän ero vuoden 1993 järjestelmään nähden 
 

Sopimuksen ero vuonna 1993 alussa voimaan tulleeseen sopimuskokonaisuuteen nähden, jonka Suomi 

hyväksyi jäseneksi liittyessään, on melkoinen; osa eroista on tosin syntynyt sen jälkeen toteutetuilla ja tällä 

välin voimaan tulleilla osamuutoksilla. Esillä oleva perustuslakiehdotus eroaa siitä säännöstöstä, josta 

Suomen vuoden 1994 kansanäänestyksessä äänestettiin, muun muassa seuraavin piirtein: 

- pilarijaon poisttiminen 

- unionin toimialan laajentuminen 

- parlamentin ja ministerineuvoston tasavertaisuus lainsäädäntöasioissa (säädös ei synny ilman kummankin 

orgaanin suostumusta) 

- ministerineuvoston uusi päätöksentekojärjestelmä 

- määräenemmistöpäätöksenteon lisääntyminen ministerineuvostossa 

- unionin oikeushenkilöllisyys 

- unionin itsenäinen verotusvalta 

- uiko- ja turvallisuuspolitiikan uudet järjestelyt 

- perusoikeuskirjan legalisointi 

- valtuus liittyä Euroopan ihmisoikeussopimukseen 

- Eurooppa-neuvosto oikeudellista toimivaltaa käyttäväksi elimeksi 

- Eurooppa-neuvostolla valittu puheenjohtaja 

- unionin ulkoasiainministerin tehtävä 



 

 

- rikoslainsäädäntövallan luovutus 

- kansanaloite 

- jäsenvaltioparlamenttien konsultointi läheisyysperiaatteen soveltamisessa 

- valtuutuslausekkeet perustuslain muuttamiseen 

- jäsenyydestä eroamisen mahdollistaminen 
 
 
 
 
Liikutaanko federaation suuntaan? 
 

Monet noista uusista piirteistä merkitsevät federaalisen aineksen vahvistumista. Tällaista ovat erityisesti 

lainsäädäntömenettelyssä toteutettavat muutokset, pilarijaon poistammen, verotusvallan siirtäminen, 

rikoslainsäädäntövallan siirtäminen ja valtuutuslausekkeet perustuslain muuttamiseen. Toiseen suuntaan 

vaikuttaa erityisesti jäsenyydestä eroamisen mahdollistaminen sekä periaatteessa myös 

jäsenvaltioparlamenttien konsultointi. 
 
 
 
 
Euroopan unioni ja demokratiavaje 
 

Yleisen käsityksen mukaan Euroopan unionissa vallitsee demokratiavaje. Kun EU.n päätöksenteolla on 

välittömiä ja välillisiä oikeusvaikutuksia jäsenvaltioissa, vaje heijastuu myös niihin. Löytyykö ratkaisu EU:n 

legitimaatio-ongelmaan sitten nyt hdotetusta uudesta perustuslaista? Muodollisesti siinä edetään 

demokratian kannalta pitkälti oikeaan suuntaan. Uudistuksen myötä, kuten valtioneuvoston selonteossa 

todetaan, demokraattinen legitimiteetti vahvistuu sekä edustuksellisen että osallistuvan demokratian osalta. 

Merkittäväksi puutteeksi tästä 

 

näkökulmasta jää tosin Euroopan komission yksinomainen lainsäädännöllinen aloiteoikeus, jota jotkin 

yksittäiset poikkeamat tuskin pystyvät riittävästi lieventämään. Vaikka unionin hallituksella eli komissiolla 

tosiasiassa säilyisi aloitevalta, sen oikeudellinen monopolisointi komissiolle ei saa tukea demokraattisesta 

eurooppalaisesta traditiosta. 

Paradoksaalisesti demokratiavajeen vähentäminen koko unionia koskevin muodollisin järjestelyin 

toisaalta samalla kaventaa Suomen ja suomalaisten kansallista päätösvaltaa ja liikkumatilaa. 

Sitä paitsi: unionin demokratiaongelma ei ole vain unionin organisaatiossa. Se on myös unionin koossa 

ja sen tosiasiallisessa monikielisyydessä. Demokratiassa tulee kaikkien kansalaisten kyetä yhtäläisin ehdoin 
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seuraamaan joukkoviestintää koko yhteisön (tässä tapauksessa siis unionin) piirissä. Heidän tulee pystyä 

halutessaan osallistumaan yhteiseen julkiseen keskusteluun, jonka kaikki kielen puolesta voivat ottaa 

haltuunsa. Demokratia ei toteudu ilman mielipideryhmien koko yhteisön kattavan organisoitumisen ja eri 

kieli- ja sosiaalisten ryhmien yhdenvertaisen osallistumisen tosiasiallista mahdollisuutta. Poliittinen 

organisoituminen Euroopan unionissa yhden tai kahden käyttökielen varassa merkitsisi, että eurooppalainen 

demokratia olisi vain eliitin demokratiaa. 

Euroopan unionin täysi demokratisointi toteuttamalla kauttaaltaan federatiivinen periaate edellyttäisi 

transeurooppalaisia poliittisia puolueita. Tällaiset jo nykyisessäkin unionisopimuksessakin rohkaistut 

puolueet (138 art.) organisoivat unionikansalaisten poliittista tahtoa kuitenkin vain siinä tapauksessa, että ne 

perustuvat kansalaisten todella tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuuteen. Näkyvissä ei ole sellaista 

yhtenäistä ja kaikki EU:n kansalaiset kattavaa Euroopan kansalaisyhteiskuntaa, joka kykenisi demokratialle 

välttämättömään julkisen mielipiteen muodostamiseen. Valtaosa kansaa, joka on kaiken poliittisen 

toiminnan alkulähde, jäisi unioninlaajuisen osallistumisen ulkopuolelle äidinkielensä vankina. 

Erityisesti Suomen näkökulmasta voi vielä lisätä jotain. Demokratia ei tietenkään merkitse eikä edellytä 

arvojen ja kulttuurin täyttä yhdenmukaisuutta. Mutta demokratian ehtona on kyllä tietty kollektiivinen 

identiteetti, jokin määrä yhteisiä käsityksiä yhteiselämän tavasta ja järjestyksestä, ehkä vähän tavoitteistakin. 

Demokratia edellyttää sellaista yhteisössä vallitsevaa keskinäistä lojaalisuutta, jonka varassa vähemmistö 

taipuu enemmistön tahtoon. Suomalaiset tunnistavat helposti kantavansa pohjoismaista kollektiivista 

identiteettiä, jonka reunoja tässä maassa ehkä vain kieliero saattaa kalvaa. Mutta tästä piiristä ulospäin, mitä 

etelämmäksi mennään, sitä ongelmallisemmaksi käy kulttuurierojen kasvaessa kysymys yhteisestä identi-

teetistä nykyisten viidentoista ja vielä enemmän tulevien kahdenkymmenenviiden kansakunnan 

muodostamassa unionin kokonaisuudessa. Jotakin yhteistä tietysti on, kahdentuhannen 

vuoden perintönä, mutta onko yhteistä riittävästi, aidon poliittisen yhteyden pohjaksi saakka, siitä on 

kysymys. 

Ei ole olemassa Euroopan kansakuntaa, jolla olisi yhtenäinen valtiotahto. Euroopan kansakunnalle ei 

tuoteta yhteistä identiteettiä ilmoittamalla ihmisille ylhäältä, mitkä ovat unionin arvot. Arvojen sisällöstä 

voi, kun kyse on ihmisten jokapäiväisestä elämästä, olla vahvastikin toisistaan poikkeavia käsityksiä eri 

puolilla Eurooppaa. Demokraattisen federatiivisen rakenteen luomiselle Euroopan unionille saattaa olla 

esteitä, jotka eivät ole voitettavissa oikeussäännöin. Realistin vaihtoehtona on tyytyminen konfederatiiviseen 

(valtioliiton) rakenteeseen ja järjestelyihin, jotka vain osittain täyttävät unionin demokratiavajetta. Se 

merkitsee tarkkaa harkintaa siinä, kuinka pitkälle toimivallan siirrot keskukselle ulotetaan ja miten unionin 

omien instituutioiden keskinäissuhteet järjestetään. Toinen asia on, kuinka pitkälle kaikki tämä on enää 

Suomen valtionorgaanien omassa harkinnassa. 
 
 



 

 

Jäsenvaltion ja keskuksen suhde 
 

Ehdotetussa perustuslaissa säädettäisiin, kuten tähänkin asti, jaetun toimivallan asioissa ns. 

toissijaisuusperiaate: Unioni toimisi näillä aloilla vain jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi niiden 

keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun 

toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa 

paremmin unionin tasolla (1-9.3 art). Määritelmä on niin yleisluontoinen ja väljästi kirjoitettu, että se jättää 

runsaasti tulkinnan varaa. Myös se on tähän asti jäänyt avoimeksi, mikä orgaani päättää konkreettisessa 

yksittäistapauksessa viime kädessä toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta. 

Heikkoutta ja ongelmia poistamaan on laadittu perustuslakiin liitettävä erillinen pöytäkirja toissijaisuus- 

ja suhteellisuusperiaatteen noudattamisesta unionin säädösvallan käytössä. Pöytäkirjassa määrätyillä 

ennakollisilla kuulemisilla ja muilla menettelyillä saattaakin olla vaikutusta tähänastisen epäsymmetrian 

poistamiseen. Jälkikäteen taas jäsenvaltio voisi tuomioistuimessa nostaa kanteen toissijaisuusperiaatteen 

noudattamatta jättämisestä unionin säädöksessä. Toisaalta, kun ottaa huomioon tuomioistuimen yleisen, 

integraation tehostamista tarkoittavan linjan (ks. jälj.), jäsenvaltion kanteilla ei ehkä olisi menestymisen 

mahdollisuuksia tulevaisuudessakaan. 

Valtioneuvoston selonteossa on omaksuttu se yleinen linjaus, että Suomen tulee kannattaa Euroopan 

komission institutionaalisen aseman säilyttämistä vahvana. Oman käsitykseni mukaan tällaista kantaa 

voidaan puoltaa vain, jos integraation jatkuvaa vahvistumista ja 

laventumista kaikilla aloilla pidetään Suomen kansallisen edun mukaisena. Unionin organisaatiossa juuri 

Euroopan komissio ja unionin tuomioistuin ovat vahvimmin integraatiosuuntautu-neet orgaanit. Komissio 

voi tässä kohtaa tukeutua niin vanhoihin perussopimuksiin kuin uuteen perustuslakiin. Jälkimmäisen 

mukaan komissio "edistää Euroopan yleistä etua" eivätkä eurooppa-komissaarit ja komissaarit "pyydä 

eivätkä ota ohjeita miltään hallitukselta tai muultakaan taholta" (1-25 art) - katsomatta siihen, että 

komissaarit pyritään valitsemaan tasapuolisesti eri jäsenmaiden kansalaisista. Julkisuudessa ei ole esiintynyt 

tietoja siitä, että Suomen nimeämä viime vuosina toiminut komissaari olisikaan erityisetsi edistänyt Suomen 

etua virkatoimissaan. 

Jäsenvaltion vahvin tuki unionin organisaatiossa on ministerineuvosto, jonka jäsenet ovat kaikki - 

tulevaa ulkoasiainministeriä lukuunottamatta - jäsenvaltioiden hallitusten jäseniä ja parlamentaarisesti 

vastuullisia omassa valtiossaan. Heillä on unionin järjestysmuodon puitteissa oikeus ja kotivaltionsa 

valtiosäännön puitteissa velvollisuuskin seurata hallitustensa ohjeita, niin pitkälle kuin se 

päätöksentekotilanteissa on mahdollista. 

Vuonna 2009 voimaan tuleva ministerineuvostossa sovellettavaa määräenemmistöä koskeva säännöstö 

tasavertaistaa pienet jäsenvaltiot suurten kanssa ainakin siinä, että päätöksiin vaaditaan ministerineuvoston 
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jäsenten enemmistö. Tässä ei katsoa valtion kokoa. Valtion koko tai oikeastaan sen asukasmäärä taas 

vaikuttaa siinä, että päätöksen hyväksymiseksi sen puolesta äänestävien on samalla edustettava kolmea 

viidettäosaa unionimaiden koko asukasmäärästä. Jos pidetään silmällä vain päätösten 

hyväksymismahdollisuutta, olisi pienelle valtiolle edullisempaa, että käytössä olisi - kuten valtioneuvoston 

selonteossa esitetään -yksinkertainen kaksoisenemmistö, siis myös asukasmäärän osalta. 
 
 

Ovatko jäsenvaltiot unionin perustuslain herroja? 
 

Kompetenssi-kompetenssi 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen kysymykseen, miten käymässä jäsenvaltioiden ns. kompetenssi-

kompetenssin, eli oikeudellisen vallan määrätä unionia järjestävän perustuslain sisällöstä. Hallituksen 

selonteon mukaan kompetenssi-kompetenssi jäisi yleisesti ottaen jäsenvaltioille. Jäsenvaltiot pysyvät 

sopimuksen herroina. Toisin sanoen: perustuslakia voidaan vain muuttaa siten, että jokainen valtio hyväksyy 

uuden sopimuksen oman valtiosääntönsä mukaisessa järjestyksessä, jolloin päätöksentekoon 

normaalitapauksessa kytketään mukaan jäsenvaltion parlamentti tai jäsenvaltion kansalaiset 

kansanäänestyksen muodossa. Eräät uudet poikkeukset tästä säännöstä valtioneuvoston selonteossa 

kuitenkin myönnetään, mutta kaikki- 

 

aan selonteko sivuuttaa turhan kevyesti kysymyksen, joka on ollut viime vuosikymmeninä eurooppalaisessa 

oikeus- ja valtiotieteellisessä kirjallisuudessa keskeisen huomion kohteena. 
 

Konventti-instituutio 

Uutena on kompetenssi-kompetenssi-keskusteluun mukaan tullut konventti-instituutio, joka otettiin 

perustuslain valmistelussa käyttöön niiden hyvien kokemusten johdosta, joita oli saatu Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan valmistelusta. On mahdollista, että joillakin tahoilla huomio oli jo tuossa vaiheessa 

kiinnittynyt siihen, ettei perusoikeuskonventissa toimitettu äänestyksiä. Puheenjohtajisto tulkitsi 

konsensusta. Saattaa olla, että nämä kokemukset loivat pohjan sille strategialle, joka tähtäsi yhden ainoan, 

yksimielisen ehdotuksen aikaansaamiseen ja samalla johti monien jäsenvaltioiden kannan sivuuttamiseen 

perustuslakikonventissa. 

Perustuslakiehdotuksessa valmistelukunta-instituutio virallistetaan. Sitä käytetäisiin säännönmukaisesti 

perustuslain tarkistuksessa. Erityinen piirre olisi perustuslakiin kirjattu yksimielisyysvaatimus 

("Valmistelukunta tarkastelee tarkistusehdotuksia ja antaa yksimielisesti suosituksen hallitusten väliselle 

konferenssille.";IV-7 art.) Vaatimus oudoksuttaa. Sillä ei ole paljon tekemistä demokratiaperiaatteen eikä 
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jäsenvaltioiden yhdenvertaisuuden kanssa. Tiedossa on, millaisin tavoin yksimielisyys (konsensus) äsken 

toimineen valmistelukunnan työssä saavutettiin. Samanlaisten menettelyjen jatkuminen ei varmista 

jäsenvaltioiden tasavertaista vaikutusta tulevissakaan perustuslain tarkistuksissa. 
 

Jäsenvaltion ratifiointiviivyttely 

Yhtäläinen tosiasiassa pakotettu yksimielisyys voi syntyä hallitusten välisessä konferenssissa, jossa 

tarkistusta käsitellään. Silti on mahdollista, että yksittäisessä jäsenvaltiossa tarkistusta koskevan 

sopimuksen ratifiointi viivästyy sen johdosta ettei - huolimatta maan hallituksen taipumisesta 

yksimielisyyteen hallitusten välisessä konferenssissa - saavuteta oman valtiosäännön vaatimaa sopimuksen 

hyväksymistä parlamentissa tai kansanäänestyksessä. Tällaisen mahdollisuuteen viittaa IV-7 art:n säännös: 

Jos kahden vuoden kuluttua perustuslaista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen 

allekirjoittamisesta 4/5 jäsenvaltiosta on ratifioinut kyseisen sopimuksen ja yhdellä tai useammalla 

jäsenvaltiolla on ollut vaikeuksia ratifioinnissa, Eurooppa-neuvosto ottaa asian käsiteltäväkseen. 

(Sopimukseen liitettävän ei-sitovan julistuksen mukaan tätä menettelyä noudatettaisiin myös nyt esillä 

olevaan sopimukseen sitoutumisen yhteydessä.) Oikeudellisesti sitovana selostettu sääntö velvoittaisi Eu-

rooppa-neuvoston etsimään oikeudellista tai poliittista ulospääsyä syntyneestä lukkiutumasta -ehkä vähän 

samaan tapaan kuin Edinburghin huippukokouksessa joulukuussa 1992 reagoitiin 

vielä voimaan astumattoman Maastrichtin sopimuksen onnistuneella uus tulkinnalla Tanskan tätä sopimusta 

koskeneen kansanäänestyksen tulokseen. 
 

Eurooppa-neuvoston valtuudet muuttaa perustuslakia 

Jäsenvaltioiden suostumus ei kuitenkaan enää olisi ainoa tapa muuttaa perustuslakia koskevaa sopimusta. 

Eurooppa-neuvosto saisi uudella perustuslailla eräitä merkittäviä perustuslain sisällön tarkentamista ja 

muuttamista koskevia toimivaltuuksia ns. valtuutuslausekkeiden kautta. Se voisi erinäisissä tapauksissa 

päättää siirtymisestä tavanomaiseen lainsäädäntöjärjestykseen tai mäaräenemmistöpäätöksentekoon 

ministerineuvostossa. Tällainen siirtyminen ei vaatisi jäsenvaltioiden ratifiointia. Ilman 

jäsenvaltioparlamenttien suostumusta voitaisiin siten tietyissä puitteissa lisätä sellaisia 

päätöksentekotilanteita, jossa jäsenvaltion suvereenisuus on syrjäytetty. Näiltä osin unionin pouvoir 

constituant olisi siis siirrettynä Eurooppa-neuvostolle, unionin kollektiiviselle valtionpäämiehelle. 

Unionin tuomioistuimella puolestaan ei olisi oikeutta tutkia Eurooppa-neuvoston toimien lainmukaisuutta 

täitä tai muultakaan osin (mikä sääntely sisältänee muistuman valtionpäämiesten aseman perinteisestä 

oikeudellisesta koskemattomuudesta). Valtioneuvosto edellyttää Eurooppa-neuvoston alistamista unionin 

tuomioistuimen valvontaan, mikä onkin perusteltua. 
 



 

 

Perussopimusten kumoukselliset muutokset 1960- ja 1970-luvulla 

Nykyisten perussopimusten sisältöön toteutettiin niiden tekstiin koskematta perustavaa laatua olevia 

muutoksia 1960-luvun alusta alkaen Euroopan yhteisöjen ja jäsenvaltioiden keskinäisissä 

toimivaltasuhteissa. Tämä prosessi toi EY:n oikeudellisiin rakenteisiin piirteitä, jotka ovat ominaisia 

liittovaltion kaltaisille muodostumille. Euroopan yhteisöissä tietyillä aloilla 1960-luvulla toimeenpantua 

konstitutionaalista vallankumousta seurasi 1970-luvulla EY:n toimintarajojen sumentuminen ja niiden 

takuun murentuminen luhistumisen partaalle saakka. Tällaiset muutokset toteutuivat niin unionin neuvoston 

kuin EY:n tuomioistuimen päätöksenteossa. 
 

Joustolausekkeet neuvoston toiminnassa 

Neuvostolle tien Euroopan yhteisöjen toimivallan laajentamiseen avasi Euroopan talousyhteisön 

perussopimuksen 235 (nyk 308) artiklan joustolauseke. Sen mukaan neuvostolla on yleisvaltuus antaa 

yksimielisesti "aiheelliset säännökset", "jos jokin yhteisön toimi osoittautuu tarpeelliseksi yhteisön 

tavoitteen saavuttamiseksi yhteismarkkinoiden toiminnassa", eikä perussopimuksessa ole määräyksiä tähän 

tarvittavista valtuuksista. Tämä menettely samasti 

jäsenvaltion sen hallitukseen ja jätti siis jäsenvaltion parlamentin päätöksenteon ulkopuolelle. Menettelyn 

taaja käyttö lisäsi unionin demokratiavajetta ja vinoutti yhteiskunnallisten ja poliittisten voimien tasapainoa 

niin EY:ssa kuin jäsenvaltioissa. EY.n tuomioistuimen tähänastisessa historiassa on vaikea löytää tapausta, 

jossa tuomioistuin olisi syrjäyttänyt neuvoston päätöksen sillä perusteella, että neuvosto liikkuu alueella, 

jolla jäsenvaltiot eivät ole luovuttaneet toimivaltaa yhteisöille. 

Samantyyppinen joustolauseke kuin tähänkin asti sisältyisi uuden perustuslain 1-17 art:-aan, kuitenkin 

erinäisin rajoituksin: 

- päätöksen on perustuttava komission ehdotukseen, 

- Euroopan parlamentin hyväksyntä on saatava, 

- päätös on ministerineuvostossa tehtävä yksimielisesti 

- päätöksestä on tiedotettava jäsenvaltioparlamenteille, jotka voivat reagoida siihen, ja 

- joustolausekkeen turvin ei ryhtyä yhdenmukaistamaan jäsenvaltioiden säädöksiä niissä tapauksissa, joissa 

se unionin perustuslain mukaan ei ole sallittua. 
 

Joustolausekkeen käyttörajoitukset olisivat suuremmat kuin tähän asti. Toiselta puolen on huomattava, että 

joustolausekkeen yleinen soveltamisala olisi määritelty toisin kuin tähän asti. Nykyisin viitataan "yhteisön 

tavoitteen saavuttamiseen yhteismarkkinoiden toiminnassa" . Uusi määrittely kuuluisi: "jos tässä 

perustuslaissa asetetun tavoitteen saavuttamiseksi jokin unionin toimi osoittautuu tarpeelliseksi III osassa 
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määritellyillä politiikan aloilla..." Unionin perustuslain III osassa määritelty toimiala ulottuisi 

yhteismarkkinoiden toimintaa laajemmaksi, ja unionin tavoitteiden määrittely (1-3 art) olisi aiempaa 

laajempi. 
 

Rikosoikeutta koskevan toimivallan luovuttaminen 

Rikosoikeutta koskevan lainsäädäntötoimivallan luovuttaminen on perustuslakiehdotuksen III-172 art.ssa 

kirjoitettu niin, ettei se - kuten valtioneuvoston selonteossa lausutaan - täytä täsmällisyyden ja 

tarkkarajaisuuden vaatimusta. "Ehdotuksen toteutuminen merkitsisi käytännössä yleisen aineellista 

rikosoikeutta koskevan toimivallan luovuttamista unionille, mitä ei voida pitää hyväksyttävänä." 

Valtioneuvoston kantaan ja tavoitteisiin voidaan yhtyä tässä kohdin. HI-172 artikla sisältää itse asiassa 

avoimen valtuuden, jonka ministerineuvosto yksimielisellä päätöksellään Euroopan parlamentin 

hyväksynnän saatuaan voi täyttää harkitsemassaan laajuudessa. 

 

Euroopan tuomioistuin perussopimuksia muuttamassa 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen osuus EY:n oikeuden kehittämisessä on ollut merkittävä, tavallisesta 

poikkeava, jopa ennenkuulumaton. Euroopan talousyhteisön perussopimuksen mukaan (220 art.) "yhteisön 

tuomioistuin varmistaa, että tätä perussopimusta tulkittaessa ja sovellettaessa noudatetaan lakia". Tästä 

tavanomaisesta, sisällöltään täysin tyhjästä laillisuuden vaatimuksesta tuomioistuin on ottanut pohjan, jolta 

se on luonut valtiosääntöistä doktriinia common lawn metodilla. Se on oikeuskäytännössään tulkinnoin 

laventanut tai ainakin täsmentänyt perussopimuksissa määrätyistä Euroopan yhteisön tehtävistä lähtien 

yhteisön toimivaltuuksia. Se on kehittänyt opin yleisistä oikeusperiaatteista, joita se voi muodostaa 

jäsenvaltioiden oikeusjärjestysten tai yhteisön kirjoitetun oikeuden pohjalta ja jotka täydentävät 

jälkimmäistä, myös perussopimuksia. Siten esimerkiksi periaate yhteisön oikeuden mahdollisimman 

tehokkaasta soveltamisesta (effet utile) sisältää sen. että kaikessa yhteisön oikeuden tulkinnassa johtavana 

ajatuksena on taata oikeudellisella tasolla maksimaalisesti EY:n tavoitteiden toteuttaminen. Euroopan 

talousyhteisön perussopimukseen pohjautuvaa neljän vapauden periaatetta taas on tuomioistuimen 

oikeuskäytännössä muokattu tavalla, joka ulottaa sopimuksen kansallista lainsäädäntöä rajoittavan 

vaikutuksen mahdollisimman pitkälle: hyvin monenlaiset jäsenvaltion toimet on tulkittu tavaran, työvoiman, 

pääoman tai palvelujen vapaan liikkumisen esteiksi. 

Tuomioistuin on pyrkinyt EY:n valtuuksien mahdollisimman laajaan soveltamiseen. Se on 

oikeuskäytännössään soveltanut kehittämiään periaatteita tavalla, jolla on selvästi ollut vaikutusta 



 

 

perussopimusten institutionaalisten ja aineellisten määräysten sisältöön ja sitä tietä Euroopan yhteisön ja 

jäsenvaltioiden välisiin toimivaltasuhteisiin. 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ei ole suoraan ilmaissut, että sillä olisi viimekätinen valta ratkaista, 

missä Euroopan yhteisöjen ja jäsenvaltion välinen toimivaltaraja kulkee. Käsitys tällaisen ratkaisuvallan 

olemassaolosta käy kuitenkin välillisesti ilmi useista tuomioistuimen kannanotoista. Tuomioistuin ei 

toisaalta käytännössä ole toiminut kuten liittovaltion perustuslakituomioistuin, jonka yhtenä keskeisenä 

tehtävänä on valvoa toimivaltarajan noudattamista liiton ja jäsenten kesken ja joka tässä tehtävässään 

valvoo, ettei ylityksiä tapahdu kumpaankaan suuntaan. EY:n tuomioistuin on suosinut vain yhteisön 

intressejä. 

Esillä olevassa perustuslakiehdotuksessa näkyy unionin tuomioistuimelle olevan tarkoitus jättää 

samanlainen asema ja samanlaiset valtuudet kuin ennen. 1-28 art.1 k toistaisi saman kuin tallankin asti: 

"Unionin tuomioistuin varmistaa, että tämän perustuslain ralkinnassa ja soveltamisessa noudatetaan lakia." 

Tuomioistuimen asema norminasettajana jopa vahvistuisi, kun IV-3 artrssa säädettäisiin: "Euroopan 

yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö pysyy 

edelleen unionin lainsäädännön tulkintalähteenä." Artikla koskisi varsinaisesti oikeudellista jatkuvuutta, 

mutta mikään ei estä lukemasta säännöstä myös tulevaan käytäntöön viittaavaksi - Perustuslakiehdotuksessa 

ei näy vähintäkään yritystä luoda institutionaalisia takeita tuomioistuimen palauttamiseksi toimivallanjaon 

tasapuolisen vartijan rooliin. 

Päädymme siihen, että niin kuin jo tähän asti perussopimusten muutosvalta on osittain liukunut 

jäsenvaltioiden käsistä, uusi perustuslakia koskeva sopimus ei pysäytä tätä liikettä. Siitä seuraa, ettei uusi 

sopimus ehdotetun sisältöisenä riittävästi täsmennä, minkäsisältöistä uutta valtaa ollaan Euroopan unionille 

luovuttamassa. 

V/JS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 

Lausuntona valtioneuvoston selonteosta Eduskunnalle konventin tuloksista ja 
valmistautumisesta hallitusten väliseen konferenssiin (VNS 2/2003 vp) esitän kunnioittavasti 
seuraavaa. 
 

Valtioneuvoston selonteossa esitellään Laekenin Eurooppa-neuvostossa 2001 asetetun 
EU:n tulevaisuuskonventin ehdotus sopimukseksi Euroopan perustuslaista sekä Suomen 
valtioneuvoston lähtökohdat ja tavoitteet Roomassa 4.10.2003 avattavassa Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden hallitustenvälisessä konferenssissa. 
 

Valtioneuvosto katsoo, että perustuslakia koskevan sopimusehdotuksen teksti on hyvä 
penistä hallitustenvälisen konferenssin aloittamiselle ja että ehdotus on suurimmalta 
osaltaan hyväksyttävissä sellaisenaan. Erityisen tärkeänä tavoitteena valtioneuvosto näkee 
unionin toimielinjärjestelmän tasapainoisuuden ja toimivuuden turvaamisen jäsenvaltioiden 
tasa-arvoa kunnioittaen. Tärkeänä tavoitteena selonteossa pidetään myös puolustuksen ja 
voimavarayh-teistyön alalla tapahtuvan rakenneyhteistyön määräysten muuttamista. Valtio-
neuvostolla on myös esitettävättään sopimusehdotusta kohtaan joukko teknisluontoisia 
huomautuksia. Konventin lopputulosta on valtioneuvoston kannan mukaan arvioitava 
sopimusjärjestelmän kokonaisuuden kannalta, jolloin valtioneuvoston tavoitteena on selkeä, 
tehokas ja ymmärrettävä järjestelmä, joka lisää unionin avoimuutta ja vahvistaa 
yhteisömenetelmää. 

 

lä ole vaan ehdotukseen perustuslailliseksi sopimukseksi liittyy koko joukko 
(valtapoliittisia kysymyksiä, joihin ei tässä lausunnossa oteta kantaa. Yleisenä arviona 
nykytilaan verrattuna voidaan kylläkin todeta, että valtasuhteiden järjestelmässä tapahtuvat 
muutokset eivät suosi niin sanottuja pieniä jäsenvaltioita. - Seuraavassa käsitellään eräitä 
sellaisia seikkoja, joilla on liittymäkohtia unionin oikeusjärjestykseen tai jäsenvaltioiden 
valtiosääntöoikeudellisiin kysymyksiin. 
Sopimuksen yleiset lähtökohdat ja perusperiaatteet 
 

Oikeudellisen integraation näkökulmasta katsottuna ehdotus perustuslailliseksi 
sopimukseksi on johdonmukaista jatkoa unionin tähänastiselle kehitykselle. 
Perustuslaillisen sopimuksen lähtökohtana on, että unioni tulee edelleenkin olemaan 
itsenäisten jäsenvaltioiden ja Euroopan kansojen tiivis yhteisö. Sopimus ei merkitse sitä, 
että unionista tulisi liittovaltion kaltainen yhteenliittymä, vaikkakin sopimus vahvistaa 
eräitä sellaisia periaatteita, jotka erottavat unionin perinteisistä kansainvälisistä järjestöistä. 
 

Oikeudellisen integraation kannalta katsottuna sopimusehdotus on ensisijaisesti 
kodifikaatio, eikä siihen sisälly mitään mullistavia uudistuksia. Sopimukseen on koottu 
nykyisten perustamissopimusten määräykset ja siihen on myös sisällytetty keskeisiä 



 

 

yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä kiinteytyneitä konstitutionaalisia 
oikeusperiaatteita, kuten EU-oikeuden etusijan periaate. Perutuslaillinen sopimus sisältää 
määräykset unionin oikeudellisesta perustasta ja toimivaltakysymyksistä, perusoikeuksista 
ja unionin kansalaisuudesta, unionin tavoitteista ja toimintapolitiikoista sekä toimielimistä 
ja rahoituksesta. Sopimusta täydentää joukko oikeudellisesti velvoittavia pöytäkirjoja ja 
poliittisiksi luonnehdittavia julistuksia. Ehdotus perustuslailliseksi sopimukseksi selkiyttää 
tuntuvasti nykyistä sangen hajanaista sääntelytilan-netta. Kodifikaationa sopimusasiakirja 
on kuitenkin tavattoman laaja kokonaisuus, eikä sitä voida säädösteknisesti pitää kaikilta 
osin riittävän selkeänä ja ymmärrettävänä. 
 

Perustuslaillisen sopimuksen mukaan unioni säilyttää ne peruspiirteet, jotka ovat olleet sille 
tunnusomaisia erityislaatuisena supranationaalisena yhteisönä. Ns. pilarirakenne purkautuu 
ja unioni saa oman oikeussubjektiviteetin. Sopimuksessa on lueteltu unionin säädöstyypit ja 
sääntelyinstrumentit samalla kun niiden nimikkeet on saatettu vastaaman paremmin kunkin 
säädöstyypin sään-telyfunktioita. Samalla oikeudellisen sääntelyn kenttään on luotu 
säädöshierarkia, joka merkittävästi selkeyttää unionin oikeusjärjestelmän rakennetta (ar-
tiklat V:32-38). On huomattava, että pilarijaon poistamisen jälkeen oikeudellisia säädöksiä 
voidaan antaa periaatteessa kaikilla perustuslaillisen sopimuksen aloilla, mukaan lukien 
nykyiset II (yhteinen uiko- ja turvallisuuspolitiikka) ja III pilarin (poliisiyhteistyö ja 
oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa) sääntelyalat. 
 

Jäsenvaltioihin kohdistuvia velvoitteita luoviin keskeisiin periaatteisiin kuuluva unionin 
oikeuden etusija eli ensisiiaisuusperiaate saa perustuslaillisessa sopimuksessa 
nimenomaisen vahvistuksen I osan artiklassa 111:10. Samaan artiklaan on sisällytetty 
unionin oikeuden etusijaa täydentävänä periaatteena lp_r iaiiteetliperiaate. Nykyiseen 
yhteisön perustamissopimukseen (10 artikla) verrattuna sanottu periaate on esillä olevassa 
sopimuksessa saanut uuden formu-laation. Sen mukaan lojaliteettiperiaate sisältää 
positiivisen toimintavelvoitteen, mutta periaatteen negatiivista ulottuvuutta ei 
sopimustekstissä enää erikseen mainita. Asiallista muutosta nykytilaan verrattuna tämä ei 
kuitenkaan merkinne. Lisäksi on huomattava, että yhteisöjen tuomioistuimen vakiintu-
neessa oikeuskäytännössä lojaliteettiperiaatteen on katsottu sisältävän jäsenvaltioihin 
kohdistuvan vaatimuksen unionin oikeuden yhdenmukaisesta ia tehokkaasta 
toimeenpanosta (principle of effectiviness)} Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä 
yhteistyö- ja lojaliteettiperiaatteen alaan on sisällytetty myös vaatimus molemminpuolisesta 
vilpittömästä ia vastavuoroisesta yhteistyöstä unionin toimielinten sekä jäsenvaltioiden ja 
niiden viranomaisten kesken (principle of sincere cooperation). Lisäksi lojaliteettiperiaate 
ilmenee unionin toimielinten velvollisuutena ottaa myös jäsenvaltioiden edut asian-
mukaisesti huomioon.2 

 

Unionin oikeuden toimeenpano on keskeisesti jäsenvaltioiden tuomioistuinten ja 
viranomaisten asiana. Unionin ja sen jäsenvaltioiden välisiä suhteita jäsentää 
jäsenvaltioiden omiin ratkaisuihin perustuva organisatorisen ia institutionaalisen 
autonomian periaate {principle of institutional independence). Yhteisöjen tuomioistuimen 
ratkaisussa International Fruit Company (1971) tämä periaate ilmaistaan seuraavalla tavalla: 



 

 

"(...) kun perustamissopimuksen määräykset tai asetukset määrittelevät tai asettavat 
jäsenvaltioille yhteisön oikeuden toteuttamista koskevia vaatimuksia, niin se miten 
jäsenvaltiot uskovat tällaisen toimivallan käyttämisen ja näiden velvollisuuksien 
toteuttamisen erityisille kansallisille elimille on asia, joka kuuluu kokonaan kunkin valtion 
valtiosääntöjärjestelmän alaan."" - Perustuslailliseen sopimukseen tätä periaatetta ei ole 
sisällytetty, vaikka kysymyksessä on keskeinen unionin ja sen jäsenvaltioiden suhteita 
jäsentävä lähtökohta, joka myös asettaa rajoja siihen nähden, missä määrin jäsenvaltioiden 
hallintokoneistojen rakenteiden harmonisointia voidaan unionin toimesta toteuttaa. 
 

Sopimusehdotukseen sisällytetty perusoikeusnormisto vahvistaa merkittävällä tavalla 
unionin perusoikeusulottuvuutta. Ehdotukseen sisältyy myös määräys siitä, että unioni 
pyrkii liittymään Euroopan ihmisoikeussopimukseen (I osa, artikla 11:7). Unionin 
liittyminen tähän sopimukseen olisi yleisen eurooppalaisen oikeuskehityksen kannalta 
perusteltua ja tarpeellista. Perustuslakivalio- 
 
 

Esimerkiksi asia C-265/95 Komissio v. Ranskan tasavalta, Kok. 1997,1-6990. 
2 Esimerkiksi asia C-2/88 Criminal Proceedings agaistJ.J. Zwartveld and others, ECR 1990,1-3365. 
3 Asia 51-54/71 International Fruit Company v. Produktschap Groenten en fruit, ECR 1971, 1107. 

 

kunta on useaan otteeseen ilmaissut tätä tarkoittavan kannanoton (PeVL 21 2000 vp; 
PeVL 25/2001 vp; PeVL 56/2001 vp). 
 
 

Unionin ja jäsenvaltioiden välinen toimivallanjako 
 

Toimivallanjakoa ja toimivallan käyttöä koskevat periaatteet on ilmaistu perustuslaillisen 
sopimuksen l osan III-9 artiklassa. Unionin toimielinten vallankäytön osalta siinä on 
lausuttu unionin oikeudessa nykyisinkin voimassaoleva nimenomaisen kompetenssin 
periaate {competence d'attribution). Tämä vaatimus koskee kaikkia unionin 
toimielimiä. Unionilla ja sen toimielimillä on toimivaltaa vain sikäli kuin se 
perustuslaillisessa sopimuksessa nimenomaisesti ilmaistaan. Tästä lakisidonnaisuuden 
periaatteesta johtuen millään unionin toimielimellä ei ole ns. yleistoimivaltaa, ei 
lainsäädännön alalla ei muutoinkaan. Tämä oikeusperiaate koskee myös kansallisten 
viranomaisten toimintaa EU-oikeuden toimeenpanossa jäsenvaltiotasolla. Kuten 
yhteisöjen tuomioistuimen /Yoesr-ratkaisussa (1989) todetaan, viranomaisen 
puuttumisella yksityisen toimintaan tulee yhteisöoikeuden soveltamisalalla aina olla lail-
linen peruste.4 

 

Vaikka lähtökohtaisesti unionin toimielinten toimivaltuudet ovat rajoitettuja riippumatta 
siitä, mistä toimialasta on kysymys, merkitsee sopimusehdotuksen 111-17 artiklaan 
sisältyvä joustolauseke tähän nähden kuitenkin poikkeusta. Periaatteiltaan tämä 
lauseke vastaa nykyiseen yhteisön perustamissopimuksen artiklaan 308 sisältyvää ns. 



 

 

implied powers -doktriinia. Tämä tarkoittaa ei-eksplisiittisesti määriteltyä kompetenssia, 
jossa kysymys on tehtävä- tai ta-voiteperusteisesta toimivallan johtamisesta. Tällaista 
toimivallan johtamista ei yleensä tunneta oikeusvaltioperiaatteeseen nojaavissa 
kansallisissa oikeusjärjestyksissä, eikä se sinänsä hyvin sovellukaan yhteen perinteisen 
laillisuusperiaatteen kanssa. Doktriini pohjautuu lähinnä kansainvälisen oikeuden peri-
aatteisiin. Sopimusehdotuksen mukaan joustolausekkeen käyttäminen edellyttää 
yksimielisyyttä ministerineuvostossa, joten sen käyttö ei siten voi muodostua 
kontrolloimattomaksi. 
 

Sopimusehdotuksen osan I osasto III sisältää määräykset unionin toimivallan 
iuuKntCiUaia iwliiiwii Cti i yiiiiiaaii. naiua iuamd.yiv.5Ct öv-irvi V Lici v ai uiiiviiui ja 

jäsenvaltioiden välistä toimivallanjakoa ja ne vastaavat keskeisiltä osin niitä tavoitteita, 
joita perustuslakivaliokunta on jo aiemmin tämän kysymyksen osalta hahmotellut (PeVL 
25/2001 vp). 

Toimivallan käyttöä koskevina konstitutionaalisina periaatteina sopimusehdotuksen III-9 
artiklassa mainitaan toissijaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate. Nimenomaisen 
vahvistuksen saa myös - kuten edellä jo on todettukin -unionin oikeuden 
ensisijaisuusperiaate (artikla III-10). Kuitenkin osa nyt voimassaolevista 
konstitutionaalisista periaatteista tulee edelleen jäämään unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön varaan. Tällainen on esimerkiksi unionin oikeuden pätevvvsolettama, 
minkä periaatteen yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut perustavanalaatuiseksi 
periaatteeksi unionin oikeudessa. Sanotun periaatteen mukaan unionin oikeus sitoo 
sellaisenaan jäsenvaltioiden kansallisia tuomioistuimia ja hallintoviranomaisia eivätkä ne 
voi todeta unionin oikeuteen kuuluvaa normia pätemättömäksi. Kompetenssi 
unioninormien pätevyyden arvioinnissa ja samalla pätevyysolettaman 'kumoamisessa' 
kuuluu yksinomaan yhteisöjen tuomioistuimelle.3 

 

Sopimusehdotuksen 111:9 artiklassa on lausuttu unionin toimivallan käyttöä koskevina 
periaatteina toissijaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate. Ne vastaavat nykyisten 
perustamissopimusten määräyksiä ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. 
Sopimukseen liittyvässä pöytäkirjassa toissijaisuus-ja suhteellisuusperiaatteiden 
soveltamisesta annetaan kansallisille parlamenteille erityistehtävä valvoa 
toissijaisuusperiaatteen toteutumista, mitä varten luodaan erityinen 
varhaisvaroitusiäriestelmä. jossa kansallisilla parlamenteilla on merkittävä rooli. Tätä 
järjestelmää on pidettävä onnistuneena toissijaisuusperiaatteen tehokkaan 
toteuttamisen ja valvonnan kannalta. Suomen näkökulmasta tähän kansallisten 
parlamenttien roolin vahvistamiseen on jo aiemmin suhtauduttu myönteisellä tavalla (Pe 
VL 56/2001 vp; Pe VL 38/2002 vp). 

4 Asia 46/37 ja 227/88 Hoest AG v. Commission, ECR Î 989, 2859. 

http://iuamd.yiv.5ct/
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Sopimusehdotukseen liittyvässä pöytäkirjassa on toissijaisuusperiaatteen toteutumisen 
valvontajärjestelmään sisällytetty myös uusi institutionaalinen kontrollimekanismi. 
Pöytäkirjan mukaan jäsenvaltioilla on mahdollisuus omasta tai kansallisen parlamentin 
puolesta viedä asia jälkikäteen unionin tuomioistuimen ratkaistavaksi III-270 artiklan 
mukaisesti sillä perusteella, että unionin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävässä 
säädöksessä ei ole noudatettu toissijaisuusperiaatetta. - Selonteossaan valtioneuvosto 
toteaa, ettei se pidä onnistuneena tätä uutta järjestelyä, jonka mukaan jäsenvaltiot 
voisivat nostaa kanteen tuomioistuimessa paitsi omasta myös kansallisen kansan-
edustuslaitoksen puolesta. Kannanottoa perusteellaan sillä, että tällainen määräys 
puuttuu jäsenvaltioiden oikeuteen järjestää itse valtiosääntöiset rakenteensa ja tämän 
vuoksi tuo määräys tulisi sopimusehdotuksesta poistaa. 

Tämä selonteossa ilmaisut näkökohdat eivät ole vakuuttavia argumentteja jo senkään 
vuoksi, että unionijäsenyys vaikuttaa monella tavalla jäsenvaltioiden valtiosääntöisiin 
rakenteisiin. Toissijaisuusperiaatteen jälkikäteisvalvontaa koskeva uusi järjestely 
vahvistaa jäsenvaltioiden kansanedustuslaitosten asemaa ja se on sopusoinnussa 
myös niiden pyrkimysten kanssa, joita unionin yleisessä institutionaalisessa 
kehityksessä on tavoiteltu, kun pyrkimyksenä on ollut jäsenvaltioiden kansallisen tason 
toimijoiden aseman vahvistaminen unionin päätöksentekojärjestelmässä. Sanottu 
pyrkimys on tullut esille muun muassa komission valkoisessa kirjassa "Eurooppalainen 
hallintotapa" [Kom (2001) 428] ja sen johdosta esitetyissä kannanotoissa (Pe VL 3/2002 
vp ja Su VL 1/2002 vp). 
 
 

Perusoikeuskirja 
 

Perustuslaillinen sopimus vahvistaa unionin perus- ja ihmisoikeusulottuvuutta 
merkittävällä tavalla. Nizzan Eurooppa-neuvostossa vuonna 2000 hyväksytty Euroopan 
unionin perusoikeuskirja on sisällytetty perustuslaillisen sopimuksen II osaksi ja näin 
ollen siitä tulee oikeudellisesti sitova normisto. Lisäksi sopimuksessa luodaan 
oikeudellisen perusta sille, että unioni voi liittyä Euroopan ihmisoikeussopimukseen. 
Lähtökohtaisesti perusoikeuskirjan muodollinen oikeudellistaminen vastaa niitä 
tavoitteita, joita perustuslakivaliokunta on asiassa aiemmin eri yhteyksissä esittänyt 
(PeVL 25/2001 vp). 
 

Nizzassa hyväksytty perusoikeuskirja on sijoitettu lähes sellaisenaan sopimuksen II 
osaksi. Perusoikeuskirjan tulkintaa ja soveltamista koskevat yleiset määräykset (artiklat 

5 Asia 101/78 Granaria BVv. Hoqfproduktschap voor Akkerboiiwprodukten, ECR 1979, 623; asia 
314/85 Firma Foto-Frost v. Haupizollamt Lübeck-Ost, ECR 1987,4199; asia C-137/92P PVC-
KartellBASFA.G. v. Commission, ECR 1994,1-2555. 



 

 

51-54) kuitenkin poikkeavat jossain määrin nykyisen Nizzan perusoikeuskirjan 
määräyksistä. Sanotut yleiset määräykset koskevat unionin perusoikeuksien 
kattavuutta ja sitovuutta sekä perusoikeuksien suhdetta Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen ja jäsenvaltioiden perusoikeusjärjestelmiin. Kuitenkin 
sopimuksen artiklaan II-52 on tehty lisäyksiä, jotka kvalifioivat uudelta pohjalta 
perusoikeuskirjan sisältämien määräysten asemaa ja niiden tulkintaa. 
Perusoikeuskirjan sisältämät määräykset jaotellaan sopimuksessa toisaalta oikeuksiin 
ja toisaalta periaatteisiin. Periaatteilla viitataan lähinnä taloudellisiin, sosiaalisiin ja 
sivistyksellisiin oikeuksiin, joille sopimuksessa on annettu erilainen status kuin 
perinteisille kansalaisoikeuksille ja poliittisille oikeuksille. Oikeusvaikutukseltaan 
periaatteet ovat heikompia etenkin tuomioistuimen toimivallan kannalta katsottuna. 
 

Nämä sopimusehdotuksen artiklan 11-52 uudet määräykset (4-6) ovat ongelmallisia 
varsinkin niiden epämääräiseksi jäävän sisällön ja merkityksen vuoksi. Tämä 
epämääräisyys koskee varsinkin mainitun artiklan kohtaa 5. Sen mukaan periaatteita 
sisältävät perusoikeusmääräykset ei*häytä omaavan ns. subjektiivisen oikeuden 
luonnetta eikä muutakaan täsmällistä oikeudellista sitovuutta. Sanottu artiklan kohta on 
kirjoitettu eräänlaisen valtuutuksen muotoon: periaatteita sisältävät määräykset 
"voidaan" panna täytäntöön.6 Kysymys ei ole ns. perustuslaillisesta toimeksiannosta tai 
sääntelyvarauksesta siinä merkityksessä, mitä näillä käsitteillä ymmärretään 
perinteisessä valtiosääntöoikeudellisessa doktriinissa. Kysymyksessä on eräänlainen 
harkintaan pohjautuva valtuutusklausuuli, jonka normatiivinen funktio jää varsin 
epäselväksi perusoikeusjärjestelmän kokonaisuudessa. Unionin tuomioistuimen 
toiminnassa nämä periaatemääräykset eivät sopimustekstin mukaan voisi saada ylei-
sesti merkitystä lainsäädännön tulkinnassa ja pätevyyden arvioinnissa, vaan ne voisivat 
saada merkitystä ainoastaan silloin kun kyse on periaatteiden toimeenpanemiseksi 
annettujen säädösten tulkinnasta tai niiden laillisuuden ratkaisemisesta - j a silloinkin 
siis edellyttäen, että tällaisia säädöksiä on ylipäänsä harkittu tarpeelliseksi antaa. 
 

Sanottu harkintaklausuuli jättää siis laajasti harkinnallista väljyyttä lainsäädäntötoimiin 
ryhtymiselle TSS-oikeuksien alueella. Sopimusehdotukseen ei myöskään sisälly 
sellaista yleistä velvoitetta perusoikeuksien turvaamiseksi, mikä on lausuttu 
esimerkiksi Suomen perustuslain 22 §:ssä. Unionin arvoja ja tavoitteita koskevat 
sopimusehdotuksen I osan I osaston yleiset lausumat ovat tässä mielessä 
normatiiviselta painoarvoltaan varsin vaatimattomia. Periaatteina ilmenevien 
perusoikeusmääräysten - samoin kuin myös oikeuksina ilmenevien 
perusoikeusmääräysten - oikeudellista merkitystä on omiaan vaikeuttamaan myös 
perusoikeuskirjan 11-52 artiklan 4-kohtaan sisällytetty viittaus siihen, että unionissa 
perusoikeudet tunnustetaan sellaisina kuin ne ilmenevät jäsenvaltioiden yhteisestä 
valtiosääntöperinteestä ja että perusoikeuksia myös tulkitaan kyseisen perinteen 
mukaan. Tämä määräys kylläkin sanamuodoltaan muistuttaa yhteisöjen 
tuomioistuimen praksiksessa muotoutuneen ny-kydoktriinin keskeistä sisältöä, mutta 
kun otetaan huomioon unionin laajeneminen uusiin jäsenvaltioihin, niin avoimeksi jää, 
mistä tuo yhteinen valtiosääntöperinne silloin koostuu. 
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Sanotut sopimusmääräykset ovat siis monin tavoin varsin pulmallisia. Ne eivät 
myöskään täytä mitä kriteereitä, joita perustuslakivaliokunta on johdonmukaisesti 
edellyttänyt unionin TSS-oikeuksilta. Valiokunta on katsonut, että TSS-oikeuksien 
tulee unionissa olla oikeudellisesti sitovia. Lisäksi valiokunnan kannan mukaan EU:n 
perusoikeuksien sitovuus saa ulottua jäsenvaltioihin vain niille kuuluvissa EU:n 
oikeuden toimeenpanotehtävissä eikä saa tällöinkääri heikentää kansallisen 
perusoikeussuojan tasoa (PeVL 25/2001 vp; ks. myös Pe VL 56/2001 vp; Pe VL 

38/2002 vp). - Valtioneuvoston selonteossa ei kuitenkaan ole kiinnitetty huomiota näihin 
sangen keskeisiin perustuslakivaliokunnan kannanottoihin. 

 

* * * 
 
 

Ns. klassisten kansalais- ja poliittisten oikeuksien ohella unionin perusoikeuksiin on 
sisällytetty myös nykyisen perusoikeuskirjan mukaiset määräykset, jotka koskevat 
oikeutta hyvään hallintoon (11-41 artikla) ja oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin 
ja puolueettomaan tuomioistuimeen (11-47 artikla). Näihin artikloihin on koottu 
keskeiset hallinnollista menettelyä koskevat normit ja prosessuaaliset normit, jotka jo 
aiemmin ovat vakiintuneet yleisiksi oikeusperiaatteiksi yhteisöjen tuomioistuinten 
praksiksessa. Kansalaisten kannalta on tärkeää, että nämä oikeudet - perusoikeuskirjan 
selitysten valossa kysymys näyttäisi olevan nimenomaan oikeuksista eikä "vain" 
periaatteista -saavat selkeän konstitutiivisen luonteen osana sitovaa perusoikeuskirjaa. 
Samalla on kylläkin huomattava, että eräät perustavanlaatuiset hallintoa ja lainkäyttöä 
koskevat materiaaliset oikeusperiaatteet jäävät edelleen oikeuskäytännön varaan. * 
 
 

Tampereella 9 päivänä syyskuuta 2003 
 
 
 
 

6 Article 11-52 (5): "The provisions of this Charter which contain principles may be implemented by 
legislative and executive acts taken by Institutions and bodies of the Union, and by acts of Members 
States when they are implementing Union law, in the exercise of their respective powers. They shall 
be judicially cognisable only in the interpretation of such acts and in the ruling on their legality." 

7 Tällaisia periaatteita ovat esimerkiksi oikeusvarmuuden (legal certainty) ja luottamuksensuojan 
(protection of legitimate expectation) periaatteet, jotka tosin monin tavoin nivoutuvat yhteen 
perustuslailliseen sopimukseen sisältyvän laillisuusperiaatteen (rule of law) kanssa. 
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Eduskunnan perustuslakivaliokimnalle 
 
 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnan pyydettyä minulta asiantuntijalausunnon Valtioneuvoston selonteosta eduskunnalle 

konventin tuloksista ja valmistautumisesta hallitusten väliseen konferenssiin (VNS 2/2003 vp ) esitän 

kohteliaimmin seuraavaa. 
 
 
 
 
/ . Yleisiä kysymyksiä 
 

Valtiosääntöoikeuden tutkijan näkökulmasta esillä oleva tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Euroopan 

unionille, jonka jäsen Suomikin on, ollaan hyväksymässä oma perustuslaki. Juridisesti toki kyse on Euroopan 

perustuslakia koskevasta sopimuksesta, jota usein myös kutsutaan lyhyemmin perustuslailliseksi 

sopimukseksi.1 Käsitemääritelmät ovat toki tärkeitä ja myös selventäviä, sillä Suomessa on eräillä tahoilla jo 

pitkään kytketty EU: n perustuslaki, millä on tosiasiassa kuitenkin tarkoitettu ns. perustuslaillista sopimusta, 



 

 

EU: n liittovaltioon (ja vielä muutama vuosi sitten jopa EU:n perusoikeuskirjan tulkittiin johtavan 

liittovaltioon). 
 

Perustuslaillisen sopimuksen hyväksyminen ei merkitse liittovaltiota, kun taas EU: n "oikea" perustuslaki 

tarkoittaisi sitä. Perustuslainsäätämisvalta kuuluisi silloin EU:lle itselleen, ei enää jäsenvaltioille. Ratkaiseva 

ero on siinä, että nyt ehdotettu EU:n perustuslaillinen sopimus on edelleenkin muutettavissa vain kaikkien 

jäsenvaltioiden suostumuksella, kun taas liittovaltion perustuslain muuttamiseen riittäisi jäsenvaltioitten 

määräenemmistö. Liittovaltiosta ei myöskään voisi erota, mikä taas on mahdollista EU: n osalta jo nyt yleisen 

kansainvälisen oikeuden nojalla (vaikkei sitä nimenomaisesti mainitakaan perussopimuksissa), ja uuteen 

perustuslailliseen sopimukseen jäsenvaltion eroamisoikeudesta on tarkoitus ottaa nimenomainen maininta (59 

artikla). 
 
 

Noiden kahden (kureivoidun) käsitteen välillä ei mielestäni ole sellaista eroa. mihin esim. komenttiedustaja 
Kimmo Kiljunen kiinnitti huomiota 2.9.2003. Niistä viimeksi mainittu on vain lyhennys hankalaksi koetusta 
sanasta. 

Tältä osin EU siten rinnastuu yhä mihin tahansa kansainväliseen järjestöön. Eri asia on, miten realistista 

eroaminen on (mm. siihen liittyvien taloudellisten velvoitteiden vuoksi). Nämä kaksi kriteeriä: perustuslain 

muuttaminen jäsenvaltioiden määräenemmistöllä ja eroamisoikeuden puuttuminen, ovat kaksi keskeistä 

liittovaltion kriteeriä, jotka EU:lta edellä esitetyn mukaisesti puuttuvat. 
 

Valtiosta EU eroaa myös siinä suhteessa, että sille kuuluu ainoastaan se toimivalta, minkä jäsenvaltiot ovat 

sille siirtäneet. Tämä ehdotetaan todettavaksi nimenomaisesti perustuslaillisen sopimuksen 1 artiklassa, kun 

taas aiemmissa perussopimuksissa ei tätä ole mainittu yhtä selkeästi. Tämä merkitsee sitä, että ns. 

kompetenssi-kompetenssi kuuluu yhä jäsenvaltioille, kun ne tuolla tavoin päättävät toimivallanjaosta 

jäsenvaltioiden ja EU:n kesken. 
 

Nämä peruslähtökohdat tunnustetaan nimenomaisesti myös ITVS.ssa 2 2003 vp., jossa aivan oikein todetaan 

(s. 6), että "perustuslaillinen sopimus ei myöskään merkitse sitä, että unionista tulisi (liitto-)valtio, vaikka se 

vahvistaa eräitä periaatteita ja rakenteita, jotka erottavat unionin perinteisistä kansainvälisistä järjestöistä." 

Konventin työskentelyn viime vaiheessa sopimuksen 1 artiklasta poistettiin kiistelty maininta siitä, että unioni 

toimii "liittovaltion tavoin". Voidaan jopa sanoa, että EU: n "perustuslakiprojektissa" on itse asiassa kyse vain 

unionin tähänastisen kehityksen kodifioinnista (s. 9). Sen takia kyse ei ole juuri nyt niin dramaattisesta 

muutoksesta, kuin toisinaan on annettu ymmärtää. Kokonaisuutena arvioituna muutos on kuitenkin merkittävä, 

etenkin kun verrataan nykytilannetta 1950-luvun alkuun, jolloin integraatio sai alkunsa. Mielestäni EU:n osalta 

voidaan aivan hyvin käyttää myös perustuslaki-sanaa, vaikkei ns. aidosta tai perinteisestä perustuslaista siinä 
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olekaan kyse. Tosiasia on, että perustuslain käsitteen sisältö ja merkitys on muuttunut ajan mittaan montakin 

kertaa, kuten usein käy oikeudellisille käsitteille. Perustuslailla ei ole mitään ylihistoriallista, muuttumatonta 

sisältöä, eikä pemstuslaki enää tänä päivänä ole sidottu yksinomaan kansallisvaltioyhteyteen. Toisaalta ei ole 

mitään estettä sillekään, että vielä tässä vaiheessa käytetään (turhien epäselvyyksien välttämiseksi) EU: n 

yhteydessä sanaa perustuslaillinen sopimus. Kestää ehkä vielä jonkin aikaa ennen kuin muutoksen totutaan ja 

perustuslaki-sana ymmärretään nykyistä laajemmassa merkityksessä (ilman että samalla oletetaan, että EU: st a 

muodostuu ilman liittovaltio). 
 

EU: n perustuslaillisturninen (konstitutionalismi) on osa laajempaa muutosta. Vasta sitä kautta on mahdollista 

ymmärtää uudistuksen koko laajuus. Tosiasia on, että kansallisvaltioina ei ole enää samanlaista roolia, kuin 

niillä oli vielä 1900-luvun alkupuoliskolla. Globalisaation myötä 

 

kansallisvaltiota suurempien yksiköiden rooli on koko ajan vahvistunut. Euroopan integraatio ja sen myötä 

luotu Euroopan unioni, joka eroaa monessa mielessä muista kansainvälisistä järjestöistä (mm. kansalaisten 

suorilla vaaleilla valitsema Euroopan parlamentti, ja EU. n käyttämä lainsäädäntövalta), antaa tänä päivänä 

myös valtiolliselle vallankäytölle aivan oman merkityksen. Koko kuva vallankäyttömuotojen kokonaisuudesta 

saadaan vasta EU: n ja sen jäsenvaltion muodostaman kokonaisuudenpa oikeudellisesti asiaa tarkasteltaessa, 

sekä EU: n että jäsenvaltion perustuslain muodostaman kokonaisuuden perusteella (ns. valtiosääntöpluralismi), 

ei enää yksinomaan jäsenvaltion perustuslain nojalla. Molemmat perustuslait ovat monin tavoin yhteydessä 

keskenään, mutta kyse ei ole ensisijassa hierarkkisesta suhteesta (vaikka konventin ehdotuksen mukaan EU: n 

oikeuden, mukaan lukien perustuslain,, etusija kansalliseen oikeuteen nähden, mainittaisiin nimenomaisesti 10 

artiklassa). Toisaalta myös jäsenvaltion ja EU:n välinen suhde on toinen kuin kahden yksittäisen jäsenvaltion 

välinen suhde. Pisimpään jäsenvaltion perustuslain ja EU:n "perustuslain" välinen yhteisvaikutus on ehkä ollut 

nähtävissä perusoikeuksien osalta (Maastrichtin sopimuksesta alkaen). Myös vallankäyttömuotoja on 

tarkasteltava tämän kokonaisuuden pohjalta. Suvereenisuuden osalta on jo 1990-luvun alkupuolelta lähdetty ns. 

jaetusta suvereenisuudesta, mikä sai vahvistuksen perustuslain 1.3 §:ssä (ks. myös PeVL 38/2001 vp). Tämä 

tarkoittaa sitä, että täysivaltaisuuden tulkinnassa lähtökohdaksi on otettava Suomen EU-jäsenyys. Suvereenisuus 

ei ole enää edes lähtökohtaisesti ehdotonta. Sama muutos näkyy myös esim. kansansuvereenisuusperiaatteessa; 

demokratian toteutuminen ei ole sidottu vain kansallisvaltioyhteyteen kuten aiemmin itsestään selvästi 

lähdettiin. 
 

Ongelmana Suomen uudessa perustuslaissa kuitenkin on, että EU-jäsenyyttä ei tuoda avoimesti ilmi 

perustuslain tekstissä. Tämä on omiaan hämmentämään tilannetta ja koska perustuslain tekstin tasolla 

vallankäytöstä saadaan toisenlainen kuva kuin, mitä tilanne on todellisuudessa, antaa nykytilanne EU-



 

 

jäsenyyden vastustajille ikään kuin "eväät" käteen, ts. liittovaltiolla yms. pelotteleminen on nykytilanteessa 

helppoa. Suomen perustuslaista saa sen kuvan, että esim. lainsäädäntövalta kuuluu yksinomaan eduskunnalle. 

Toisaalta on otettava huomioon, että joidenkin mielestä EU liittovaltiona olisi kaikkein demokraattisin 

vaihtoehto (ks. Hautala & Rehn & Rosas & Stubb: "Minun Eurooppani"), mutta sen toteutuminen ei ole 

realistinen vaihtoehto. Kun tähän vielä lisätään julkisuudessa vahvasti esillä ollut keskustelu EU.n presidentistä, 

joka tuo mieleen suomalaistyyppisen laajoilla valtaoikeuksilla varustetun presidentin, ei ole ihme, että julkisen 

keskustelun perusteella voi saada jokseenkin väärän kuvan asioista. Sen sijaan EU: n perustuslaista ja sen 

oikeudellisesta merkityksestä on keskusteltu julkisuudessa varsin vähän/ 
 
 
 
 
2. Perustuslain voimaansaattamisesta 
 

Valtiosääntöoikeuden tutkijan kannalta ongelmallista on, että tässä vaiheessa ei vielä ole kyse 

säätämisjärjestyksen valinnasta, mihin valtiosääntöoikeuden tutkijat useimmiten ovat tottuneet ottamaan kantaa. 

Sen kysymyksen eteen joudutaan vasta myöhemmin perustuslaillista sopimusta valtionsisäisesti 

voimaansaatettaessa HVK: n jälkeen. Perustuslaillinen sopimus on hyväksyttävä Euroopan unionia koskevan 

sopimuksen (48 artikla) edellyttämällä tavalla, ja em. 48 artiklan mukaan sopimus tulee voimaan, kun kaikki 

jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.3 On arvioitu, että sopimus 

voisi tulla voimaan vv. 2006-2008. Joissakin jäsenmaissa tähän prosessiin sisältyy myös kansanäänestyksen 

järjestäminen. Suomessa voimaansaattaminen ilmeisesti edellyttää ns. supistetun 

perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä. Suomen EU-jäsenyyssopimusta valtionsisäisesti 

voimaansaatettaessa vuonna 1994 noudatettiin samaa menettelyä, lisättynä perustuslain tuntemalla neuvoa-

antavalla kansanäänestyksellä. 
 

Vaikka lähdetäänkin siitä, että EU: n perustuslaissa on kyse "vain" kansainvälisestä sopimuksesta, vaikkakin 

perustuslaillisesta sellaisesta, ei tule kieltää, etteikö kyse olisi kokonaisuutena erittäin merkittävästä asiasta 

(vaikkakin juuri nyt lähinnä aikaisemman käytännön kodifioinnista). Vaikka EU:sta ei liittovaltiota sen myötä 

tulekaan, vie se kuitenkin liittovaltiokehitystä taas merkittävästi eteenpäin. EU:ssa on ollut alusta alkaen 

IiittovaltioUisia elementtejä, ja ne ovat koko ajan lisääntyneet. Niin käy myös uuden EU:n perustuslaillisen 

2 Vrt. myös Alexander Stubbin kirjoitus "Missä penistuslakiasiantunujat luuraavat". HS 28.10.2002. 

3 Konventin työskentelyn aikana nousi esille useaan kertaan, että perustuslaillisen sopimuksen hyväksymiseen ei 
välttämättä tarvittaisi kaikkien jäsenvaltioitten hyväksyntää. Tuollainen menettely kuitenkin torjuttiin, sillä kysehän olisi 
vallankumouksesta. Konventin ehdotukseen sopimukseksi Euroopan perustuslaista sisällytettiin kuitenkin seuraavansisältöinen 
julistus: "Jos kahden vuoden kuluttua perustuslaista tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta neljä viidesosaa jäsenvaltioista on 
ratifioinut kyseisen sopimuksen ja yhdellä tai useammalla jäsenvaltiolla on ilmennyt vaikeuksia ratifioida sopimus. Eurooppa-
neuvosto ottaa asian käsiteltäväkseen." Mikä on tämän merkitys käytännössä? Konventin työskentelyn aikana nousi esille sekin 
vaihtoehto, että noin painostettaisiin ko. jäsenvaltioita eroamaan unionista. Periaatteessa se onkin mahdollista. Merkitystä on 
käytännössä tietenkin silläkin, mistä jäsenvaltiosta on kyse. Kuten pääministeri Vanhanen on todennut (puhe 4.8.2003), 
Eurooppa-neuvostolla olisi vannaan samanlainen mahdollisuus ilman tuollaista julistustakin. Hän ihmettelee, mikä on sen 
funktio. Ilmeisesti se oli eräänlainen kompromissi, sillä jossain vaiheessa samanlainen säännös sisältyi itse sopimukseen. 
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sopimuksen myötä (ks. esim. 10 artikla, jossa nimenomaisesti vahvistetaan EU:n oikeuden etusijaperiaate, jonka 

EY:n tuomioistuin vahvisti 

jo 1960-luvun alussa). Kuitenkin on syytä muistuttaa, että liittovaltio ja liittovaltiokehitys ovat eri asioita. 

Liittovaltiokehitystä ei tule kieltää, vaikka liittovaltio torjutaankin. 
 

Muista kansainvälisistä sopimuksista EU:n perussopimukset eroavat senkin takia, että kyse ei ole enää vain 

valtioiden välisten suhteiden sääntelystä, vaan perussopimuksissa myönnetään entistä enemmän oikeuksia 

suoraan kansalaisille. Unionin kansalaisuus luotiin Maastrichtin sopimuksella 1990-luvun alussa, jolloin 

kansalaiset saivat myös äänioikeuden Euroopan parlamentin vaaleissa. EU: n kehittämisessä on lähtökohtana 

ollut sen kehittäminen sekä jäsenvaltioiden että kansalaisten yhteisönä, mikä tuodaan esille myös VNS.ssa, s. 6. 

Konventin perustuslakiehdotuksessa kansalaisten rooli tulee vielä selvemmäksi, sillä ehdotetun perustuslain 1 

artiklan mukaan "tällä perustuslailla, joka ilmentää Euroopan kansalaisten ja valtioiden tahtoa rakentaa 

tulevaisuuttaan yhdessä, perustetaan Euroopan unioni, — " Kun tuossa tuohon tapaan kansalaisiin vedotaan, 

tulisiko heidän saada lausua myös kantansa perustuslaista? Unionin perussopimukset eivät tunne EU: n tasoista 

kansanäänestystä, joten ei ole mahdollista järjestää kansanäänestystä EU: n oikeuden nojalla (ts. EU: n elimet 

eivät voi siitä päättää). Jokainen jäsenmaa voi kuitenkin päättää kansanäänestyksen järjestämisestä tuossa 

yhteydessä, sikäli kuin sen lainsäädäntö kansanäänestyksen tuntee (tarkemmin eri maiden osalta ks. Markku 

Suksen selvitys perustuslakiuudistuksen seurantatyöryhmälle). Joissakin maissa (Irlannissa ja Tanskassa) se on 

pakollinen osa sopimuksen valtionsisäistä voimaansaattamista. Suomessa on mahdollista järjestää asiasta 

neuvoa-antava kansanäänestys, mitä onkin eräillä tahoilla ehdotettu (erityisesti Heidi Hautala, 3.9.2003 

täysistunnossa VNS.a käsiteltäessä). Mielestäni kansanäänestyksen järjestäminen olisi perusteltua, vaikka esim. 

pääministeri Vanhanen onkin omana kantanaan esittänyt, että EU:ssa ei ole kyse niin suuresta muutoksesta, että 

kansanäänestys olisi hänen mielestään samalla tavoin tarpeen kuin v. 1994 jolloin äänestettiin Suomen EU-

jäsenyydestä. Kyse on kuitenkin erittäin merkittävästä askeleesta kansalaisen näkökulmasta, se tuo EU: ta 

kansalaista lähemmäksi. Nykyään hänen on vaikea kokea EU: ta nyt legitiimiksi; EU nähdään yhä paljolti 

valtioiden väliseksi yhteistyöksi, joka ei juuri kansalaista kosketa. EU vaikuttaa kuitenkin yksittäisen 

kansalaisen elämään koko ajan enenevässä määrin. 
 
 
 
 
3. Eräitä erityiskysymyksiä 
 

Nyt esillä olevat asiat ovat lähtökohtaisesti sellaisia, mihin otetaan kantaa poliittisella tasolla, viime kädessä 

hallitusten välisessä konferenssissa (HVK). Siten tutkijoilla on hyvin vähän sananvaltaa 



 

 

asiassa. Muun muassa siitä syystä en ota kantaa esimerkiksi siihen, tulisiko Suomen vastustaa EU:n presidentin 

virkaa tms. Tutkijoitten asiana ei myöskään ole ottaa kantaa siihen, miten johdonmukaista Suomen EU-

politiikka on ollut. Sanottakoon kuitenkin, että sitä on sävyttänyt pienelle jäsenvaltiolle välttämätön realistinen 

asenne.4 En ota kantaa myöskään siihen, arvioitiinko Suomessa mahdollisesti väärin konventin rooli EU: n 

perustusiakiprojektissa5 On kuitenkin syytä todeta, että tällä hetkellä perussopimukset eivät tunne konventtia H 

VK: ta valmistelevana elimenä. Konventtimenettely ehdotetaan vakinaistettavaksi, ja Suomen hallitus ilmoittaa 

myös kannattavansa sitä, että vielä muutama kuukausi sitten esim. suuri valiokunta suhtautui siihen jokseenkin 

varauksellisesti (Su VL 1 2003 vp.). Tätä on syytä tukea, sillä se on tuonut aivan uudenlaista avoimuutta EU:n 

toimintaan6 (vrt. suljetut huippukokoukset, erityisen huonoja kokemuksia Nizzan huippukokouksesta). 
 

Em. perustein tarkastelen käsillä olevaa valtioneuvoston selontekoa ainoastaan siltä kannalta, mitä EU: He 

hyväksyttävä perustuslaki (perustuslaillinen sopimus) merkitsee Suomen valtiosääntöoikeudellisen järjestelmän 

kannalta. Miten se vaikuttaa esim perustuslaissa vahvistettuun ylimpien valtioelinten asemaan (ja poliittisen 

vastuun toteutumiseen) tai perustuslain turvaamiin perusoikeuksiin? 
 

EU: n toiminta on perustunut eräänlaiseen tasapainotteluun hallitustenvälisyyden ja ns. yhteisömetodin välillä. 

Tässä yhteydessä on pidetty tärkeänä ns. institutionaalista tasapainoa, millä on tarkoitettu sitä, että samalla kun 

on vahvistettu Euroopan parlamentin asemaa, on vahvistettu myös ministerineuvoston asemaa. Niin ehdotetaan 

tehtäväksi myös konventin perustuslakiehdotuksessa. Eurooppa-neuvoston aseman vahvistamisen 

ministerineuvostosta erillisenä instituutiona, ja etenkin ehdotetun Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 

(presidentin) viran perustamisen ja katsottu kuitenkin horjuttavan komission asemaa. Sen takia Suomi on 

presidentin virkaa vastustanut.' Näin asiaa perustellaan myös VNS:ssa (s. II). 

Kuvatunlainen tasapainottelu on aikaansaanut sen. että jäsenvaltioiden valtiosMntöjärjestelmille tyypillistä 

vallanjakoa (lainsäädäntövalta, hallitusvalta, tuomiovalta) ei ole pidetty samalla tavoin tärkeänä tai ainakaan ei 

ole huolehdittu siitä, että ne kuuluvat eri elimille (kuten Suomessa lainsäädäntövalta eduskunnalle, hallitusvalta 

4 Ks. myös Janne Virkkusen kolumni 7.9.2003: 'EU-politiikan reaalikoulussa". 

5 Nam väitettiin eräissä puheenvuoroissa täysistunnossa 3.9.2003. 

6 Itse konventtimetodista voi sanoa, että se on tutkijan kannalta äärimmäisen avoin menetelmä, sillä kaikki materiaali oli 
saatavissa reaaliaikaisesti verkossa (henkilö, joka oli ilmoittautunut sähköpostilistalle, saattoi vielä erikseen saada ilmoituksen 
jokaisesta uudesta asiakirjasta). Vrt. esim. suomalainen lainvalmistelu, jota voidaan tuohon verrattuna pitää jopa salailevana. 

Noin myös puhemies Lipponen, Turun Sanomien kolumnissaan 9.9.2003. 
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tasavallan presidentille ja valtioneuvostolle ja tuomiovalta riippumattomille tuomioistuimille). Esim. 

tuomioistuin on todellisuudessa käyttänyt hyvinkin paljon sellaista \ aitaa, mikä tavanomaisesti kuuluu 

lainsäädäntöelimille Se on jopa osin ottanut itselleen kompetenssi-kompetenssin: on päättänyt viime kädessä 

vallanjaosta EU:n ja jäsenvaltioiden välillä. Konventin ehdotuksessa Euroopan parlamentin asemaa 

lainsäätäjänä pyritään vahvistamaan; siitä tulee vihdoin "aito" lainsäätäjä. Toisaalta myös jäsenvaltioiden 

parlamenttien asemaa EU n lainsäädäntöön osallistumisessa pyritään vahvistamaan. Neuvostolle jää kuitenkin 

edelleen vahva asema lainsäädäntövallan käytössä, osin sitä jopa vahvistetaan luomalla erikseen 

lainsaadäntöasiain neuvosto (mihin Suomi tosin on suhtautunut torjuvasti). Komission asemaa toimeenpanijana 

pyritään myös selkiyttämään (sille kuuluu yksinomainen aloiteoikeus lainsäädäntöasioissa), vaikkei siitä 

varsinaista EU:n hallitusta vieläkään tehdä. Tällaista kehityssuuntaa voidaan pitää kannattamisen arvoisena. 

Toimivan (ja selkeän) päätöksenteon haaste olikin yksi konventille asetetuista haasteista. 
 

Vallanjakoon liittyy aina myös poliittisen vastuunalaisuuden toteutuminen. Jäsenmaissa poliittisen järjestelmän 

perustana on parlamentarismi, millä tarkoitetaan hallituksen parlamentaarista valvontaa. Toinen vaihtoehto 

jäljestää poliittinen vastuunalaisuus on presidenttivaltainen järjestelmä (esim. USA), jossa presidentti on 

hallituksen puheenjohtaja. Kansanedustuslaitos ei kuitenkaan voi erottaa presidenttiä luottamuksen puuttumisen 

vuoksi samaan tapaan kuin se voi erottaa hallituksen parlamentaarisessa järjestelmässä, koska presidentti saa 

valtuutensa suoraan kansalta. 
 

EU:ssa vireillä olevissa uudistuksissa lähdetään siitä, että poliittinen vastuunalaisuus tulee toteuttaa myös 

EU:ssa aikaisempaa selvemmin. Nykyään komission vastuunalaisuus Euroopan parlamentille toteutuu edes 

jonkinlaisessa vaatimattomassa "alkeismuodossa" (kolleginen vastuu). Sen ohella poliittinen vastuu toteutuu 

myös sitä kautta, että jäsenvaltioiden hallitusten edustajat neuvostossa ovat vastuussa toimistaan omien 

maittensa parlamentaaristen järjestelmien mukaisesti. Tosin sen jälkeen kun yksimielisyysvaatimuksesta on 

pääosin luovutettu, on vastuun toteutuminen epäselvempää. Parlamentarismi toteutuu myös sitä kautta, että 

jäsenvaltioin en parlamenteilla on roolinsa EU: n lainsäädäntövallan käytössä. Niitten roolia ehdotetaan 

vahvistettavaksi (ks. 

Pöytäkirja kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa) Suomi oli vielä jossain vaiheessa 

huolestunut siitä, että Suomen omassa perustuslaissa asiasta järjestetty menettelytapa joutuisi pian taka-alafle, 

mutta YNS ssa ei enää sellaista huolta tuoda esille. 
 

Komission poliittisen vastuunalaisuuden lisäämiseksi on aiemmin ehdotettu sekä presidenttijarjestelmaa (ts 

komission puheenjohtaja valittaisiin suoralla kansanvaalilla9) että parlamentarismipohjaista järjestelmää 

jälkimmäisen ollessa noista selvästi suositumpi vaihtoehto, mutta mitään mallia ei voida kopioida EU: n 



 

 

järjestelmään suoraan jäsenvaltioista. Parlamentaarisen maltin kannattajien keskuudessa on kuitenkin esiintynyt 

erimielisyyttä siitä, miten selvästi komission vastuunalaisuus Euroopan parlamentille käytännössä toteutetaan. 

On myös pelätty komission liiallista puoluepolitisoitumista (komission tulee ajaa yksinomaan EU:n, ei 

yksittäisten jascnvaltioitten, eikä minkään intressitahon etuja), joten mitä merkitsisi puoluepolitiikan 

mukaantulo Vai onko se edes millään tavoin reaalinen pelko9 Konventti ei ehdottanut tältä osin suuria 

muutoksia. Euroopan parlamentti ei suoraan valitse komission puheenjohtajaa ja komissio olisi 

vastaisuudessakin vain kollegiona vastuussa parlamentille. Tosin komission puheenjohtajaa valittaessa olisi 

Eurooppa-neuvoston. joka tekee määräenemmistöllä Euroopan parlamentille ehdotuksen komission 

puheenjohtajaksi, otettava huomioon Euroopan parlamentin vaalien tulos. 
 

EU:ssa vireillä olevissa uudistuksissa suunta on mielestäni oikeanlainen: poliittisen vastuunalaisuuden tulee 

toteutua myös EU ssa aikaisempaa selvemmin. Ehdotettu Eurooppa-neuvoston irrottaminen erilliseksi 

instituutiokseen ministerineuvostosta ja etenkin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan virka merkitsevät 

melkoisia ongelmia poliittisen vastuun toteutumisessa Vastuu ei ole kovin helposti toteutettavissa ja joka 

tapauksessa se on hyvin välillistä. Alunperin lähdettiin siitä, että puheenjohtaja valitaan Eurooppa-neuvoston 

jäsenten keskuudesta (= jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet), mutta lopullisessa tekstissä ei tätä 

edellytetä (21 artikla), joten kenelle puheenjohtaja on vastuussa (virkaan valitaan kahden ja puolen vuoden 

määräajaksi, joka voidaan uusia kerran). Jos puheenjohtaja on estynyt tai on syyllistynyt vakavaan 

rikkomukseen, hänen toimikautensa voidaan keskeyttää. Muita vaatimuksia on vain se, että hän ei voi hoitaa 

samalla kansallisia tehtäviä. 

Institutionaaliset kysymykset olivat eniten esillä konventin työskentelyn aikana. Ne olivatkin ehkä muita 

kiistanalaisempia, koska tuli sovittaa yhteen kaksi erilaista käsitystä EU:n kehittämisestä. Ranskan ajama 

hallitustenv älisyys ja Saksan ajama yhteisöllisyys (vahva komissio). Lopputulos perustuukin näiltä osin paljolti 

noiden maiden tammikuussa 2003 tekemään ehdotukseen. Tässä tilanteessa Suomen kaltaisilla pienillä valtioilla 

ei ollut kovin paljon sananvaltaa. Hallitus korostaakin yhä (lrNS, s. 12), että "yhteisömenetelmän laaja-alainen 

noudattaminen on jatkossakin paras tapa turvata unionin toimintakyky, toimielinten välinen tasapaino ja 

jäsenvaltioiden välinen tasa-arvo" Mm. tästä syystä Suomi on koko ajan pitänyt tärkeänä, että jokainen maa saa 

* IV-6 artiklan mukaan "tähän sopimukseen lisätyt pöytäkirjat ovat erottamaton osa tätä sopimusta' 9 Tämä 

vaihtoehto ei ollut konventissa mitenkään vakavasti esillä. 
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vastaisuudessakin oman komissaarin Noin tekemällä korostettaisiin myös komission asemaa, ja samalla 

tunnustettaisiin jäsenvaltioiden tasa-arvon periaate (I 'NS. s. 31-39). 
 

Mielestäni edellä esittämistäni ongelmista huolimatta konventin ehdotuksessa on nähtävä positiivisena 

vallanjaon selkeyttäminen (etenkin Euroopan parlamentin aseman vahvistaminen lainsäätäjänä). Samalla 

pystyttiin huolehtimaan siitä, että esim. ehdotettu EU:n presidentti ei saa itselleen lainsäädäntövaltaa. Vaikka 

aluksi luultiin, että Saksa ja Ranska tulisivat myös jakamaan keskenään Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja 

komission puheenjohtajan paikat, ei niin tämänhetkisen arvion mukaan ehkä käykään. 
 

Instituutioiden ohella perustuslakiehdotuksessa on eräitä muitakin valtiosääntöoikeuden tutkijan näkökulmasta 

kiinnostavia kysymyksiä Tällä viittaan lähinnä perusoikeuskirjaan. E U n perusoikeuskirjaa ei ollut tarkoitus 

avata sisällöllisesti konventissa, ainoastaan pohtia sen oikeudellista asemaa (ja EU:n mahdollisuutta liittyä 

Euroopan ihmisoikeussopimukseen). Eräitä muutoksia kuitenkin myös sen sisältöön tehtiin konventissa, pääosin 

perusoikeuskirjaa käsitelleen työryhmän ehdotusten mukaisesti. Tällä tarkoitan 52 artiklan 4-6 kohtia, ja etenkin 

5 kohtaa, jonka mukaan "perusoikeuskirjan periaatteita sisältävät määräykset voidaan panna täytäntöön joko 

unionin tai jäsenvaltioiden tasolla toimivallan jaon mukaisesti ja ne ovat tuomioistuimen ratkaistavissa vain 

silloin, kun on kyse näiden säädösten tulkinnasta tai niiden laillisuuden ratkaisemisesta". Kuten INS.ssa 

todetaan (s 12-15), periaatteilla viitataan lähinnä sosiaalisiin perusoikeuksiin, joilla on selvästi vapausoikeuksia 

heikommat oikeusvaikutukset ainakin tuomioistuimen toimivallan kannalta. Valtioneuvosto on kuitenkin 

oikeassa siinä, että "käytännössä jaottelu ei välttämättä kuitenkaan ole kovinkaan merkittävä ottaen huomioon 

sen, että myös oikeuksien soveltamisala on yleisten määräysten nojalla rajoitettu". Lisäksi on huomattava, että 

aivan konventin viime hetkellä puheenjohtajiston ehdotuksesta perusoikeuskirjan sisältävän II luvun johdanto-

osaan lisättiin viittaus perusoikeuskirjaa valmisteltaessa valmistelukunnan 

puheenjohtajiston nimissä laadittuihin selityksiin, jotka myös päivitettiin konventissa ("Unionin ja 

jäsenvaltioiden tuomioistuimet tulkitsevat perusoikeuskirjaa tässä yhteydessä ottaen asianmukaisesti huomioon 

perusoikeuskirjan laatineen valmistelukunnan puheenjohtajiston alaisuudessa laaditut selitykset"). Tämän 

lisäyksen merkitystä on vaikea arvioida vielä tässä vaiheessa. Ilmeisesti sillä kuitenkin tähdätään 

tulkintakäytännön yhdenmukaistamiseen eri jäsenmaissa Perusoikeuskirjan sisältö ei kuitenkaan tule olemaan 

niitä asioita, jotka otetaan esille HVK:ssa, eikä valtioneuvostokaan esitä II osaan muutoksia. Sen takia ei 

perusoikeuskirjaa kannata tässä yhteydessä käsitellä sen tarkemmin. Totean vain, että perusoikeuskirjan 

tekeminen oikeudellisesti sitovaksi on perusteltua, koska EY:n tuomioistuin on tähän asti välttänyt viittaamasta 

siihen nimenomaisesti, vaikka se on ollut selvästi esillä julkisasiamiesten ehdotuksissa. Koska eräät jäsenmaat 

(erityisesti Iso-Britannia) vastustivat oikeudellista sitovuutta varsin pitkään, voidaan konventin esittämää 



 

 

lopputulosta pitää tältä osin varsin hyvänä saavutuksena, eikä sitä ole syytä riskeerata, vaikkei kaikki siinä 

vastaisikaan Suomen tavoitteita. 
 

Kiinnostava VNS.ssa on sen sijaan valtioneuvoston kanta ns. avoimeen koordinaatioon. Siitä ei ehdoteta 

otettavaksi minkäänlaista yleislauseketta, vaikka konventin työryhmät sellaista esittivät. Sen sijaan avointa 

koordinaatiomenetelmää muistuttavat keinot lisättiin III osan politiikka-artikloihin: sosiaalipolitiikka (III-107 

artikla), tutkimus (III-148 artikla), kansanterveys (III-179 artikla) sekä teollisuus (III-180 artikla). l-?fS:ssa 

lähdetään siitä, että vaikka menetelmä on mainittu vain näiden artiklojen yhteydessä, ei "tämä estä sen käyttöä 

muillakaan aloilla." Lisäksi korostetaan, että konventti jätti avoimen koordinaatiomenetelmän käytön ja sen 

rajat määrittelemättä. Menetelmä säilyy siten joustavana poliittisen yhteistyön välineenä. Tämä on jonkin verran 

ristiriidassa valtioneuvoston aikaisemman kannan kanssa (siitä ks. Pe VL 23 2002 vp.), jolloin valtioneuvosto 

suhtautui varauksellisesti avoimen koordinaation käyttöön. En tiedä syytä, miksi kanta on muuttunut vai onko 

tässäkin pikemminkin kyse realismista (ja siitä, että se säilyy nimenomaan poliittisen yhteistyön välineenä). 
 

17*/S:ssa nostetaan yhdeksi sellaiseksi kysymykseksi, johon Suomen tulisi puuttua vielä HVK:ssa, julkisten 

peruspalvelujen asema (s. 60-62). Samaan kiinnitti huomiota jo suuri valiokunta konventin työn ollessa vielä 

kesken (SuVL I 2003 vp). Ongelmat lähtevät liikkeelle siitä, että perustuslakiehdotuksen 12 artiklan yhteinen 

kauppapolitiikka kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Myös kaikkien taloudellisiksi luonnehdittavien 

palvelujen kauppa siirretään siten samalla unionin kauppapoliittiseen toimivaltaan. Ongelmana tässä on, että 

myös julkiset peruspalvelut, kuten koulutus-, kulttuuri- ja sosiaali- ja terveyspalvelut uhkaavat siirtyä tuota 

kautta 

unionin toimivaltaan. EY:n tuomioistuimen käytännön valossa on tosin epäselvää, miltä osin palveluja voidaan 

pitää taloudellisina ja mitkä kuuluvat siten vapaan kilpailun piiriin. Valtioneuvosto pitää kuitenkin 

välttämättömänä, että julkisten peruspalvelujen osalta päätöksenteko säilyy kansallisella tasolla. Siitä olisi 

kuitenkin otettava nimenomainen maininta EU:n perustuslakiin, muutoin se ei toteudu. Tosin julkisilla 

peruspalveluilla tarkoitetaan eri maissa vähän eri asioita, mikä tuon asiaan omat vaikeutensa. Vaikka mainittua 

peruspalveluja koskeva asiaa ongelmallisen voidaan pitääkin, ei se kuitenkaan millään tavoin vaikuta siihen 

velvoitteeseen, mikä Suomen valtiolla on esim. (Suomen) perustuslain 19.3 §:n nojalla. Valtio saa vapaasti 

valita millaisia keinoja se käyttää "riittävien sosiaali-ja terveyspalvelujen turvaamiseen"; ne voivat olla myös 

yksityisiä. 
 
 
 
 
4. Lopuksi 
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Kuten edellä totesin, valtiosääntöoikeuden tutkijan on vaikea sanoa tässä vaiheessa mitään konkreettista. Tällä 

en halua kieltää konventin ehdotuksen merkittävyyttä. Tutkijan näkökannalta muutos on kuitenkin nähtävissä 

vasta pitemmällä aikavälillä, esimerkiksi valtiosääntöoikeuden yleisten oppien muutoksena. Niitä ei voida enää 

rakentaa pelkästään Suomen perustuslain varaan. Valtiosääntöoikeuden eurooppalaistuminen on tosiasia, jota ei 

voida millään tavoin torjua. Pikemminkin päinvastoin, valtiosääntöoikeuden pitää sopeutua uuteen tilanteeseen. 

Vähitellen voimme puhua ns. eurooppalaisesta valtiosääntöoikeudesta; sen aika ei kuitenkaan ole vielä.10 

 
 
 
 
Helsingissä syyskuun 10 päivänä 2003. 

dosentti, akatemiatutkija 
 
 
 
 
 

10 

 
Esko Helle 
EU:n tulevaisuuskonventin varajäsen/eduskunta 

 
&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Ulkoasiainvaliokunnalle O. 
Eduskunnan on tarpeen selvittää hallituksen selontekoa laajemmin muutamia kysymyksiä. 

1. On muodostettava käsitys luonnoksen epämääräisistä, ristiriitaisista ja tulkinnanvaraisista 
säännöksistä, jotka koskevat ns. julkisia palveluita. 

2. Oikeus- ja sisäasiain säännösten vaikutus esim. Suomen kriminaalipolitiikkaa on pohdinnan 
arvoista. 

3. Eurooppa-neuvoston muuttaminen erilliseksi instituutioksi ulkopuolisine puheenjohtajineen 
vaikuttaa laajasti EU:n päätöksentekoprosesseihin, legitimiteettiin ja demokratiaan. Sitä ei 
ole tarpeeksi pohdittu tähän mennessä. 

4. Eduskunnan toimintaan liittyvät muutokset ja muiden muutosten vaikutukset eduskunnan 
toimintatapoihin vaatisivat oman selvityksen. 

 

I 

Tarkem
min ks. 

Liisa Nieminen 

A y 
09.09.2003.        / / 
Hallituksen selonteko konventin tuloksista ja 
valmistautumisesta HVK:iin 
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Valmistelukunnan (konventin) asettamispäätöksessä (Laeken 15.12.2001) todetaan selvästi: "Val-mistelukunta 
tarkastelee erilaisia kysymyksiä. Se laatii päätösasiakirjan, jossa voi olla joko eri vaihtoehtoja, jolloin kunkin 
kohdalla mainitaan, missä määrin niitä kannatettiin, tai suosituksia, jos on päästy yhteisymmärrykseen. 
 

Päätösasiakirja muodostaa yhdessä jäsenvaltioissa unionin tulevaisuudesta käytävän keskustelun kanssa 
lähtökohdan hallitustenvälisen konferenssin keskusteluille. Lopulliset päätökset tekee hallitustenvälinen 
konferenssi," 

 

Konventti ei noudattanut em. asettamispäätöstä. Vaihtoehtoja ei suvaittu. 
Päätösasiakirjassa on useita esityksiä, joita vain vähemmistö kannatti. Kuuden 
kuukauden sulatteiuaika kutistui kolmannekseen. Viime vaiheessa ilman 
minkäänlaista keskustelua luotu artikla symboleista on esimerkki 
demokraattisten menettelytapojen halveksunnasta. 

H 
Hallituksen selonteko puhuu koko ajan "perustuslaillisesta sopimuksesta". 

Hyväksyttävän asiakirjan tuleekin olla perustuslaillinen sopimus "eikä 
perustuslaki. 

Kysehän on kansainvälisestä sopimuksesta. Eikä Unionia nyt perusteta, kuten ensimmäinen artikla 
väittää. Kysehän on kehittämisestä, muuttamisesta, tiivistämisestä tms. 

Ensimmäisen virkkeen tulisi kuulua esim. tällä perustuslaillisella sopimuksella 
tiivistetään unionia, jolle jäsenvaltiot antavat toimivaltaa yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi." 

m 
Laekenin päätöksissä painotetaan myös demokratian ja avoimuuden lisäämistä. Kysytään, "kuinka voidaan 
lisätä nykyisten kolmen toimielimen demokraattista legitiimiyttä ja avoimuutta.'' 
 

Mikä oli konventin vastaus? Eräiltä osin vastaus oli aivan päinvastainen. Esitetään paria avoimuutta 
vähentävää ja demokraattista legitimiteettivajetta kärsivää toimielintä lisää. 

Näen todella demokratiaa kaventavana sen, että Eurooppa-neuvosto 
("huippukokous j aiotaan nostaa omaksi instituutiokseen, jolla kaiken lisäksi 
olisi ulkopuolinen puheenjohtaja (presidentti). 
Tulisikin analysoida tarkemmin, mitä vaikutuksia esitetyllä muutoksella olisi EU:n toi- 
mintaan, sen demokratian kehitykseen, legitimiteettiin. LIITE I. 

 
Eurooppa-neuvostoa tulisi kehittää alkuperäiseen suuntaan. Sen tulisi olla aito suunnannäyttäjä, 
keskustelufoorumi. Kokouskertoja tulisi vähentää nykyisestä. Kerran vuodessa tai kahdessa riittäisi vallan 
hyvin. Nykyään Eurooppa-neuvosto puuttuu liian moniin ja liian pieniin asioihin. 
 

V 
Demokratiakäsitystäni loukkaa myös esitys, jonka mukaan uusi EU:n ulkoministeri johtaisi puhetta 
ulkoministerikokouksissa. Hän siis valmistelisi, johtaisi päättämistä ja toteuttaisi päätökset. Suomalaisessa 
järjestelmässä se merkitsisi, että ministeri johtaisi eduskunnan asianomaista valiokuntaa. Sekään ei ole 
perusteltua, että kyseinen ulkoministeri valittaisiin eri tavalla kuin muu komissio. 
 

VI 
Jokaisella jäsenmaalla tulee olla valitsemansa komissaari. Komissio voi aivan hyvin olla 25 - 30 jäseninen. 

Komissiota halutaan pienentää korostamalla "tehokkuusvaatimusta". Tehokkuus on kuitenkin kiinni työn 
järjestelystä. Tavoite, että komissio on sukupuolisesti tasa-arvoinen, on oikea. 
Komission ei tulisi oUa poliittisestikaan yksisilmäinen. 
 



 

79 

VII 
Määräenemmistöpäätöksien tulisi koskea myös minimiverotuksen määräämistä mm. pääomaverotuksen 
suhteen. 
 

VIII 
Artiklassa 1-51 nostetaan kirkot ja muut uskonnolliset yhdyskunnat erityisasemaan. 
Kyseistä artiklaa voidaan tulkita siten, ettei uskonnollisten yhdyskuntien tarvitse noudattaa 
perusoikeuksia oman jäsenistönsä suhteen. Esitin monien muiden lailla artiklan poistamista, koska 
perusoikeuskirja takaa uskonnon vapauden ja muilta osin demokratia-artikla (kansalaisjärjestöt) kattaa myös 
uskonnolliset yhdyskunnat. 

LIITE 3. 
IX 
Terrori ja sen uhka ovat liian painokkaasti mukana perustuslakiluonnoksessa. Viime vuosina terroria on 
käytetty varsin "menestyksellisesti" useissa maissa kansalaisoikeuksien rajoittamiseen. EU:n jäsenmaista 
pisimmälle lienee mennyt Iso-Britannia, jossa henkilö voidaan uusien säännösten mukaan pidättää 
määräämättömäksi ajaksi. 

 

Art. 1-42 (Yhteisvastuulauseke) on tarkennusten jälkeenkin edelleen liian avoin 
ja terroripainotteinen*. 

 
 

X 
Luonnoksen art. 1-40 sisältää virkkeen "jäsenvaltiot sitoutuvat asteittain parantamaan sotilaallisia 
voimavarojaan." Esitin ainoana suomalaisena virkkeen poistamista. Selonteko on samaa mieltä. 
 

Saman artiklan mukaan perustettava virasto valtuutettaisiin "määrittämään operatiiviset vaatimukset" sekä 
määrittämään ja tarvittaessa toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet puolus-tusalan teollisen ja 
teknologisen perustan vahvistamiseksi''. 

Kyseisten määritysten ja päätösten tulee tapahtua poliittisella eikä 
virkamiestasolla. 

 

On kiistelty merkitsevätkö luonnoksen puolusfusyhteistyömääritelmät suljettua vai avointa liittymää. Minusta 
ainakin mukanaolokriteerien määrittely näyttäisi tapahtuvan suppeassa piirissä. Se ainakin viittaa suljettuun 
kerhoon. Vrt art III-208.1. 
 

Lisäksi iso ongelma mielestäni on tietynlainen Nato-alisteisuus, jota artiklat heijastavat. Esim 1-40.7 kohdassa 
todetaan "Keskinäistä puolustusta koskevaa tiiviimpää yhteistyötä toteuttaessaan siihen osallistuvat 
jäsenvaltiot toimivat tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Atlantin liiton kanssa." 
 

Art III-209 kertoo, miten uudet maat voivat liittyä em. tiiviimpään yhteistyöhön. Mutta sen viimeinen kohta 
hämmästyttää: "Tämä artikla ei rajoita Pohjois-Atlantin liiton sopimuksesta niille jäsenvaltioille, jotka ovat sen 
osapuolia, johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia." 

 

Em. kohdat merkinnevät sitä, että EU:n tiiviimpi puolustusyhteistyö on 
alisteista Natolle. 

 

XII 
Konventtimenettelyssä on monia hyviä puolia. Se lisää ennakoivaa ja avointa keskustelua ongelmista ja niiden 
ratkaisumalleista. Mutta oppia tulisi ottaa VGE:n johtamasta. 
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Tulevien konventtien jäsenten tulisi voida valita puheenjohtajistonsa, 
Europarlamentissa näytti olevan halua kasvattaa omaa edustustaan yhtä 
suureksi kuin kansallisten parlamenttien yhteensä. Se ei ole perusteltua. 

 

Aivan uskomaton vaatimus on art IV-6:ssa se, että tulevien konventtien tulee lantaa yksimielisesti" 
suosituksensa. Vaade pohjaa aika outoon demokratiakäsitykseen. Esitin sanan yksimielinen 
poistamista. (VGE:n tulkinta tulevaisuuskonventissa oli, että konventti ei saa äänestää.) 

 

Minusta konventtimenetelmää sen eduista huolimatta ei tulisi säätää niin 
pakolliseksi" kuin luonnoksessa on. 

 

XIII 
Konvenrin loppuvaiheessa kansallisten parlamenttien edustajien kokouksissa nousi huoli, miten voidaan 
seurata H VK: n kehitystä. Eräissä maissa huoli on aiheellinen, koska niissä parlamentilla ei ole kovinkaan 
paljon suoria seuraamismahdollisuuksia. Kyseisten maiden edustajat ajoivat linjaa, että konventtiedustajisto 
jatkaisi yhteiskokouksiaan H VK: n aikana. 

 

Siinä yhteydessä kirjoitin asiasta lyhyen lausuman, joka jaettiin jäsenille, LIITE 2. 
 

XIV 
Luonnos määrittelee EKP:n ensisijaiseksi tavoitteeksi hintatason vakauden ylläpidon. Siinä sen tulee huomioida 
toimiensa sopivuus EU:n yleiseen talouspolitiikkaan, mutta niin, ettei se rajoita hintatason vakauden 
tavoittelua. 

 

Mutta perustuslakiluonnoksessa EU:n tavoitteeksi on lisääntyvässä määrin 
painotettu myös sosiaalisia tekijöitä. (Mm. art 1-0 ja 1-1 jne) Se edellyttäisi myös 
näiden tavoitteiden mainitsemista EKP:n säännöksissä. 

Toin konventin käsittelyssä ilmeisesti ainoana esiin jakaantuvan valtion ongelman. Mielestäni tulisi etukäteen 
määritellä, miten suhtaudutaan jäsenvaltioon, joka jakaantuu. Miten osiin suhtaudutaan? Saavatko ne 
automaattisesti kaikki jäsenvaltion edut? 

Minusta säännöksien tulisi pikemminkin ehkäistä kuin edistää jakautumista. En 
ole myöskään havainnut säädöksiä, joiden mukaan erillisvirastot perustetaan ja 
miten asioita siirretään Eurooppa-neuvostolle. 
 

Toisena puutteena näen sen, ettei oie yhtenäistä menettelytapaa 
eriilisvirastojen perustamisesta. Muutamia viittauksia artikloissa on. 
 

Käytäntönä näyttää olevan, että Eurooppa-neuvosto ottaa käsiteltäväkseen 
muiden instituutioiden asioita. Siitäkään en ole havainnut 
menettelytapasäännöksiä. 

 
 

XVI 
Ennen uuden perussopimuksen voimaanastumista on tarpeen tarkastella myös 
Suomen omia EU-asioiden käsittelysäännöksiä. Mm. jos Eurooppa-neuvoston 
institutionalisointi erillisine puheenjohtajineen tapahtuu, se vaatii eduskunnalle 
lisätyökaluja. 

 
 
 
 



 

81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIITE 1. 
 

Esko Heiie: Tilanteesta, jos Eurooppa-neuvostosta tulee oma instituutionsa ja sille valitaan 

ulkopuolinen puheenjohtaja 
 

Mielestäni ongelmia tulisi. Koska on niin, että 
- a. huippukokousten päätelmiä tulkitaan usein sitoviksi. Eduskunta ei 
kykene kontrolloimaan huippukokouksia samoin kuin varsinaista EU-
lainsäädäntöä. Nyt Eurooppa-neuvostolle pyritään vyöryttämään 
lisä(arvo)valtaa, jolloin siis eduskunnan vaikutusmahdollisuus 
vähenee. 

- b. ulkopuolinen puheenjohtaja (presidentti) ei olisi vastuullinen 
jäsenmaille. Viidessä vuodessa hän pystyisi kuitenkin käytännössä 
viemään läpi "omaa" politiikkaansa. Presidentistä tulisi aika nopeasti 
oma instituutionsa. 

- c. tuo presidenttihän olisi todennäköisesti "vallasta syösty* entinen 
pääministeri, jolla olisi kova halu näyttää kyntensä. Vielä vaarallisempaa 
olisi, jos valinta kohdistuisi entiseen presidenttiin. 

- d. lisäksi on hyvin todennäköistä, että presidentin, komission 
puheenjohtajan ja tulevan ulkoministerin kesken syntyi valtakiistoja. 
"Kabinettikähminnät" lisääntyisivät. 

- e. spekuloinneilla suomalaisen valinnasta EU:n huipputehtävään 
yritettäneen "ostaa" Suomi presidentin ja vahvan Eurooppa-neuvoston 
taakse. 
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LIITE 2. 
 

Esko Helle: Lausunto konventille kansallisten parlamenttien asemasta (05.07.03): 
 

"Kansallisten parlamenttien tehtävänä on seurata oman hallituksensa 
toimintaa HVK:ssa ja tarvittaessa antaa ohjeita hallitukselleen. 
 

Suomessa hallituksen on pakko pitää eduskunta ajan tasalla kaikissa EU:n 
asioissa mukaan lukien HVK. Eduskunta käsittelee hallituksen linjaukset ja 
joko hyväksyy ne tai muokkaa niitä haluamaansa suuntaan. 
 

Kaikissa jäsenmaissa parlamenteilla ei ole samanlaista mahdollisuutta kuin 
Suomessa seurata EU-asioiden käsittelyä ja ohjeistaa omaa hallitustaan. 
 

Jos sellaisissa maissa parlamentit haluavat enemmän vaikutusvaltaa, niiden 
on muutettava omaa valtiosääntöään. Asia on täysin valtion sisäinen. 
Unionin ei tule edes perustuslaillisessa sopimuksessa määritellä, miten 

jäsenmaassa käsitellään unioniasioita." 
 

Huom myös 
• Art. I - 9.3 "Kansalliset parlamentit valvovat..... .......pöytäkirjassa määrätyn menettelyn 
mukaisesti". Tulisi lisätä "mm.", jotta ei rajoittava. 
 

- Mm. art. III - 71.2 ja 5, art. III -110, art. III -156 lienevät sellaisia, että asiakirjat tulisi antaa 
tiedoksi suoraan myös jäsenvaltioiden parlamenteille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIITE 3. 
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Esko Helle: EU-konventin puheenjohtajistolle (08.04.03.) 
 

Esitän, että perustuslaillisen sopimusluonnoksen I osan VI osaston artikla 37 (Kirkkojen 
ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen asema) poistetaan. 
Perustelut 
1. art 34 "Osallistuvan demokratian periaate" - artiklassa 34 kattaa uskonnot 
ja kirkot ja vastaavat yhteisöt. 

 

Kirkot ja uskonnolliset yhdyskunnat ovat osa 
kansalaisyhteiskuntaa. 

2. Perusoikeuskirjassa (10 art. kohta 1) on riittävät toteamukset. 
"Jokaisella on oikeus ajatuksen, omantunnon ja uskonnon 
vapauteen. Tämä oikeus sisältää vapauden vaihtaa uskontoa tai 
vakaumusta ja vapauden tunnustaa uskontoa tai vakaumusta joko 
yksin tai yhdessä muiden kanssa julkisesti tai yksityisesti 
jumalanpalveluksissa, opettamalla, hartaudenharjoituksissa ja 
uskonnollisin menoin." 
Lisäksi perusoikeuskirjan artiklassa 21 kielletään uskontoon 
perustuva syrjintä ja artiklassa 22 kunnioitetaan uskonnollista 
monimuotoisuutta. 

3. Perusoikeudet eivät kaikilta osin kirkoissa toteudu. 
Jos kirkoille ja uskonnollisille yhdyskunnille annetaan laajat 
erivapaudet perustuslaillisessa sopimuksessa, siunataan niiden 
tasa-arvon ja muut perusoikeusloukkaukset. 
Kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien erityisasema antaa niille 
jatkossakin mahdollisuuden toimia vastoin kansalaisten 
perusoikeuksia. 
Sukupuolten välistä tasa-arvoa useimmat uskonnolliset 
yhdyskunnat ja kirkot eivät tunnusta omassa toiminnassaan. 
Monissa uskonnollisissa yhteisöissä jäseniä alistetaan ja heidän 
kansalaisvapauksiaan rajoitetaan. 

4. Uskontojen nimissä on käyty ja käydään nytkin sotia. 
Tiedämme, että sotien todelliset syyt ovat useimmiten muita kuin 
uskonnoista johtuvia. Mutta uskontoja käytetään syrjinnän ja 
kiihotuksen välineenä. 
Esitetyn artiklan voimassaolo loisi siis lisäpohjaa moiselle 
uskontojen väärinkäytölle. 
Pohjois-lrlanti, Jugoslavia, Lähi-itä ja Irak ovat karmaisevia 
esimerkkejä uskonnon nimissä tehdyistä väkivallan teoista. Papit 
siunaavat aseita. 

5. Uskonnon ylikorostaminen yhteiskunnallisessa elämässä, politiikassa, 
johtaa väistämättä alistamiseen, syrjintään sekä henkiseen että kovin usein 
jopa fyysiseen väkivaltaan. 

Kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien erityisasema antaa niille 
jatkossakin mahdollisuuden toimia vastoin kansalaisten 
perusoikeuksia. 
Sukupuolten välistä tasa-arvoa useimmat uskonnolliset 
yhdyskunnat ja kirkot eivät tunnusta omassa toiminnassaan. 
Monissa uskonnollisissa yhteisöissä jäseniä alistetaan ja heidän 
kansalaisvapauksiaan rajoitetaan. 
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4. Uskontojen nimissä on käyty ja käydään nytkin sotia. 
Tiedämme, että sotien todelliset syyt ovat useimmiten muita kuin 
uskonnoista johtuvia. Mutta uskontoja käytetään syrjinnän ja 
kiihotuksen välineenä. 
Esitetyn artiklan voimassaolo loisi siis lisäpohjaa moiselle 
uskontojen väärinkäytölle. 
Pohjois-lrianti, Jugoslavia, Lähi-itä ja Irak ovat karmaisevia 
esimerkkejä uskonnon nimissä tehdyistä väkivallan teoista. Papit 
siunaavat aseita. 

5. Uskonnon ylikorostaminen yhteiskunnallisessa elämässä, politiikassa, 
johtaa väistämättä alistamiseen, syrjintään sekä henkiseen että kovin usein 
jopa fyysiseen väkivaltaan. 



 

 

Kansalliset peruspalvelut, perusoikeudet ja EU:n kauppapolitiikka 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnan istunnossa 9.3.2003 esitettiin kysymys, voisiko EU 
kauppapoliittisin toimenpitein/sopimuksin heikentää perusoikeussuojaa 
peruspalvelujen alalla. Oikeudellisesti kysymys on toisaalta siitä, kuuluvatko 
peruspalvelut yleisesti ottaen EU:n sopimuksentekovaltaan (EU.n yksinomainen 
toimivalta tulkittuna ns. ERTA-opin mukaisesti), toisaalta siitä, missä määrin 
peruspalvelut, jotka kuuluvat taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten 
perusoikeuksien alaan, voitaisiin syrjäyttää tai niiden tasoa heikentää. Kysymyksessä 
on siis kaksi eri asiaa. Hallituksen tulkintalähtökohta on, etteivät peruspalvelut kuulu 
EU:n yksinomaiseen toimivaltaan (ERTA-opin sääntöjen mukaan), joten niitä 
koskevia sopimuksiakaan ei EU voisi tehdä. Jo tämä seikka vahvistaa välillisesti 
kansallisten perusoikeuksien asemaa. 

Kysymys TSS-oikeuksien alaan kuuluvista peruspalveluista tarkoittaa edellisen 
lisäksi ongelmaa, estävätkö EU:n uusi perusoikeussäännöstö ja kansainväliset 
ihmisoikeusjärjestelyt toisaalta, ja toisaalta Suomen kansallinen perustuslaki TSS-
oikeuksien tason alentamisen Suomessa. 

Kaikki kolme järjestelmää sisältävät takeita kansallisen perusoikeustason 
laskemista vastaan EU:n päätöksin ja sopimuksin. 

Seuraavassa EU:n tss-oikeusartikla lisättynä perusoikeuskonventin pu-
heenjohtajiston kommentein EU:n julkaisemassa muodossa: 



 

 

StnUaSntttca ja MniaaSlHb' 

 

JOSIOCFTTORVBEFÖSLST
N JA 
S^AASPEJVESUTHTSIJ 
JÄFA IAOTOAN toojo MUTIN 
MUASSA FSSKOUCTEC. JS 
SYNNYTYKSET! CSKOFK! 
¡0 JOSROUDEN, VÖOOAA-
FIFICN. HÖSFESN torpee?! 
JO YAOKIAXIEN «SCLTO 
SDSÄ tyopakon 

34 arfkkm 1 kohdassa evSetty periaate psrusluu EY:n portnfamtssopirrtukjar, 137 ja 140 crSUexn 
«KÄ Euroopan sosiaatsert pcrutJorjan 12 orAbn ja TJÖRRTBKIJADSO sosiaaissa 
perusoik«uk*a koskevan yhkiscn peruskirjan 10 kohtaan. IMorkn on noodoteOavc kyienSa 
perioaSelta, kun se toiou*» Euroopan yhtasöjen perujtamiisopimukun 140 crtBaMC sile «nrteMua 
toimr»oftao- V»*an tostoc&pdvti/ivAiin koskot topoukva, jcroo TÄFTD*a porvaiuia on oteftu Iteyrtöors 
liertyjen etoukvert varmistamiseksi,, mutta se ei tarkata, dtä tääaisel patvekjt oiisi otettava käyttöön, ic* 
rsiitä ei ole olemassa, fmaa "äitiys'' en kasiteftöv6 soreaMo tavoin kuin edetbessä artikiassa. 

 
RNRAVSYTM»! 
YFRTGYDESSÄ, yhteic<-. 
OIKEUÄ*! («IE 
KERSSDKSNJS 
KSRS^ÄDÄNIÖIETI JO 
kay!är*5iart MI*ATSEIS MIKÄ 
kunnioittaa 

2. JOTES*EFA JSFC ON 
ÖSTFIFSPOIKKA UNIORSK! 
jo JOKOISEBC SISLC      IE>s 
KIKTA/WAFIA ON SIKEYS 
SOS«ATOURI<EEHJYKS>N 
JO KXJOAIIMN «TUMIN 
YM»*S«I SIKEMFEN JA 
KAMATAAN IAMXSÄCTE-
IMJEN JA KRIYIC»IT<:IE<- 

3. YHTEISFARNJKJÄIIÄR 
5VT:IJRTY;NIIEO TO 
KCYFCJTTKO 
ÄNFJIMVEK!'. •-« <« 
FCSRTRMSKXJ OIKEUDEN 
V3wad>JK»«N JA 
CSTSNRIMCSEN !RA 
^IÖDFE>EJ^ Hjelt J Xi 

CKUJIIOÖN 
JCKAIWÄL#, JOFO S U>E 
R«FLÖW<3 *YRO|U. 
IOT.SOOJDSF.TETCN JO 
KÄYTÄNTÖJEN 
RMJKOTVESJI SETA 
KURASI«IWA TSTFT 
AKCÄO 
STS * » tt%,7w» R:   - 
-J 

Artiklan 2 kofrto PANAFEJY Euroopan SOSIOAFITERT peruskirjan 13 artiklan 
4 kohtaan »les RYDNFCKIJCMISRI iosioaSua perusoikeuksia koskevan yhtälön 
peruskirjan 2 kohtaan, ja si» «itetään saennat, jotka johtuvat asetuksesta (ETY) N.o 1408/71 ta 
asetuksesta (ETY) NRO 1612/68. 

Artiklan 3 kohtaan ama> VAKUFLCNMF tarkistetun Euroopan sosiöafisen 
peruskirjan 30 ja . arttkb seko työrstekijcKier, sosioofisia perusaikeuksio koskevan yhteisön 
peruskirjan 10 kehto. Unionin on noudatettava ilta paKStkoissö, jotka perustuvat Euroopan 
yhtejsöj< PERVTTANRSSOAI mukien 137 artiklan 2 lohtaan ja «rityisesti sen 
VIIMEISEEN alakohtaan 

 

Toteamukset: 
I, Kun 34 artiklan säännöstä verrataan  perustuslain 19 §:ään, 

havaitaan että Suomen TSS-oikeuksien suojan taso on merkittävästi kor- 
keampi kuin EU:n TSS-oikeuksille kaavailtu suoja. Voimme kuitenkin 
havaita puheenjohtajiston kommenteista, että EU:n perusoikeudet on 
varsin tiiviisti ankkuroitu eurooppalaiseen perusoikeus-ja ihmisoikeus- 
perinteeseen, jota EU on jo sitoutunut kunnioittamaan. Ei ole hevin aja- 
teltavissa, että kauppapolitiikan keinoin ja kilpailuvapauden turvaamisen 
nimissä näitä keskeisiä arvoja ja oikeuksia ryhdyttäisiin heikentämään. 
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Tätä tarkoittavat sopimukset ja säädökset saatettaisiin todeta EU:n tuo- 
mioistuimen päätöksin EU:n perustuslain vastaisiksi. 

II. EU:n perusoikeuksien ja kansallisen perusoikeussäännöstön, 
PeL 19 § kannalta ajatellen on otettava lisäksi huomioon sopimusluon- 
noksen 11-53 artikla: 

- "Tämän perusoikeuskirjan määräyksiä ei saa tulkita siten, että ne 
rajoittaisivat tai loukkaisivat niitä ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, jotka 
tunnustetaan unionin oikeudessa, kansainvälisessä oikeudessa ja niissä 
kansainvälisissä yleissopimuksissa, joiden sopimuspuolina Unioni, tai kaikki 
jäsenvaltiot ovat, ja erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista 
koskevassa eurooppalaisessa yleissopimuksessa. . . " . Tämä 
artiklan kohta vahvistaa edellä olevassa puheenjohtajiston selityksessä lueteltujen säännöstöjen 
oikeudellisen sitovuuden estäen perussopimuksen TSS-oikeussäännÖstön heikentämisen 

- "...sekä jäsenvaltioiden perustuslaeissa, niiden soveltamisalojen mukaisesti". Nämä 
artiklan viimeiset sanat vahvistavat sen, että niillä aloilla, joissa kansallinen 
perusoikeussäännöstö, kuten Suomen perustuslain II luku, takaa EU:n perusoikeuksia 
vahvemman suojan tason, EU:n päätökset, säädökset tai sopimukset eivät voi heikentää 
suomalaista perusoikeustasoa alle sen, mikä on perustuslaissa vahvistettu. 

 

Em. seikoista päättelen, ettei EU:n kauppapolitiikan keinoin ja tulkinnoin voida TSS-
oikeuksien suojan suomalaista tasoa alentaa. 

 

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2003 



 

 

\f/UQ   &/Q0Ö2 i/ f 

f e \/ P / asjkmvf, 
Olli Mäenpää ' / 
12,9.2003 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 

Valtioneuvoston selonteko konventin tuloksista ja valmistautumisesta 
hallitusten väliseen konferenssiin (VNS 2/2003 vp) 
 

Yleisiä näkökohtia perustuslaillisesta sopimuksesta 
 

Sopimusehdotuksella on keskeisesti Euroopan yhteisöjen toiminta-aikana 
tapahtunutta oikeudellista kehitystä kodifioiva ja useita eri sopimuksia 
yhtenäistävä luonne. Tältä kannalta sopimusehdotusta on perusteltua arvioida 
varsin myönteisesti. Vaikka sopimuksella ei päästäkään riittävään selkeyteen 
yleiskatsauksellisuudesta puhumattakaan (minkä III osa tehokkaasti mutta 
sinänsä aiheellisesti estää), pyrkimys systematisoida ja yhtenäistää EU:n 
valtiosääntöistä ulottuvuutta perustuslaillisen sopimusasiakirjan muodossa on 
epäilemättä edistysaskel nykytilanteeseen verrattuna. 
 

Yhtenäistämisellä ja kodifioinnilla ei ole pelkästään juridis-teknisiä ja 
selventäviä tavoitteita. Sekä Euroopan unionin valtiosäännön että Euroopan 
kansalaisten kannalta ehkä merkittävin muutos on nykyään julistuksena 
esitettävän perusoikeusasiakirjan nostaminen osaksi sopimusta Euroopan 
perustuslaista. Tämä vahvistaa varsin modernin ja kattavan perusoikeuksien 
luettelon oikeudellista asemaa, ja ennen muuta se tekee perusoikeuksista myös 
oikeudellisesti velvoittavia ja välittömästi sovellettavia. Se, että 
perusoikeusluetteloon on ehdotuksessa sisällytetty epäonnistunut 
oikeus/periaate -jaottelu (art. II-52.5 art.), ei ratkaisevasti muuta tätä yleistä 
arviota. 
 

Yleisenä arviona voidaan myös todeta, että ehdotus ei sisällä yleiseltä 
valtiosääntöiseltä kannalta sanottavasti sellaisia merkittäviä uusia laadullisia 
piirteitä, jotka eivät olisi jo muodostuneet osaksi EU-oikeutta EY-
tuomioistuimen oikeuskäytännön ja osittain vakiintuneen viranomaiskäytännön 
perusteella. Sopimusehdotuksen hyväksyminen sellaisenaan, joskin 
välttämättä täsmennettynä, ei siten muuttaisi ratkaisevasti tai Suomen 
valtiosäännön kannalta erityisen ongelmallisella tavalla Euroopan unionin 
rakennetta, toiminnan luonnetta tai toimintatapaa. Sopimusehdotus kuitenkin 
muuttaisi merkittävästi unionia näissä kaikissa suhteissa: kysymys on kaiken 
kaikkiaan myös laadullisista muutoksista, ei pelkästään teknisistä ja nykyistä 
kirjaavista muutoksista. 
Eräät uusia toimielimiä, toimielinten kokoonpanoa ja päätöksentekomenettelyä 
koskevat ehdotukset ovatkin mainitussa mielessä asiallisesti uusia. Tällaisia 
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ovat etenkin unionin presidentin eli Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 
tehtävän perustaminen, komission kokoonpanon muuttaminen sekä 
ministerineuvoston määräenemmistöä koskevat esitykset. Samoin 
yhteisömetodia kaventavat muutokset voidaan lukea tällaisiin. Niitä olisi vielä 
arvioitava tarkemmin. 

 

Perusoikeuksien asema sopimusehdotuksessa 
 

Perustuslakisopimukseen sisällytettävien, perusoikeuskirjassa nyt 
määriteltyjen perusoikeuksien soveltamisala olisi rajoitettu niin, että ne 
koskevat yleensä unionin toimielimiä, muita elimiä ja erillisvirastoja kaikissa 
asioissa mutta jäsenvaltioita vain silloin, kun jäsenvaltio soveltaa unionin 
oikeutta (11-51.1 art.). Yksityinen oikeussubjekti voisi siis vedota 
sopimuksessa määriteltyihin perusoikeuksiin aina silloin, kun hänen asiallaan 
on riittävä liityntä unionin oikeuteen. Muissa tapauksissa yksilön perus- ja 
ihmisoikeussuoja määrittyy kansallisen oikeusjärjestyksen perusteella. Tämä 
on omiaan vahvistamaan unionin perusoikeusulottuvuutta. 
 

Oma kysymys on, onko eduskunta sidottu näihin perusoikeus-määräyksiin, kun 
se implementoi EU-oikeutta saattamalla sitä osaksi Suomen voimassaolevaa 
oikeutta. Nähdäkseni perusoikeus-määräykset koskevat myös eduskuntaa ja 
siten esimerkiksi perustuslakivaliokuntaa, kun on kysymys tällaisen 
implementointilainsäädännön käsittelystä. Tältä osin perustuslaillinen sopimus 
siis ainakin jossain määrin myös täydentäisi perustuslakivaliokunnan 
valvonnallista toimivaltaa siitä, mikä se on perustuslain 74 §:n mukaan, ja 
samalla laajentaisi valiokunnan tehtäviä. Tässä valvonnassa sovellettavaksi 
tulisi myös vilpittömän yhteistyön periaate (art, 5.1). 
 

Perusoikeusmääräysten oikeudellista selkeyttä ja juridista sitovuutta voivat 
kuitenkin vakavasti heikentää kaksi seikkaa. Ensinnäkin II osan johdannossa 
todetaan tai edellytetään (käytetty indikatiivimuoto on oikeudellisesti epäselvä), 
että "Unionin ja jäsenvaltioiden tuomioistuimet tulkitsevat perusoikeuskirjaa 
tässä yhteydessä ottaen huomioon perusoikeuskirjan laatineen 
valmistelukunnan puheenjohtajiston alaisuudessa laaditut selitykset." 
Selitysten oikeuslähde-asema ja sisältö ovat erittäin epäselvät ja joka 
tapauksessa kyseenalaiset. Myös Suomen perustuslain kannalta olisi 
ongelmallista sitoutua noudattamaan EU:n "valmistelukunnan 
puheenjohtajiston alaisuudessa" laadittuja selityksiä - ainakin kun niiden 
sisältö ei ole tiedossa. Selityksiä koskeva varaus on kaiken kaikkiaan sekä 
valtiosopimusoikeudellisesti että vaitiosääntöoikeudellisesti vaikea hyväksyä ja 
toteuttaa. 
Toinen unionin perusoikeuksia mahdollisesti heikentävä ja joka tapauksessa 
oikeudellisesti varsin ongelmallinen lisäys on 52 artiklan 5 kohta, jonka mukaan 
perusoikeuskaan periaatteita sisältävät määräykset voidaan panna täytäntöön 
joko unionin tai jäsenvaltioiden tasolla toimivallan jaon mukaisesti ja ne ovat 
tuomioistuimen ratkaistavissa vain siiloin kun on kyse näiden säädösten 
tulkinnasta tai niiden laillisuuden ratkaisemisesta. Määräyksen soveltamisala 
jää täysin epäselväksi, vaikka periaatteilla lieneekin tarkoitettu viitata lähinnä 
taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin. Tämä ei kuitenkaan käy 
mitenkään ilmi mainitusta artiklasta. 
 



 

 

Erityisen myönteisenä voidaan pitää sitä, että sopimukseen on lisätty 
nimenomainen, velvoittavaksi tarkoitettu määräys, jonka mukaan unioni pyrkii 
liittymään Euroopan ihmisoikeussopimukseen. 

 

Oikeusturva ja hyvä hallinto 
 

Oikeusturvaa, avoimuutta ja hyvää hallintoa koskevat kysymykset eivät olleet 
konventin työssä erityisen keskeisellä sijalla, vaikka niillä on sekä unionin 
kansalaisten odotusten että unionin toiminnan uskottavuuden kannalta varsin 
tärkeä merkitys - ainakin tarkempi kuin uusilla toimielimillä. Kaikesta huolimatta 
sopimus sisältää näissä kysymyksissä useita myönteisiä parannuksia. 
 

Ensinnäkin sopimus laajentaisi asiakirjajulkisuuden koskemaan keskeisten 
instituutioiden lisäksi kaikkia unionin toimielimiä (myös lakiasäätävän 
ministerineuvoston), muita elimiä ja myös erillisvirastoja, joiden merkitys 
jatkuvasti lisääntyy. Kun julkisuus on lisäksi kirjattu sopimuksen I osaan (1-49 
art), tämäkin on omiaan korostamaan julkisuuden ja avoimuuden keskeistä 
merkitystä. 
 

Oikeusturvan ala on eräiltä osin laajenemassa. Muun muassa erillisvirastojen 
toiminta voitaisiin eräiltä osin saattaa unionin tuomioistuimen tutkittavaksi. 
Tätä voidaan pitää myös perusoikeus-kirjan mukaisena tehokkaiden 
oikeuskeinojen käyttöalan laajennuksena (Art. 11-47). Sama koskee myös 
yleisten lainsäädäntötoimien pätevyyttä, kosto tuomioistuinvalvonnan 
ulottaminen siihen vastaisi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen uusinta 
oikeuskäytäntöä, jota EY-tuomioistuin ei tosin ole vielä omaksunut. Lisäksi olisi 
varsin perusteltua ulottaa oikeusturvan alan laajentaminen koskemaan etenkin 
Eurooppa-neuvoston toimintaa, mitä valtioneuvoston selonteossa (s. 35) 
edellytetäänkin. 

 

Julkiset peruspalvelut 
 

Sopimusehdotuksen mukaan unionin kauppapoliittinen toimivalta laajenisi 
merkittävästi. Kauppapolitiikkaa koskevassa 111-217 artiklassa on kuitenkin 
liiaksi tulkinnanvarainen erityismääräys, jonka mukaan 

 

julkisia palveluja - käytännössä erityisesti julkisia peruspalveluja -koskevia 
kauppasopimuksia ei välttämättä tarvitsisi tehdä yksimielisesti. 
Valtioneuvoston selonteossa tältä osin esitetty selvennysvaatimus on 
erityisen aiheellinen myös siitä näkökulmasta, että kysymys on Suomen 
perustuslaissa turvatuista perusoikeuksista. On paikallaan, että niiden 
toteuttamisedellytyksistä ja -puitteista voidaan edelleen päättää 
kansallisesti. 

 

Toimielimet 
 

Toimielimiä koskevat ratkaisut ehdotuksessa eivät kaikilta osin ole omiaan 
selkiyttämään unionin toimintaa. Sinänsä on kuitenkin paikallaan, että 
unioni saa oman ulkoasiainministerin ja ulkoasiain käytännön hallinnosta 



 

 

vastaavan elimen. Myös unionin presidentin (Eurooppa-neuvoston pysyvä 
puheenjohtaja) tehtäviä voidaan pitää unionin toiminnan jatkuvuuden 
tehostamisen kannalta mahdollisesti aiheellisina. Puheenjohtajan 
tehtävien tarkempi määrittely on kuitenkin paikallaan. 
 

Ministerineuvoston toimintamuotoihin ei ehdoteta merkittäviä muutoksia. 
Ehdotuksen mukaan perusvastuu lainsäädäntötyöstä olisi lakiasäätävällä 
neuvostolla, joka toimii myös erityisessä lakiasäätävän neuvoston 
kokoonpanossa (Art. 23.1). Ministerineuvoston toimiessa lainsäätäjänä, 
kutakin jäsenvaltiota edustaa edelleen ministeritason edustaja, jonka 
"toimivalta vastaa ministerineuvostossa käsiteltäviä asioita". Toimiessaan 
lakiasäätävänä neuvostona sen työhön osallistuvat siis nykyiseen tapaan 
kulloinkin käsittelyssä olevasta asiasta vastaavat ministerit, mikä on 
aiheellinen lähtökohta. Ehdotuksessa esitetty "lakisäätävän" ja "yleisten 
asioiden" neuvoston välinen erottelu on kuitenkin varsin kategorinen, eikä 
se vaikuta perustellulta. 
 

Komission kokoonpanoon ehdotetaan muutosta vuodesta 2009 lähtien 
niin, että komissioon nimetään 15 varsinaista jäsentä, ns. 
eurooppakomissaaria, joihin lukeutuvat komission puheenjohtaja ja 
unionin ulkoministeri. Tämä merkitsisi luopumista nykyisestä 
lähtökohdasta, jonka mukaan jokaisesta jäsenvaltiosta on komissiossa 
yksi täysivaltainen komissaari. Luopumista nykyisestä kokoonpanosta 
olisi kuitenkin komission keskeinen asema huomioon ottaen vaikea 
sovittaa jäsenvaltioiden tasa-arvoisuuteen, vaikka komission jäsenet eivät 
tehtävässään tosin edustakaan mitään jäsenvaltiota. 
 

Toimielimiä koskevista määräyksistä Unionin tuomioistuinta koskeva 28 
artikla on epäselvin, mistä selonteossa esitetään useita perusteltuja ja 
kriittisiä havaintoja. Jo perusratkaisua voidaan pitää melkoisen outona: 
sen mukaan olisi Unionin tuomioistuin, johon kuuluisi kaksi yleistä ja 
mahdollisesti useita erityistuomioistuimia. Niiden välinen toimivallan jako 
ja mahdollinen valitusastejärjestys tulisi käydä ilmi määräyksestä. 
Lisäksi unionin tuomioistuimia määriteltäessä tulisi ottaa huomioon 
eurooppalaiseen valtiosääntöperinteeseen erottamattomasti kuuluva 
tuomioistuinten riippumattomuuden periaate. Esimerkiksi se, että 
erityistuomioistuimet olisivat unionin tuomioistuimen yhteydessä (art. 
111-264.1), on tältä osin varsin pulmallinen muotoilu. 

 

Täsmällisyys ja kieliasu 
 

Sopimusehdotuksen täsmällisyys ja kielellinen muotoilu poikkeavat 
joiltain osin vakiintuneesta tavasta määritellä suhteellisen ymmärrettävästi 
sinänsä vaikeaselkoisia valtiosääntöön liittyviä asioita. Tämä koskee 
kylläkin myös englannin- ja ranskankielistä versiota. Perustuslaillisen 
sopimuksen suomenkielisen laitoksen ymmärrettävyyteen ja 
täsmällisyyteen tulisi joka tapauksessa pyrkiä kiinnittämään erityistä 
huomiota. Keskeisistä yksityiskohdista voidaan kiinnittää huomiota muun 
muassa seuraaviin jossain määrin epäselviin muotoiluihin. 
 

Art. 9.1 määrittää toimivallan siirtämisen periaatetta, mikä muotoilu antaa 
periaatteelle varsin aktiivisen ja kirjaimellisesti tulkiten mahdollisesti 
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myös jäsenvaltiota velvoittavan luonteen. Kysymyshän on itse asiassa 
päinvastoin unionin toimivaltaa rajoittavasta periaatteesta: unionilla voi 
olla vain sille nimenomaisesti siirrettyä/luovutettua toimivaltaa (the 
principle of conferral, le principe d'attribution). Tähän nähden esimerkiksi 
siinnetyn toimivallan periaate voisi olla täsmällisempi. Kyseisessä artiklan 
kohdassa ei myöskään säännellä unionin toimivallan jakoa vaan unionin 
toimivallan rajoja (the limits/la délimitation). Tällä erolla on 
valtiosääntöoikeudellisesti perustavanlaatuinen merkitys. 
 

Art. 12.1 rajoittaisi unionin yksinomaista toimivaltaa olennaisesti vain siinä 
mainittujen alojen kilpailusääntöjä varten. Säännöksen tarkoituksena 
kuitenkin on todeta, että unionilla on yksinomainen toimivalta 
sisämarkkinoiden kilpailusääntöjen lisäksi myös seuraavilla aloilla... Art. 
27.1 oikeuttaisi Eurooppa-neuvoston erottamaan komission 
puheenjohtajan, vaikka kysymys on ulkoministerin toimikauden 
päättämisestä. Art. 46 artikla käyttää termiä osallistava demokratia, mikä 
viittaa varsin epäitsenäiseen demokratia käsitykseen. Artiklan tarkoitus on 
itse asiassa korostaa oma-aloitteista, osallistuvaa tai osallistumiseen 
perustuvaa demokratiaa. 
 

Art. lil-1 introdusoi jo suorastaan toimivallan siirtymisen periaatteen, 
mutta oikeastaan kysymys on aivan samasta asiasta kuin 9.1 artiklassa. 
Terminologia olisi tältä osin välttämättä yhdenmukaistettava. 

 

V N -s & / S K 0 0 2  \)e 
 
 
 

6.9.20Q3/Tuomas Ojanen 
 
 
 
 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 

VNS 2/2003 vp konventin tuloksista ja valmistautumisesta hallitusten väliseen konferenssiin 
 
 

Arvioinnin rajauksia 
 

Seuraavassa keskityn arvioimaan valtioneuvoston selontekoa ja ylipäätään ehdotusta 
sopimukseksi Euroopan perustuslaista seuraavista näkökohdista. 



 

 

Ensinnäkin tulevaisuustyön luonne on ollut perusteiltaan ennen muuta kodifioiva: 
ehdotukseen sopimukseksi Euroopan perustuslaista on koetettu koota yksiin ja samoihin kansiin 
sellaista "konstitutionaalista" ainesta, joka on toistaiseksi ollut hajallaan EU:n/EY:n 
perustamissopimuksissa, EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä ja toistaiseksi oikeudellisesti 
sitomattomissa asiakirjoissa (erityisesti EU:n perusoikeuskirja). 

Keskitynkin arvioimaan, kuinka kodifiointityössä on loppujen lopuksi onnistuttu. En 
kuitenkaan edes yritä arvioida ehdotusta tästä näkökulmasta(kaan) kaikilta osin. Keskityn ennen 
muuta ehdotuksen perus-ja ihmisoikeuskysymyksiin, koska ne ovat keskeisessä asemassa myös 
perustuslakivaliokunnan toiminnassa, kun otetaan huomioon perustuslain 74 §. Painottumista 
perus-ja ihmisoikeuksiin myös perustelee, että yksilöiden ja kansalaisten aseman ja oikeuksien 
sekä unionin "lähentäminen" kansalaisiin kuuluivat - ainakin juhlapuheissa ja julistuksissa -
tulevaisuustyön keskeisiin päämääriin. 

Perusoikeus- ja ihmisoikeusnäkökulman lisäksi tulen esittämään muutamia huomioita 
ehdotuksesta siltä osin kuin kysymys on EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännön kodifioinnista. 

Lopuksi esitän muutamia näkökohtia ehdotuksesta Suomen perustuslain näkökulmasta. 
 

Yleisarvio ehdotuksesta 
 

Valtaosa ehdotuksesta on vähintäänkin kohtuullista, ellei jopa hyvää työtä. Ehdotus selkeyttää 
EU:n konstitutionaalisia perusteita ja selvä parannus verrattuna aikaisempaan tilaan, jolloin EU:n 
oikeusjärjestyksen sekä toimielin- ja päätöksentekojärjestelmän perusteita määrittänyt normipohja 
olivat "hujan hajan siellä täällä" perustamissopimuksissa, EY:n tuomioistuimen yksittäisissä 
ratkaisuissa, kirjoittamattomissa käytännöissä, jne. 

Ehdotuksen perusluonne on myös aidosti kodifioiva, vaikka siihen sisältyy myös 
aikaisempaan verrattuna aivan uusia aineksia ja vaikka kodifioinnissa on joissain suhteissa menty 
pidemmälle kuin mitä esimerkiksi EY:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö sinänsä edellyttäisi (ks. 
tarkemmin EY.n tuomioistuimen oikeuskäytännön kodifioiminen) Esimerkiksi I osan III osaston 
unionin toimivaltaa 
koskevat perusratkaisut ovat olennaisessa määrin jo luettavissa EY:n tuomioistuimen ratkaisuista. 
Myös EU:n oikeushenkilöllisyyden tunnustamisessa olisi kysymys vain jo de facto pitkälti 
toteutuneen asian kirjaamisesta perustuslakiin. Vaikka muodollis-juridisesti oikeushenkilön asema 
ja siten toimivalta solmia esimerkiksi kv. oikeudellisia sopimuksia on ollut "vain" EY:llä, 
kansainvälisen politiikan ja oikeuselämänkin todellisuudessa sopimuksentekotahoksi on 
käytännössä mielletty EU. 

Yhdyn myös lähtökohtaisesti siihen valtioneuvoston selonteossa esitettyyn käsitykseen, 
jonka mukaan ehdotus ei olennaisesti muuttaisi EU:n "perusluonnetta". Tällöin on kuitenkin 
kysymys hyvin muodollis-juridisiin seikkoihin perustuvasta arvioinnista. Nähdäkseni 
valtioneuvoston selonteossa ei aivan kunnolla tuoda esiin niitä "symbolisia" ja "periaatteellisia" 
merkityksiä, joita EU:n perustuslain hyväksymiseen liittyisi. Näillä symbolimerkityksillä voi 
yhdessä perustuslakiehdotuksen sisällöllisen kokonaisuuden kanssa olla pidemmällä tähtäimellä 
jopa EU:n perusluonteeseen ulottuvia vaikutuksia. 

Ehdotukseen sisältyy myös merkittäviä parannuksia kansalaisten aseman sekä 
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien kannalta. Samoin myönteisinä on mainittava 
ehdotukset, jotka lisäävät tavalla tai toisella FU:n toimielin- ja päätöksentekojärjestelmän 
avoimuutta ja "demokraattisuutta". Viittaan esimerkiksi Euroopan parlamentin aseman 
vahvistamiseen lainsäätäjänä, kansallisten kansanedustuslaitosten kytkemiseen 
toissijaisuusperiaatteen valvontaan, julkisuusperiaatteen mainitsemiseen osana demokratiaa ja 
hyvää hallintoa toteuttavana ja tukevana ratkaisuna (49 artikla) sekä kansalaisten suorien 
vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseen. 

Demokratian toteutumisen näkökulmasta on kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen 
jännitteeseen, joka helposti syntyy kansallisten ja ylikansallisten demokraattisten vaikuttamis-ja 
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vastuumekanismien välille, kun Euroopan parlamentin asemaa korostetaan EU:n päätöksenteko-ja 
toimielinjärjestelmän kokonaisuudessa. 

Lisäksi ehdotukseen sisältyy eräitä kohtia, jotka heikentävät niiden ratkaisujen merkitystä, 
joita varsinkin Euroopan parlamentin aseman korostamisella saavutetaan demokratian kannalta. 
Viittaan erityisesti ehdotuksiin, joissa on kysymys Eurooppa-neuvoston aseman vahvistamisesta. 

Tässä yhteydessä on myös huomattava, että Eurooppa-neuvoston aseman vahvistamista 
koskevat ehdotukset säilyttävät, elleivät peräti vahvista, sitä jännitettä, joka on jo aikaisemmin 
leimannut EU:n toimielin-ja päätöksentekojärjestelmää: jännite EU:n ns. ylikansallisten ja 
hallitusten välisten elementtien välillä, joita pilarijaosta luopuminen ei myöskään poista. 

Eurooppa-neuvoston aseman vahvistaminen tuokin - ehkä jopa aikaisempaan oikeustilaan 
verrattuna enemmänkin - EU:n toimielin-ja päätöksentekojärjestelmään "kahden huipun" piirteitä 
a la Suomen vanha valtiosääntöjärjestelmä. 

Pidänkin Eurooppa-neuvoston aseman vahvistamista ehdotetuilla tavoilla ongelmallisena 
niin demokratian ja päätöksenteon avoimuuden kuin EU:n päätöksenteko-ja toimielinjärjestelmän 
harmonisen toiminnan kannalta. 
 

Edellä todettu ei tarkoita, etteikö ehdotukseen sisälly monia kritiikille alttiita kohtia. Moniin 
yksityiskohtiin sisältyy epäjohdonmukaisuuksia tai -epäselvyyksiä, joita voivat entisestään 
korostaa ehdotuksen suomen kielinen versio. 

Kenties merkittävin selkiyttämistä kaipaava kohta koskee ehdotuksen yhteistä 
kauppapolitiikkaa koskevia artikloja - ja nimenomaan siltä osin kuin kysymys on 
julkisten peruspalvelujen turvaamisesta. Nähdäkseni julkisuudessa käyty vilkas mielipiteiden 
vaihto sopimusluonnoksesta julkisten peruspalvelujen turvaamisen kannalta jo osaltaan osoittaa, 
että sopimusluonnos on tältä osin vaikeaselkoinen -yhteisen kauppapolitiikan toteuttamista koskee 
esimerkiksi joukko sellaisia reunaehtoja, joista perille pääseminen edellyttää muualla 
perustuslakiluonnoksessa olevien, jo sinänsä usein tulkinnanvaraisten sopimusmääräysten 
lukemista. Yhdyn siten valtioneuvoston selonteon kantaan siitä, että sopimusmääräysten pitäisi 
turvata nykyistä selvemmin julkisten peruspalvelujen kuuluminen kansallisen päätöksenteon 
piiriin, jos - ja kun - tämä asetetaan tavoitteeksi. Nähdäkseni tätä tavoitetta voidaan osin perustella 
myös sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteuttamiseen liittyvillä näkökohdilla. 
 

Ehdotus perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta 
 

Ehdotus ansaitsee perus- ja ihmisoikeusasioiden näkökulmasta korkeintaan arvosanan välttävä. 
Nähdäkseni ehdotus ei juuri merkitse edistysaskelia perus- ja ihmisoikeusasioiden kehittämisessä 
EU:ssa. Pikemminkin niiden kehitys "polkee paikallaan" ehdotuksen myötä. Muutamissa 
periaatteellisesti hyvin tärkeissä kohdissa ehdotus merkitsee jopa askelia taaksepäin. 

Olen tarkemmin tuonut esiin näkemyksiäni tuievaisuustyöstä perusoikeus-ja 
ihmisoikeusasioiden kannalta kesällä Lakimies -lehdessä julkaistussa artikkelissani "Onko EU:n 
perusoikeuskirjan oikeudellistaminen askel taaksepäin?" (LM 4/2003, s. 672-679). Tästä syystä 
tyydyn tässä yhteydessä seuraaviin huomautuksiin: 

 

(i) Perus-ja ihmisoikeudet eivät ole suunnanneet lainkaan 
tulevaisuustyötä, eivätkä siten ole vaikuttaneet sen konkreettiseen 
sisältöön - oikeastaan edes tiukasti perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvissä 
asioissa. Sen sijaan ehdotuksen valmistelua on hallinnut 
institutionaalisten ja vallanjaollisten asioiden näkökulma. Tähän 
liittyen tulevaisuustyötä - perus- ja ihmisoikeusasiat mukaan lukien - 
on tehty institutionaalisten ja vallanjaollisten asioiden ehdoilla. 
Havainnollinen esimerkki tästä on, että perusoikeuskirjan 
oikeudellistamisessa on tiukasti koetettu huolehtia siitä, että 
oikeudellistaminen ei vaikuttaisi toimivallanjakoon EU:n ja 



 

 

jäsenvaltioiden välillä. Jos perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 
tehokkaan toteuttamisen ja kehittämisen näkökulma olisi kuitenkin 
otettu vakavasti, toimivaltakysymyksiä olisi pitänyt arvioida 
ennakkoluulottomasti myös perus- ja ihmisoikeuksien kannalta. Kun 
näin ei ole kuitenkaan tehty, moni perusoikeuskirjassa suojattu oikeus 
ja vapaus jää oikeudellistamisen jälkeenkin pelkäksi sanahelinäksi, 
koska EU:lla ei ole niiden tehokkaan toteuttamisen suhteen mitään 
aitoa toimivaltaa (ks. tarkemmin LM, 677-678). Perus-ja 
ihmisoikeusnäkökulmalla olisi ollut myös potentiaali vaikuttaa 
konkreettisesti ehdotuksiin esimerkiksi EU:n yhteisestä 
kauppapolitiikasta, kehitysyhteistyöstä tai sosiaalipolitiikasta, mutta 
ehdotuksessa tämä potentiaali ei juuri lainkaan tule esiin. 

(ii) Ehdotuksessa vahvistettaisiin ns. "teknisenä mukautuksen" nimissä 
voimakkaasti ns. oikeus-periaatejaottelua, joka oli sinänsä orastavana 
jo v. 2000 hyväksytyssä perusoikeuskirjassa. Nyt kuitenkin erottelusta 
tehtäisiin kertaheitolla kategorinen ehdotetun uuden 52 artiklan 5 

kohdan myötä. Tässä artiklakohdassa olisi määritelty periaatteiden oikeudelliset 
vaikutukset, sitovuuden luonne, kohdentuminen sekä niihin liittyvä tuomioistuimen 
toimivalta. En mene tässä yksityiskohtiin (ks. tarkemmin LM s. 675), vaan tyydyn 
toteamaan, että uusi 5 kohta merkitsee, että periaatteiden oikeusvaikutukset, 
toteuttamistavat, sitovuuden kohdentuminen sekä niihin liittyvä tuomioistuimen 
toimivalta olisivat jatkossa oikeuksiin verrattuna huomattavasti paljon vaatimattomampia. 

Lopputuloksena ehdotuksen hyväksymisestä olisi, että perusoikeuskirjaa alkaisi 
leimata jaottelu aitoihin ja vahvoihin oikeuksiin ja vähemmän merkittäviin ja kaikin 
tavoin heikompiin periaatteisiin. Viimeksi mainittuja olisivat nimenomaan TSS-oikeudet, 
kuten valtioneuvoston selonteossakin oikein todetaan. 

Jaottelun vaikutuksia vain vahvistaa, että osana perusoikeuskirjan 
oikeudellistamista ehdotukseen sisältyy myös kohta, jonka myötä perusoikeuskirjan 
valmistelukunnan puheenjohtajiston alaisuudessa laaditut, tulevaisuustyön aikana 
"päivitetyt" selitykset saisivat erityisaseman perusoikeuskirjan tulkinnassa EY:n 
tuomioistuimessa ja jäsenvaltioiden tuomioistuimissa. Selitysten mainitsemista 
perustuslaissa voidaan myös oudoksua oikeuslähdeopillisista näkökohdista. Mitä jos 
esimerkiksi Suomen perustuslain perusoikeusluvun alussa lukisi, että säännöksiä on 
tulkittava erityisesti ottaen huomioon perusoikeusuudistusta tarkistaneen 
perusoikeustyöryhmän puheenjohtajan alaisuudessa syntyneet selitykset? 
 

Kaiken kaikkiaan pidän oikeus-periaate jaottelun voimistamista ehdotuksen yhtenä 
suurimpana epäkohtana. Jaottelu olisi ISO periaatteellinen ongelma jo yksistään siitä 
syystä, että se avaisi railon nykyaikaisen perus-ja ihmisoikeuskäsityksen ja EU:n 
perusoikeuksien välille. Nykyään perus-ja ihmisoikeuksiin suhtaudutaan yhtäläisesti ja 
pitäen niitä yhtä tärkeinä (jakamattomuuden periaate), eikä eri oikeuksien välillä siten ole 
mitään prima facie etusijajärjestyksiä puhumattakaan hierakkioista. Ehdotus 52(5) 
artiklaksi on vastoin näitä periaatteita. 
Erityisesti on korostettava, että jaottelu oikeuksiin ja periaatteisiin (ja nimenomaan niin, 

että jälkimmäiset ovat yhtä kuin TSS-oikeuksia) on ongelma Suomen perustuslain ja yleisemmin 
kotimaisen perusoikeuskäsityksen kannalta. Suomessa perusoikeuksiin luetaan ilman muuta myös 
TSS-oikeudet, joille tunnustetaan myös yhä enemmän subjektiivisen oikeuden luonne tai muutoin 
vahvoja oikeudellisia vaikutuksia. Viittaan esimerkiksi korkeimman oikeuden viime vuosien 
oikeuskäytäntöön TSS-oikeuksien alalla (ks. LM,s. 676). - Nähdäkseni ehdotus 
oikeus/periaatejaottelusta voikin pidemmän päälle lisätä jännitteitä EU:n oikeuden ja kotimaisen 
perusoikeusjärjestelmän välillä, (iii)    Oikeus/periaate-jaottelua koskevan ehdotuksen vaikutuksia 
korostavat eräät muut ehdotukset. Siltä osin kuin konventissa on ylipäätään uhrattu ajatuksia 
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kansainvälisen ihmisoikeusnormiston huomioon ottamiselle unionissa, ajattelu on surkastunut 
kysymykseen EU:n 

liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen (EIS). EIS on kuitenkin klassisia 
kansalais-ja vapausoikeuksia suojaava sopimus, mistä syystä siihen liittyminen 
oikeus/periaate -jaottelun jälkeen vain entisestään (yli)korostaisi KP -oikeuksien asemaa 
verrattuna TSS-oikeuksiin. Kun otetaan huomioon kuitenkin EU:n toiminta esim. 
sisämarkkinoiden, sosiaalipolitiikan ja kehitysyhteistyön alalla, TSS -oikeuksien aseman 
ja painoarvon vahvistamisen tarve on ilmeinen, (iv)    Ehdotus sisältää artiklan, jonka 
mukaan "unioni pyrkii liittymään" EIS:iin (I osa, II osasto, 7.2 artikla). Ehdotusta on 
sinänsä syytä tervehtiä ilolla, koska se merkitsee edistysaskelta asiassa, josta on käyty 
vilkasta mielipiteiden vaihtoa Euroopassa 1970 -luvulta alkaen. Erityisesti on 
positiivisena mainittava, että artikla on kirjoitettu paitsi EU:n toimivallan perustavaan 
muotoon, myös tavalla, joka viittaa aktiivisuuteen liittymisen edistämisessä. Lisäksi 
myönteistä on, että jatkossa olisi kysymys nimenomaan EU:n liittymisestä EIS:iin, kun 
aikaisemmin asiasta on keskustelu "vain" EY:n liittymisestä. 

Ehdotus voidaan kuitenkin arvostella siitä, että siihen ei sisälly EIS:iin 
liittymisen lisäksi yhtään mitään sellaista uutta artiklaa tms., joka yleisemmin 
edistäisi tai tehostaisi kansainvälisen ihmisoikeusnormiston välittymistä EU:n 
toimintaan. Erityisesti ongelmana voidaan pitää, että ehdotuksessa ei ole luotu 
edellytyksiä EU:n liittymiselle muihinkin ihmisoikeussopimuksiin kuin EIS. 
Missä ovat ratkaisut, jotka vahvistaisivat esimerkiksi Euroopan sosiaalisen 
peruskirjan asemaa EU:ssa tai jopa mahdollistaisivat unionin liittymisen siihen 
samalla tavalla kuin EIS:iin? 

 

Ongelmistaan huolimatta perusoikeuskirjan oikeudellistaminen on ehdotetulla tavalla vielä 
hyväksyttävissä. Nähdäkseni nyt kuitenkin liikutaan jo "kipurajoilla": jos HVK:ssa vielä 
"vesitetään" perusoikeuskirjaa enemmän ja varsinkin TSS-oikeuksien suunnassa - näköala, joka 
voi toteutua, kun otetaan huomioon TSS-oikeuksien ja ylipäätään perusoikeuskirjan 
oikeudellistamisen vastustus esim. Iso-Britanniassa-mielestäni perusoikeuskirjan 
oikeudellistamisesta tulisi luopua. Sen sijaan Suomen pitäisi alkaa määrätietoisesti ajaa EU:n 
liittymistä EIS:iin. Liittymisellä EU tulisi sidotuksi KP -oikeuksia turvaavaan 
ihmisoikeussopimukseen - mitä unionissa näytetään lähinnä haluttavan -, minkä lisäksi etuna olisi, 
että EU tulisi ulkopuolisen valvonnan alaiseksi. 
 

EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännön kodifioiminen 
 

Ehdotus sisältää monia sellaisia kohtia, joiden myötä toistaiseksi vain EY:n tuomioistuimen 
ratkaisuissa nimenomaisesti vahvistettuja asioita "kodifioitaisiin". 

Toiselta puolen moni asia jäisi edelleenkin tuomioistuimen oikeuskäytännön varaan. 
Viittaan esimerkiksi sellaisiin EU:n - tai tarkemmin oikeastaan EY:n -oikeuden 
perusvaikutustapoihin kuin välitön oikeusvaikutus (direct effect), tulkintavaikutus (interpretive 
effect tai indirect effect) tai jäsenvaltion vahingonkorvausvastuun periaate. Myöskään EU-
oikeuden vaatimuksista kansallisen prosessinormiston soveltamiselle EU-kytkentäisissä 
tuomioistuinasioissa ei ole haluttu sanoa mitään. 

Moni olennainen EU-oikeuden vaikutuksia kansallisessa oikeudessa 
määrittävä periaate jää näin ollen edelleenkin ilman nimenomaista mainintaa 

 

sopimuksessa. Tämä ei ole paras mahdollinen asia ainakaan silloin, jos perustuslain halutaan 
ilmaisevan oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluvia asioista. 
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Yksi EY:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöä kodifioiva kohta on EU:n oikeuden etusijaa 
kansalliseen oikeuteen koskeva I osan II osaston 10.1 artikla. Etusija on kuitenkin ehdotuksessa 
ilmaistu varsin kategorisella ja nimenomaan sellaisella tavalla, joka menee itse asiassa 
pidemmälle kuin EY:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö. Tuomioistuin on etusijaa koskevissa 
ratkaisuissaan korostanut lähinnä etusijaa yksittäisten oikeusjuttujen tasolla ja vieläpä niin, että 
etusijan antaminen EY:n oikeudelle on selvästi vasta viime kätinen keino turvata EY:n oikeuden 
tehokkuus. EY:n tuomioistuimen tavassa muotoilla etusija on näin ollen ollut paljon 
yhtymäkohtia Suomen perustuslain 106 §:ään perustuslain etusijasta - lukuun ottamatta 
vaatimusta ristiriidan "ilmeisyydestä. 

Havainnollinen esimerkki tuomioistuimen tavasta muotoilla EY:n oikeuden etusija ja 
soveltamisen edellytyksen on tuomioistuimen ratkaisu tapauksessa Mary Murphy (C-l 57/86 
[1988] ECR 673) vuodelta 1988. Siinä tuomioistuin korosti tulkinnallisen harmonisoinnin 
ensisijaisuutta etusijan antamiseen verrattuna seuraavasti: 

" It is for national court, within the limits of its discretion under national law, 
when interpreting and applying domestic law, to give it, where possible, an interpretation 
which accords with the requirements of the applicable Community law and, to the extent 
that this is not possible, to hold such domestic law inapplicable." 

 

Ehdotus Suomen perustuslain kannalta 
 

Olen jo edellä kiinnittänyt huomiota niihin ongelmiin, joita jako oikeuksiin ja periaatteisiin 
ehdotetulla tavalla voisi varsinkin pidemmän päälle tuottaa kotimaisen perusoikeuskäsityksen ja 
EU:n oikeuden keskinäissuhteen kannalta. 

Ehdotukseen sisältyy kuitenkin myös monia muita Suomen perustuslain ja yleisemmin 
valtiosääntöjärjestelmän kannalta huomionarvoisia kohtia. 

Yleisesti ottaen voisi ensinnäkin sanoa, että ehdotus "koskee" sillä tavoin perustuslakia 
kuin perustuslain 94 ja 95 §:ssä tarkoitetaan. Näin ollen EU:n perustuslaki on aikoinaan sekä 
hyväksyttävä että saatettava voimaan eduskunnassa niissä vaikeutetuissa järjestyksissä, joista 
kyseisten perustuslakisäännösten 2 momenteissa säädetään. 

Vaikeutettua säätämisjärjestystä perustelevien kohtien yksilöiminen ei ole tarpeellista 
tässä vaiheessa, mutta yleisesti viittaan esimerkiksi määräenemmistöpäätöksenteon käyttöalan 
merkittävään lisäämiseen, EU:n toimivallan merkittävään laajentamiseen sekä vaikkapa oikeus-
periaatejaotteluun, joka on ristiriidassa suomalaisen perusoikeuskäsityksen kanssa. 

Ehdotukseen sisältyy myös kohtia, jotka välillisesti saattavat vaikuttaa suomalaisten 
valtioelinten asemaan ja keskinäissuhteisiin. Esimerkiksi Eurooppa-neuvoston aseman 
vahvistaminen ehdotetulla tavalla voi entisestään korostaa pidemmän päälle sen kansallisen 
toimijan roolia, joka Suomesta osallistuu Eurooppa-neuvoston kokouksiin - pääministeri. 
Eurooppa-neuvoston rooliin vahvistaminen saattaa tietenkin myös merkitä, että tasavallan 
presidentin kiinnostus päästä osallistumaan huippukokouksiin kasvaa. Ei olekaan suljettu pois, 
etteikö Eurooppa-neuvoston vahvistuva rooli voisi sopivissa poliittisissa asetelmissa tuoda 
jännitettä pääministerin ja yleisemmin valtioneuvoston ja tasavallan presidentin välille. 

Yksi ehdotuksesta Suomessa synnyttämä keskusteluteema tulee arvatenkin koskemaan 
sitä, onko ehdotuksessa jotain sellaista, joka pakottaisi arvioimaan uudelleen tarvetta sanoa 
EU:sta "jotakin" enemmän Suomen perustuslaissa. 
Toistaiseksi perustuslaissa on omaksuttu hyvin "minimalistinen" linja EU:sta säätämisen suhteen. 

Nähdäkseni ehdotus ei sinällään pakota sanomaan "jotain enemmän" Suomen 
perustuslaissa EU:sta. Toisaalta en näe siinä mitään pahakaan, jos perustuslakimme toisi 
avoimemmin esiin Suomen jäsenyyden EU:ssa ja muutoinkin viestisi selvemmin siitä, että monia 
perustuslain perusratkaisuja pitää arvioida ottaen huomioon Suomen jäsenyys Euroopan 
unionissa. 

Tässä yhteydessä on kuitenkin vastapainoksi myös syytä korostaa, että Suomen 
perustuslaki ei ole mikään "kummajainen" unionia koskevassa hiljaisuudessaan eurooppalaisessa 



 

 

vertailussa. Itse asiassa nykyisistä Euroopan unionin jäsenvaltioiden perustuslaeista vain 
muutama sisältää erityismaininnan maan EU:n jäsenyydestä tms. Sen sijaan Suomen perustuslaki 
poikkeaa muiden jäsenvaltioiden perustuslaeista siinä, että perustuslaistamme puuttuu muiden 
maiden perustuslaeille ominainen säännös, joka mahdollistaisi toimivallan siirron kansallisilta 
valtioelimiltä kansainvälisille järjestöille. Tällaisen säännöksen puuttumista selittänee kuitenkin 
ainakin pitkälti Suomen perustuslain aito kummajainen - poikkeuslaki-instituutio 

Yksi muutospaine, jonka EU:n perustuslaki saattaa kuitenkin synnyttää, voi liittyä 
siihen, että Suomessa tulee vähitellen välttämättömäksi arvioida perusteistaan alkaen uudelleen 
poikkeuslaki-instituution säilyttämisen tarvetta, kun otetaan erityisesti huomioon perustuslain 
nykyaikainen ja varsinkin kansainvälinen toimintaympäristö. 

Suomen perustuslain 73 § edellyttää, että poikkeuslailla voidaan säätää vain "rajattu" 
poikkeus perustuslakiin. Mutta onko esimerkiksi EU:n perustuslaista - ja monista muista 
kansainvälisistä sopimuksista - perustuslakiin syntyvää poikkeus mielekkäästi ymmärrettävissä 
rajattuna poikkeuksena? Ainakin EU:n merkitsemä "rajattu" poikkeus on hyvin laaja ja ulottuu 
jokseenkin kaikkiin Suomen perustuslain perusratkaisuihin täysivaltaisuudesta perusoikeuksiin. 

Nähdäkseni Suomessa olisi vähitellen korkea aika pysähtyä miettimään perusteistaan 
alkaen poikkeuslaki-instituutiota ja tässä yhteydessä vaihtoehtona esimerkiksi miettiä toimivallan 
siirtoa kansainväliselle elimelle koskevan pykälän ottamista perustuslakiin ja ehkä jopa 
sanomista EU:sta perustuslaissa "vähän enemmän" kuin tällä hetkellä. 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona valtioneuvoston selonteosta konventin tuloksista ja 
valmistautumisesta hallitusten väliseen konferenssiin 4. lokakuuta 2003 esitän kohteliaimmin seuraavan. 
 

Olen tässä lausunnossani käsitellyt ehdotusta sopimukseksi Euroopan perustuslaista ja valtioneuvoston 
selontekoa siltä osin kuin se näyttäisi muuttavan sosiaaliturvaa ja sosiaalipolitiikkaa koskevaan unionin ja 
jäsenvaltioiden väliseen toimivallanjakoon. Perustuslakia koskevan sopimuksen määräyksissä käytetään 
sopimuksesta nimitystä perustuslaki. Olen lausunnossani käyttänyt samaa nimitystä. 
 
 

Unionin arvot ja tavoitteet 
 

Unionin arvoihin ei ole sisällytetty varsinaisesti sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä arvoja. Arvoja koskevaan 2 
artiklaan sisältyvät moniarvoisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuullisuus voivat arvoina saada myös 
sosiaalipoliittista merkitystä. 
 

Unionin tavoitteisiin on 3 artiklassa kirjattu useita sosiaalipoliittisia tavoitteita. Unionin tavoitteena on alueen 
luominen, jolla ei ole sisärajoja ja sisämarkkinat. Lisäksi unionin tavoitteiden perustana on erittäin 
kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous. Tavoitteena on täystyöllisyys ja sosiaalinen edistys. Unioni myös 
torjuu sosiaalista syrjäytymistä ja syrjintää ja edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista 
suojelua. Nykyisin unionin tavoitteena on korkeatasoinen sosiaalinen suojelu. Lisäksi unioni edistää köyhyyden 
poistamista. On merkittävää, että unionin tavoitteisiin on kirjattu näin paljon sosiaalisia tavoitteita. EY:n 
tuomioistuin on oikeuskäytännössään tukeutunut myös perussopimusten tavoitemääräyksiin, joten artikla ei ole 
vailla oikeudellista merkitystä. 
 
 

Politiikan yhteensovittaminen ja avoimen koordinaation menetelmä 
 

Perustuslain I osaston 3 artiklassa säädetään unionin tavoitteista. Säännöksen 3 kohdan mukaan unioni edistää 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja jäsenvalioiden välistä yhteisvastuuta. 
 

Talous-ja työllisyyspolitiikan yhteensovittamisesta säädetään III osaston 14 artiklassa. Sen 3 kohdan mukaan 
unioni hyväksyy toimenpiteitä, joilla varmistetaan jäsenvalioiden työllisyyspolitiikan yh-teenso^ttaminen, 
erityisesti vahvistamalla kyseisen politiikan suuntaviivat. 
 

Artiklan 4 kohdan mukaan unioni voi tehdä aloitteita, joissa varmistetaan jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikan 
yhteensovittaminen. 

V/us <y&o0 3  ^  



 

 

Avoimen koordinaation menetelmä on uusi poliittisen yhteistyön muoto. Avoimen koordinaation menetelmää 
muistuttavia keinoja sosiaalipolitiikassa koskeva säännös sisällytettiin 01-107 artiklaan. Valtioneuvoston kanta 
on, että on hyvä, ettei perustuslaissa määritellä avoimen koordinaation menetelmän käyttöä. Näin menetelmä 
säilyy joustavana poliittisen yhteistyön välineenä. Silloin kuin menetelmää muistuttavia keinoja on kirjattu III 
osan artikloihin, olisi valtioneuvoston mukaan muotoilun oltava yleisempi ja jäsenvaltioiden poliittista 
yhteistyötä korostava. 
 

Avoimen koordinaation menetelmä on vaikeasti ymmärrettävä yhteistyön muoto unionissa. Unionissa on aina 
tehty poliittista yhteistyötä. Kun jäsenvaltioiden talous-ja työllisyyspolitiikkaa alettiin yhteensovittaa, oli 
erityisesti Suomi aloitteellinen, jotta myös sosiaalipolitiikkaa voitaisiin yhteensovittaa. Komission aktiivisuuden 
vuoksi alettiin kuitenkin pelätä, että toimivaltaa siirtyisi EU:lle. 
 

On selvää, ettei kaikkea yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ole tarpeellista kirjata perustuslakiin. On kuitenkin 
outoa, että jo vakiintuneet poliittisen yhteistyön muodot, joissa tukeudutaan unionin rakenteisiin, jätetään uutta 
perustuslakia säädettäessä tavanomaisen oikeuden varaan. Ymmärrettäväksi tämän tekee se, ettei menetelmästä 
ja sen merkityksestä oikeastaan ole tarkkaa yhtenäistä käsitystä. Eurooppalaisessa keskustelussa on esimerkiksi 
esitetty erilaisia käsityksiä siitä, onko kyseessä avoin yhteensovittaminen vai avoin menetelmä. Jos toiminta 
ymmärretään avoimeksi jonkin sosiaalipolitiikan alan yhteensovittamiseksi, se voitaneen ymmärtää yhteistyön 
muodoksi, jossa saavutetut yhteiset näkemykset eivät ei velvoita osapuolia. Jos taas yhteistyössä noudatettu 
menetelmä ymmärretään avoimeksi, sen avoimuus edellyttää, ettei toimintatapoja jäädytetä perustuslain tasolla, 
vaan pidetään avoimena mahdollisuus valita kulloinkin kohteena olevalle alalle parhaiten sopivat menet-
telymuodot. Valtioneuvoston kannanotto näyttäisi viittaavan menetelmän avoimuuteen eikä niinkään 
avoimuuteen saavutettujen tulosten suhteen. 
 

Sosiaalipolitiikan avoin yhteensovittaminen unionissa on kuitenkin mielestäni perusteltua. Jos tavoitteena on, 
ettei sosiaalipoliittista lainsäädäntöä yhdenmukaisteta, on ensiarvoisen tärkeää pyrkiä löytämään sellaisia 
yhteistyön muotoja, jotka tukevat tämän tavoitteen toteuttamista. Unionin muiden tavoitteiden toteuttaminen 
asettaa yhdenmukaistamispaineita myös sosiaalipolitiikkaan. Avoimen yhteensovittamisen menetelmä auttaa 
etsimään yhteistä näkemystä sosiaalipolitiikan suunnasta, mutta jättää jokaiselle jäsenvaltiolle toimivallan 
toteuttaa yhteisiä tavoitteita valitsemallaan tavalla. Näin se voidaan nähdä muualta tulevien 
yhdenmukaistamispaineiden pehmentäjänä tai torjujana. Kysymyksessä on poliittisen yhteistyön muoto, jonka 
tarkoituksena on tehdä unionin toimet lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi tarpeettomiksi. 
 

Kun valtioneuvosto on korostanut, että vahva komissio on Suomen etujen mukainen, on komissiolle avoimessa 
yhteensovittamisessa annettu vahva rooli tämän linjan mukainen. 
 
 

Sosiaaliturvalainsäädännön yhteensovittaminen 
 

Artiklan HI-21 mukaan työntekijöiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi tarpeelliset sosiaaliturva-alan 
toimenpiteet vahvistetaan Eurooppalailla tai Eurooppapuitelailla. 
 

Ehdotus muuttaa nykyistä järjestelmää, jossa sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevat määräykset on annettu 
jäsenvaltioita suoraan velvoittavilla asetuksella. Ajatuksena on ollut, että yhteisön oikeus määrää, minkä 
jäsenvaltion lainsäädäntöä on sovellettava ja miten sitä on sovellettava henkilöiden liikkuessa jäsenvaltiosta 
toiseen. Nyt ehdotetaan otettavaksi käyttöön myös Eurooppapuitelaki, joka velvoittaa vain tuloksen osalta. 
Muutoksella saattaa olla hyvin suuri merkitys sille, miten yhdenmukaisesti sosiaaliturvaa yhteensovitetaan eri 
jäsenvaltioissa. 
Vaikka sosiaaliturvalainsää4äraiön yhteensovittaminen ei välittömästi muuta kansallista lainsäädäntöä, on sillä 
merkittäviä välillisiä vaikutuksia. Tämän vuoksi ehdotus siirtymisestä tavanomaiseen lainsäätärnismenettelyyn 
on merkittävä muutos ja siirtää toimivaltaa unionille. Suomen kokemukset jäsenyyden ajalta ovat osoittaneet, että 
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suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä eroaa siinä määrin perusteiltaan ja lähtökohdiltaan muiden jäsenvaltioiden 
järjestelmistä, että Suomella on usein ollut hyvin vaikeaa saada ymmärrystä omille näkemyksilleen sosiaaliturvan 
yhteensovittamisasetusta (neuvoston asetus 1408/71) muutettaessa. Se, että asetuksen muutokset ovat 
edellyttäneet yksimielisyyttä, on antanut Suomelle vahvemman neuvotteluaseman ja mahdollistanut 
neuvottelujen jatkamisen Suomelle suotuisaan ratkaisuun pääsemiseksi. Siirtyminen tavanomaiseen 
lainsäatämismenettelyyn ilman yksimielisyysvaatimusta vie Suomelta tämän vaikuttamismahdollisuuden. On 
epätodennäköisempää, että Suomi uuden perustuslain voimaantulon jälkeen saisi enemmistön käsitystensä taakse 
kuin että se tulee edelleen jäämään vähemmistöön. Ratkaisua on perusteltu myös EU:n laajenemisella. 
Nähdäkseni EU:n laajeneminen tulee entistäkin todennäköisemmin merkitsemään, että 
yhteensovittamislainsäädäntöä tullaan tulevaisuudesta kehittämään sellaisista lähtökohdista, jotka merkitsevät 
välillisesti paineita Suomen sosiaaliturva-lainsäädännön muuttamiseksi.1 

 

Tämän vuoksi pidän hyvin erikoisena ratkaisuna sitä, että valtioneuvosto on ajanut ja ajaa laajemminkin 
siirtymistä pois yksimielisestä päätöksenteosta. Valtioneuvosto katsoo (s. 25), että eräissä sosiaalipolitiikan 
kysymyksissä tulisi vielä siirtyä määräenemmistöpäätöksentekoon. Valtioneuvosto ei tosin yksilöi, mitä se tällä 
lausumalla tarkoittaa. Yksimielisyysvaatimuksen poistaminen ei näyttäisi olevan saman suuntainen sen kanssa, 
että eduskunta on useissa yhteyksissä korostanut suomalainen hyvinvointivaltiomallin säilyttämisen tärkeyttä. 
Esimerkkinä tarkoittamistani Suomen näkemysten jäämisestä vaille merkitystä sosiaaliturvan yhteensovittamisen 
yhteydessä mainittakoon julkisuudessakin keskustelua herättänyt velvollisuus maksaa kotihoidon tukea toisissa 
jäsenvaltioissa asuville perheille. Suomessa on pidetty kansallisen järjestelmän perusteiden ja tavoitteiden 
vastaisena sitä, että kunnalliselle päivähoitopaikalle vaihtoehdoksi ajateltua kotihoidon tukea on maksettava 
toisissa jäsenvaltioissa asuville perheille. Yhteisön oikeudessa tämä oikeus on kuitenkin vahvasti turvattu 
yksilölle. 
 
 

Perusoikeuskirja 
 

Perusoikeuskirja sisällytetään perustuslaillisen sopimukseen sen II osaksi. Näin siitä tulee oikeudellisesti sitova. 
Selonteossa ei pidetä ongelmallisena sitä, että perusoikeuskirjan sisältämät määräykset ovat osittain päällekkäisiä 
perustuskin I ja III osaan sisältyvien määräysten kanssa. Näin siksi, että määräykset ovat luonteeltaan 
erityyppisiä ja palvelevat eri käyttötarkoitusta. Olen käsitellyt perusoikeuskirjan sosiaaliturvaa koskevien 
määräysten suhdetta perustuslakia edeltäviin perussopimuksiin artikkelissani Sosiaali- ja terveysturva Euroopan 
Unionin perusoikeuskirjassa2, joka on jaettu tämän lausunnon liitteenä perustuslakivaliokunnalle. 
Perussopimuksen määräyksillä on myös monia erilaisia oikeudellisia vaikutuksia. Erityisesti perusvapauksien 
nojalla EY:n tuomioistuin on turvannut EUrssa asuville henkilöille sosiaalisiksi luettavia jäsenvaltioita 
velvoittavia oikeuksia. EY:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö henkilöiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden 
toteuttamisesta on vahvistanut yksilön oikeuksia suhteessa jäsenvaltioon. Yksilön oikeuksien suojan kannalta 
perusvapaudet ovat olleet yhteisön oikeudessa tehokkaampia kuin perusoikeudet. 

Valtioneuvoston selonteossa viitataan 52 artiklan 5 kohtaan, jonka mukaan perusoikeuskirjan periaatteita 

sisältävät määräykset voidaan panna täytäntöön joko unionin tai jäsenvaltioiden tasolla toimivallanjaon 
mukaisesti ja ne ovat momioistuimen ratkaistavissa vain silloin kun on kyse näiden säädösten tulkinnasta tai 
niiden laillisuuden ratkaisemisesta. Määräyksellä viitataan lähinnä sivistyksellisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin 
oikeuksiin. Määräys merkitsee, että näillä oikeuksilla on muita perusoikeuksia heikommat oikeusvaikutukset. 
Ongelmalliseksi tämän tekee se että EU:n sosiaalisten perusoikeuksien oikeusvaikutukset ovat heikompia kuin 
Suomen perustuslain 19 §:n oikeusvaikutukset, joita on kehitetty erityisesti perustuslakivaliokunnan käytännössä. 

1 Sosiaaliturvalainsäädännön muutospaineista ks. sosiaali-ja terveysministeriön asettaman työryhmän selvitys asetuksen 1408/71 
suhteesta sosiaaliturvalainsäädäntöömme. Asumisperusteista sosiaaliturvaa selvittäneen työryhmän (SOLMU 3) väliraportti. 
Sosiaali-ja terveysministeriö 2002:2. Selvityksen pohjalta tehdyistä lainsäädäntö muutosehdotuksista ks. saman työryhmän 
loppuraportti STM työryhmämuistioita 2003:22. 
2 Sosiaaliset perusoikeudet. Teoksessa Nieminen, Liisa (toim.): Perusoikeudet EUrssa. Helsinki. 2001 s. 231-261. 



 

 

 

Olen edellä mainitussa artikkelissani käsitellyt taikemmin, minkälaisia oikeusvaikutuksia perusoikeus-kirjan 
sosiaaliturvaa koskevilla määräyksillä niiden sanamuodon mukaan voisi olla. Sosiaalisten perusoikeuksien 
erilaisten mahdollisten oikeusvaikutusten kirjoa ei yleensä ymmärretä. Kiista sosiaalisten oikeuksien luonteesta 
leimasi myös perusoikeuskirjan valmistelleen valmistelukunnan työtä. Suomen perustuslain 19 §:llä on useita 
oikeusvaikutuksia, kuten toimeksiantovaikutus, toimivaltavai-kutus ja tulkintavaikutus. Subjektiivisen oikeuden 
perustava vaikutus ei siten ole ainoa mahdollinen oikeusvaikutus, joka sosiaalisella perusoikeudella voi olla ja 
joka ehdotuksella on tarkoitus torjua. 
 

Suomen perustuslain perusoikeussäännösten kannalta ei ole hyväksyttävää, että unionin perustuslakiin tulevien 
oikeuksien suoja vesitettäisiin antamalla niille ainoastaan periaatteellinen merkitys. 
 

Valtioneuvoston selonteossa todetaan, että perusoikeuskirjan määräykset velvoittavat unionin toimielimiä ja 
muita elimiä. Jäsenvaltioita perusoikeuskirja koskee ainoastaan silloin, kun ne soveltavat unionin oikeutta. 
Sosiaaliturvan alalla toimivallan ajatellaan olevan jäsenvaltioilla, jolloin ei tarvitsisi soveltaa unionin oikeutta. 
Tosiasiassa muut alat, joilla unionilla on yksinomaista tai jaettua toimivaltaa, vaikuttavat siten, että tällaisen 
kansallisen alueen osoittaminen ei tosiasiassa ole mahdollista. EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä on 
vakiintunut kanta, jonka mukaan jäsenvaltion tulee kansallista toimivaltaa käyttäessään ottaa huomioon 
perussopimuksissa turvatut perusvapaudet. EU:n perusoikeudet voivat tulla sovellettavaksi myös silloin, kun on 
kysymys kansalliseen toimivaltaan kuuluvasta sosiaaliturvan alasta. Ymmärtääkseni itsenäisen kansallisen 
toiminnan alueiden osoittaminen on vaikeaa muillakin aloilla. Tämä merkitsee sitä, että unionin perusoikeudet 
velvoittavat yleensä myös jäsenvaltioiden toiminnassa. 
 

EU:n perusoikeuskirjan sosiaaliturvaa koskevissa määräyksissä viitataan kansalliseen lainsäädäntöön ja 
käytäntöihin. Tämä merkitsee viimekädessä sitä, että EU:n perusoikeuskirjan perusoikeussuoja on kussakin 
jäsenvaltiossa sellainen, minkälainen se on jäsenvaltion kansallisessa oikeusjärjestyksessä. Epäselvää on, miten 
unionin elimet voivat ottaa toiminnassaan huomioon sisällöllisesti kansallisesti määrittyvän perusoikeuksien 
suojan. Toisaalta Suomen näkökulmasta tämä tarkoittaa, että perusoikeuskirjan sosiaalisille perusoikeuksille 
antama turva on se, minkä Suomen kansallinen oikeusjärjestelmä niille antaa. Näin ymmärrettynä perustuslaki ei 
merkitsisi heikennystä Suomen perusoikeusjärjestelmään. On kuitenkin vaikea ennakoida, miten unionin 
tuomioistuin tulee perus-oikeuskirjaa käyttämään perustuslain voimaantulon jälkeen. 
 

Valtioneuvoston selonteon johtopäätöksissä todetaan, että valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti 
perusoikeuskirjan sisällyttämiseen perustuslakiin. 
Unionin oikeuden etusija 
 

Perustuslain III osaston 10 artiklan kohdan mukaan perustuslaki ja lainsäädäntö, jota unionin toimielimet antavat 
käyttäessään unionille annettua toimivaltaa, ovat ensisijaisia jäsenvaltioiden lainsäädäntöön nähden. 
 
Säännös on ongelmallinen perusoikeussuojan kannalta. Kysymys on siitä, voiko Suomi luovuttaa toimivaltaa 
unionille, jos unionin perusoikeussuoja on heikompi kuin Suomen perustuslain perusoikeuksille antama suoja. 
Tämä perinteinen kysymys jäsenvaltioiden perusoikeuksien ja yhteisön oikeuden suhteesta on ollut myös unionin 
perusoikeuskirjan laatimisen taustalla. Eräissä jäsenvaltioissa on katsottu, että jäsenvaltio voi antaa unionin 
oikeudelle etusijan myös suhteessa perus-oikeuksiinsa vain, mikäli se voi varmistua siitä, että unionin 
perusoikeussuoja vastaa perusoikeuksille kansallisesti annettua suojaa. Jos sosiaalisten perusoikeuksien suoja 
unionissa ei tule olemaan samalla tasolla kuin Suomessa, ei se, että unionin lainsäädännölle olisi säännöksen 
mukaan annettava etusija myös perusoikeuksiin nähden, ole sopusoinnussa Suomen perustuslain kanssa. 
Nähdäkseni tulisi vielä arvioida, miten perusoikeuksia kokevan toimivallan luovuttaminen on Suomen 
perustuslain mukaan toteutettava, jos arvioidaan EU:n perusoikeussuojan alittavan kansallisen tason. 
 
 

Ihmisoikeussopimukset 
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Perustuslain II osaston 7 artiklan 2 kohdassa todetaan, että unioni pyrkii liittymään ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen. Unionille ei anneta toimivaltaa liittyä sosiaalisia 
oikeuksia turvaaviin sopimuksiin, kuten esimerkiksi Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan. Euroopan 
ihmisoikeussopimus ei turvaa sosiaalisia oikeuksia. Vaikka joillain määräyksillä on välillisesti sosiaalisia 
oikeuksia turvaavia vaikutuksia', korostaa ihmisoikeussopimukseen liittyminen perinteisiä kansalais- ja poliittisia 
oikeuksia. Myös tämä on omiaan heikentämään sosiaalisten oikeuksien asemaa unionissa. 
 

Valtioneuvosto toteaa, että se on erityisen tyytyväinen siitä, että Euroopan unionin liittymiselle Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen on luotu oikeusperusta. Selonteossa ei millään tavoin käsitellä kysymystä siitä, ettei 
oikeusperusta mahdollista liittymistä sosiaalisia oikeuksia turvaaviin ihmisoikeussopimuksiin. Tämä sosiaalisten 
oikeuksien näkymättömyys ei ole nykyaikaisen ihmisoikeus-käsityksen mukaista. 
 

Perusoikeusartiklan 3 kohdan mukaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä 
yleissopimuksessa taatut ja jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperinteestä johtuvat perusoikeudet ovat yleisinä 
periaatteina osa unionin oikeutta. Myös tämän säännöksen muotoilu jättää sosiaalisia oikeuksia turvaavat 
ihmisoikeussopimukset ulkopuolelle. EY:n tuomioistuin on kuitenkin oikeuskäytännössään tukeutunut myös 
esimerkiksi Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa turvattuihin oikeuksiin. 
 

Jäsenvaltioiden yhteisen valtiosääntöperinteen kautta Suomen perustuslain turvaamat sosiaaliset perusoikeudet 
voivat olla osa yhteisön oikeutta sen yleisiin periaatteisiin sisältyvinä oikeuksina. Vakiintuneen tulkinnan 
mukaan oikeuden ei tarvitse olla turvattu perusoikeutena jokaisessa tai suurimmassa osassa jäsenvaltiossa, jotta 
sen voitaisiin lukea kuuluvan yhteiseen valtiosääntöperinteeseen. 
 

Esimerkiksi eräiden sosiaaliturvaetuuksien, kuten joidenkin työttömyysturvaetuuksien ja eläkkeiden on tulkittu 
kuuluvan omaisuudensuojan piiriin ja sairausvakuutuksen korvausten tasoa koskeva kysymys on otettu tutkittavaksi 
oikeutta elämään turvaavan säännöksen mahdollisena rikkomuksena. 
Kansainvälisiin sopimuksiin liittyvä toimivalta 
 

Ehdotetun 1-12 artiklan 2 kohdan mukaan unionilla on yksinomainen toimivalta tehdä kansainvälinen sopimus, 
kun sopimuksen tekemisestä säädetään unionin säädöksessä tai kun se on välttämätöntä, jotta unioni voi käyttää 
sisäistä toimivaltaansa, tai kun se vaikuttaa unionin sisäiseen säädökseen. 

Valtioneuvoston mukaan uudistus kansainvälisten sopimusten tekemiseen unionin toimesta on merkittäviä. 1-12 
artikla merkitsee unionin yksinomaisen toimivallan huomattavaa laajentumista nykyisestä. Sen voidaan tulkita 
tarkoittavan, että unionilla on toimivalta kansainvälisten sopimusten tekemiseen kaikilla sen toimivaltaan 
kuuluvilla aloilla. Valtioneuvoston mukaan tarkoitus ei ole laajentaa toimivaltaa ja siksi säännöksen sanamuotoa 
tulee tarkentaa. 
 

Valtioneuvoston selonteon mukaan Euroopan unioni voi itsenäisenä oikeushenkilönä esiintyä kansainvälisen 
oikeuden kentässä oikeuksien ja velvollisuuksien haltijana sekä oikeustoimien tekijänä. Unionilla olisi toimivalta 
tehdä kansainvälisiä sopimuksia nimenomaisten määräysten nojalla ja silloin, kun sopimuksen tekeminen on 
välttämätöntä jonkin unionin politiikalle perustuslaillisessa sopimuksessa vahvistetun tavoitteen saavuttamiseksi. 
Ehdotuksessa on myös yksi yhtenäinen menettely, jota sovelletaan sopimusten neuvottelemiseen ja 
hyväksymiseen. 
 

Kansainvälisiä sopimuksia koskevan III-225 artiklan mukaan unioni voi tehdä sopimuksia yhden tai useamman 
kolmannen valtion tai kansainvälisen järjestön kanssa silloin kun tässä perustuslaissa on asiasta määrätty tai kun 
sopimuksen tekeminen on välttämätöntä jonkin unionin politiikalle tässä perustuslaissa vahvistetun tavoitteen 
saavuttamiseksi, kun sopimuksen tekemisestä säädetään unionin velvoittavassa säädöksessä tai kun se vaikuttaa 
unioni sisäiseen säädökseen. 
 



 

 

Säännös voi saada tulkinnan, jonka mukaan unioni voisi solmia esimerkiksi sosiaaliturvasopimuksia. 
Sosiaaliturvasopimukset ovat kansainvälisiä sopimuksia, joiden avulla valtiot järjestävät maiden välillä 
liikkuvien henkiöiden sosiaaliturvaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Suomen eri maiden kanssa solmimat 
sopimukset ovat hyvin erilaisia sisällöltään sen mukaan, minkälainen lainsäädäntö sopimusosapuolilla on ja 
minkälaista maiden välinen liikkuvuus on. Sosiaaliturvajärjestelmän kannata sopimuksia koskevan toimivallan 
siirtäminen saattaa olla ongelmallista ja sen kustannusvaikutukset voivat olla arvaamattomat. Voidaan olettaa, 
että esimerkiksi Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa maiden erityiset olot ja Suomen järjestelmän 
erityispiirteet voidaan ottaa paremmin huomioon kahdenvälisessä sopimuksessa kuin unionin ja Venäjän 
välisessä sopimuksessa. Olisi huolehdittava siitä, että sosiaaliturvaa koskevan toimivalta pysyy jäsenvaltioilla tai, 
että sosiaaliturvaa koskevat sopimukset ovat perinteisiä sekasopimuksia, jotka edellyttävät myös kansallista 
ratifiointia. 
 

Erityistä huolta on Suomessa erityisesti sosiaalialan järjestöjen piirissä kannettu siitä, että unionin sopimusten 
solmimista koskeva yksinomainen kauppapolitiikkaa koskeva toimivalta saattaisi merkitä sitä, että unioni tekisi 
kauppapoliittisia sopimuksia, jotka ulottuisivat sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin. Tämän on pelätty 
vaarantavan suomalaisen tavan järjestää hyvinvointipalvelut. Suomen edustajat konventissa pitivät 
välttämättömänä määräystä siitä, ettei kauppapolitiikan kautta vaikuteta toimivallan jakoon tai yhdenmukaisteta 
lainsäädäntöä aloilla, joilla se ei perustuslain mukaan ole mahdollista. Artiklan III-217 4 kohdan mukaan 
ministerineuvosto tekee yksimielisesti päätöksen sopimuksen neuvottelemisesta ja tekemisestä henkilöiden 
liikkumista edellyttävän palvelukaupan alalla. Säännöstä tulisi muuttaa siten, että yksimielisyyttä edellytettäisiin 
kauppapolitiikassa aina kun unioni sisäisten säädösten antaminen edellyttää yksimielisyyttä. > "~>r 

Myös III-226 artiklassa tarkoitetuissa assosiaatiosopimuksissa on ollut sosiaaliturvaa koskevia 
määräyksiä. Yleinen tekniikka on ollut, että sosiaaliturvaa koskevien säännösten toimeenpano edel-
lyttää erityisiä toimeenpanopäätöksiä. Näin jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten 
assosiaatiosopimusten määräyksiä sovelletaan. 
 

Näiden kansallisen sosiaalipolitiikan itsenäisyyteen ulottuvien vaikutusten vuoksi on hyvä, että valtio-
neuvosto pyrkii tarkistamaan artiklan 1-12 sisältöä- Tulisi varmistua siitä, että säännösten tulkinta 
vastaa suomen tavoitteita tai pyrkiä tarkentamaan sanamuotoja. 
 

Jäsenvaltioille 111-227 artiklan 12 kohdassa turvattu mahdollisuus pyytää unionin tuomioistuimelta 
lausunto siitä, onko sopimus sopusoinnussa perustuslain kanssa saattaa jäädä hampaattomaksi, jos 
perustuslain säännökset ovat tulkinnanvaraisia. 
 
 

Osallistuva demokratia ja avoimuus 
 

Osallistuvan demokratian periaate on merkittävä uudistus. Se turvaa kansalaisille, järjestöille ja 
kansalaisyhteiskunnalle laajemminkin mahdollisuuden tulla kuulluksi ja voida vaikuttaa unionissa 
käsiteltäviin asioihin. Osallistuvan demokratian periaate vahvistaa merkittävästi kansalaisjärjestöjen 
asemaa. Kansalaisjärjestöt saavat itsenäisen aseman työmarkkinaosapuolten rinnalla, joiden asema 
tunnustetaan perustuslaissa. 
 

Se, että ministerineuvoston istunnot ovat julkisia siiloin, kun se tarkastelee ja hyväksyy lain-
säädäntöehdotuksia muuttaa koko unionin luonnetta. Aiemmin kaikki lainsäädäntöä koskeva kes-
kustelu ja jäsenvaltioiden hallitusten kannat ovat olleet salaisia. Tämä on tehokkaasti estänyt mah-
dollisuudet vaikuttaa lainsäädännön sisältöön enää silloin, kun niiden käsittely on siirretty ministeri-
neuvostoon. 
 
 

Kansallisten parlamenttien tiedonsaantimahdollisuudet 
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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattamisen valvomiseksi kansalliset parlamentit saavat tiedon 
komission lainsäädäntöä koskevista ehdotuksista, ja kun ehdotus annetaan. Tietojen saarniko nen 
lainsäädäntöhankkeista välittömästi on merkittävä parannus aikaisempaan menettelyyn. Ehdotusten lähettäminen 
myös kansallisille parlamenteille varmistaa nopean tiedonsaannin, mahdollisuuden ilman viivästystä keskustella 
ehdotuksista ja tarvittaessa antaa ohjeita Suomen neuvottelijoille. Eduskuntahan on joutunut toistuvasti 
kiinnittämään huomiota siihen, että ehdotukset tuodaan liian hitaasti eduskunnan tietoon. 

 

 

Veli-Pekka Viljanen 
 

VNS 2/2003 vp KONVENTIN TULOKSISTA JA VALMISTAUTU-

MISESTA HALLITUSTEN VÄLISEEN KONFERENSSIIN 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 11.9.2003 
 
 
 
 

1. Yleistä 
 

Valtioneuvoston selonteko koskee Eurooppa-valmistelukunnan 13.6. ja 10.8.2003 

"yhteisymmärryksellä hyväksymää" ehdotusta sopimukseksi Euroopan perustuslaista. Ehdotettu 

perustuslaista tehtävä sopimus korvaisi nykyiset Euroopan unionin perussopimukset. Osittain kyse 

on näihin perussopimuksiin sisältyvän aineiston kodifioimises-ta, mutta kodifioinnin ohella 

perustuslakiehdotukseen sisältyy hyvin merkittäviä asiallisia uudistuksia EU:n valtiosääntöiseen 

perustaan. Merkittäviä muutosehdotuksia olisivat esimerkiksi Eurooppa-neuvoston aseman 

olennainen vahvistaminen ja sen luonteen muuttaminen selvästi unionin toimielimeksi, pysyvän 

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan sekä EU:n ulkoministerin viran perustaminen, komission 

kokoonpanon muuttaminen, luopuminen ns. ptlarirakenteesta, lainsäädäntömenettelyn 

kehittäminen ja EU:n perusoikeuskirjan oikeudellistaminen. 
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Perustuslaista tehtävä sopimus vahvistaisi EU:n oikeusjärjestyksen valtio-sääntöisiä 

perusteita. Keskeisten unionin toimielimiä ja toimivallan käyttöä ja toimivaltaperustaa koskevien 

säännösten samoin kuin EU:n perusoikeuksien sisällyttäminen yhtenäiseen konstituutioon 

selkeyttää unionin nykyisin hyvin vaikeaselkoista oikeudellista perustaa. Nimenomaan EU:n 

järjestelmän selkeyden, läpinäkyvyyyden ja legitiimi-syyden kannalta EU:n oikeusjärjestyksen 

valtiosääntöistymiskehitystä on pidettävä myönteisenä ilmiönä. 

Käsitykseni mukaan EU: n perustuslaista tehtävä sopimus ei kuitenkaan muuta 

unionin perusluonnetta verrattuna siihen, millainen se oli Suomen liittyessä unioniin vuonna 1995, 

vaikka se kiistämättä merkitsee tuntuvaa askelta integraation sy-venemisprosessissa. 

Perusluonteen säilymisen osalta pidän merkittävänä, että perustuslaista tehtävä sopimus säilyy 

luonteeltaan jäsenvaltioiden välisenä kansainvälisoikeudellisena sopimuksena, jonka säätäminen ja 

varsinainen muuttaminen edellyttää kaikkien jäsenvaltioiden ratifiointia valtiosääntönsä 

asettamien vaatimusten mukaisesti, On syytä huomata myös, että unionin toimivalta on 

lähtökohtaisesti rajattu ja sille kuuluu vain EU.n perustuslaissa nimenomaan osoitettu toimivalta, 

kun taas muilta osin toimivalta säilyy jäsenvaltioilla. Ehdotetun perustuslain jälkeenkään 

Euroopan unionia ei siten voida pitää liittovaltiona sanan varsinaisessa merkityksessä. 

Vaikka ehdotettu perustuslaista tehtävä sopimus selkeyttääkin olennaisesti nykyistä 

EU:n valtiosääntöistä perustaa, ei ehdotusta voida pitää minään valtiosääntöoikeudellisena 

"huippusuorituksena" sisällön ja selkeyden osalta. Perustuslakiehdotuksessa on ilmiselvästi kiireen 

merkkejä, se on paikoin vaikeaselkoinen ja hyvin tulkinnanvarainen, siinä on päällekkäisyyksiä ja 

se sisältää runsaasti myös "ei-valtiosääntöistä" ainesta. Vertailtaessa konventin tuotosta 

vahiosääntöteknisesri minkä tahansa jäsenmaan kansalliseen perustuslakiin konventin ehdotus jää 

selvästi niistä jälkeen. 

Koska kyse on koko EU:n valtiosääntöisen perustan ehkä pitkäksikin aikaa 

vahvistavasta asiakirjasta, tulee Suomen nähdäkseni pyrkiä hallitusten välisessä konferenssissa 

vielä kehittämään ehdotusta sekä sisällöllisesti että muodollisesti, min paljon kuin mahdollista. 

Yleisarvioni sopimuksen edellyttämistä sisällöllisistä kehitystarpeista on varsin samansuuntainen 

kuin valtioneuvoston melko perusteellisessa selvityksessä. Käsiteltävänä olevan asian laaja-

alaisuuden vuoksi keskityn seuraavissa muutamiin erityiskysymyksiin. 
 
 

2. Toimielimistä 
 

Yksi merkittävimmistä ehdotuksen sisältämistä uudistuksista on Eurooppa-neuvoston aseman 

olennainen vahvistaminen ja sen tuominen selkeästi osaksi unionin varsinaista 



 

 

toimielinjärjestelmää. Suuri valiokunta on aikaisemmissa kannanotoissaan suhtautunut tällaiseen 

kehitykseen pidättyvästi (SuVL 1/2003 vp). Samoin suuri valiokunta on suhtautunut kielteisesti 

pysyvän puheenjohtajan valitsemista koskeviin ehdotuksiin (SuVL 6/2002 vp). Näissä 

molemmissa suhteissa ehdotuksen linja on toinen. Valtioneuvoston selonteon mukaan 

valtioneuvosto voi kuitenkin hyväksyä ehdotuksen pidempiaikaisesta puheenjohtajasta edellyttäen, 

että toimielinten välinen tasapaino ja jäsenvaltioiden välinen tasa-arvo samalla turvataan unionin 

päätöksentekojärjestelmän kokonaisuudessa (VNS, s. 35). Käsitykseni mukaan unionin 

laajentuminen luo paineita uudistaa Euroop- 

 

pa-neuvoston puheenjohtajuusjärjestelmaa konventin ehdotuksen suuntaan, Tällä tavoin voianeen 

kieltämättä pyrkiä vahvistamaan Eurooppa-neuvoston työn johdonmukaisuutta ja jatkuvuutta. 

Pidän valtioneuvoston kantaa, joka tietyin edellytyksin on valmis hyväksymään luopumisen 

kiertävästä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuudesta, perusteltuna 

ja realistisena. 

Valtiosääntöoikeudelliselta kannalta Eurooppa-neuvoston aseman kehittäminen 

ehdotetulla tavalla voi edellyttää Suomen nykyisen edustautumisjärjestelyn uudelleen arviointia. 

Ehdotuksen mukaan Eurooppa-neuvosto osallistuu useissa kohdin muodolliseen päätöksentekoon 

unionissa. Nähdäkseni ehdotukset muuttavat olennaisesti Eurooppa-neuvoston roolia ja ilmeisesti 

myös toiminnan luonnetta. Perustuslain 93 §:n 2 momentti huomioon ottaen pidän selvänä, että 

pääministerin tulee vastaisuudessa toimia Suomen edustajana Eurooppa-neuvostossa (ks. PeVM 

10/1998 vp, s. 26). Muutospaineet kohdistuvat siten presidentin osallistumiseen Eurooppa-

neuvoston kokouksiin pääministerin ohella. 

Ehdotus sisältäisi olennaisia muutoksia Euroopan komission kokoonpanoon 

1.11.2009 alkaen. Tämän jälkeen luovuttaisiin järjestelmästä, jossa kaikilla jäsenvaltioilla olisi 

äänioikeutettu komissaari. Ehdotus ei lisäisi Euroopan unionin legitimiteettiä jäsenvaltioissa, vaan 

saattaisi olla päinvastoin olennaisesti vieraannuttamassa ja etäännyttämässä kansalaisia EU:n 

päätöksentekojärjestelmästä. Näin ehdotus veisi EU:n valtiosääntöistä järjestelmää päinvastaiseen 

suuntaan, mihin perustuslaista tehtävällä sopimuksella yleisesti tulisi pyrkiä, unionin 

demokratisoimiseen ja sen järjestelmän lähentämiseen EU:n kansalaisiin. Mielestäni tätä 

iegitiimisyysnäkökulmaa tulisi painottaa byrokraattisen tehokkuusnäkökulman sijasta. Siten oman 

äänivaltaisen komissaarin säilyttämistä tulisi pitää hallituksen välisessä konferenssissa Suomen 

ensisijaisiin tavoitteisiin kuuluvana vaatimuksena. 
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3. Pilarijaon purkaminen 
 

Merkittävimpiin ehdotuksiin kuuluu luopuminen ns. pilarijaosta, millä on merkitystä erityisesti 

nykyisen kolmannen pilarin asioissa. En pidä pilarijaosta luopumista sinänsä ongelmallisena. 

Eräillä aloilla on nähdäkseni kuitenkin syytä vielä täsmentää toimivallanjakoa unionin ja 

jäsenvaltioiden kesken. 

Tältä osin pidän erityisen merkittävänä kysymystä aineellista rikosoikeutta 

koskevasta toimivallasta. Kuten valtioneuvoston selonteossa (s. 51) todetaan, voitaisiin 

sopimuksen III-172 artiklan mukaisia yhteisiä vähimmäissääntöjä antaa myös aloilla, jotka 

vaikuttavat unionin politiikan kohteena olevaan yleiseen etuun. Selonteossa todetaan aivan oikein, 

että tämä merkitsisi yleisen aineellista rikosoikeutta koskevan toimivallan luovuttamista unionille, 

mitä ei voida pitää hyväksyttävänä. Hallitusten välisessä konferenssissa toimivallanjakoa unionin 

ja jäsenvaltioiden välillä tuleekin olennaisesti pyrkiä täsmentämään, niin että rikollisuuden alat, 

joissa voidaan antaa yhteisiä vähimmäissääntöjä mahdollisimman tyhjentävästi määritellään itse 

sopimustekstissä. 

Valtioneuvoston selonteossa todetaan, että valtioneuvosto ei kannata Euroopan 

syyttäjänviraston perustamista (s. 52). Tällaiselle virastolle luotaisiin oikeusperusta ehdotuksen III-

175 artiklassa. Syyttäjäviraston perustamiseen sisältyy kuitenkin vaikeita periaatteellisia 

kysymyksiä, jotka osittain liittyvät myös perusoikeuksiin, erityisesti oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin takaamiseen ja oikeudelliseen yhdenvertaisuuteen kussakin valtiossa. 

Syyttämistoimivallan uskominen merkittävässä määrässä muulle kuin kansalliselle 

syyttäjäviranomaiselle olisi ongelmallista myös valtion suvereniteetin näkökulmasta Nähdäkseni 

syyttäjäviraston perustamiseen liittyviä valtio-sääntöisiäkin ongelmia ei ole mahdollista ratkaista 

ilmeisen nopealla aikataululla käytävän HVK.n aikana. Tämän vuoksi pidän perusteltuna, että 

Suomi pyrkisi hallitusten välisessä konferenssissa toimimaan III-175 artiklan poistamiseksi 

ehdotuksesta. 
 
 
 
 
4. EU:n perusoikeusulortuvuus 
 

Ehdotetun perustuslaista tehtävän sopimuksen ansioihin kuuluu EU:n perusoikeusulot-tuvuuden 

oikeudellisen perustan vahvistaminen. Merkittävintä tässä suhteessa on ETJ:n perusoikeuskirjan 



 

 

oikeude!Iistaminen eli sen sisällyttäminen II osaksi perustuslaista tehtävää sopimusta. Tämä vastaa 

myös esimerkiksi perustuslakivaliokunnan aikaisemmin esittämää kantaa (PeVL 38/2002 vp). 

Toisaalta ehdotus jättää kyllä varsin tulkinnanvaraiseksi sen, mitä tämä 

oikeudellistaniinen käytännössä tarkoittaa. Artiklassa 1-7 todetaan nimittäin, että unioni tunnustaa 

oikeudet, vapaudet ja periaatteet, jotka esitetään tämän perustuslain U osan muodostavassa 

perusoikeuskirjassa. Samassa artiklassa kuitenkin viitataan myös nykyiseen tapaan siihen, että 

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taatut ja jäsenvaltioiden yhteisessä valtiosääntöperinteestä 

johtuvat perusoikeudet ovat yleisinä periaatteina osa unionin oikeutta. Näin jää varsin pitkälle 

Euroopan unionin tuomioistuimen tulkintakäytännön varaan, millaisen merkityksen se antaa 

perustuslakiin kirjatulle perusoikeus-kirjalle, vai jatkaako se edelleen nykyistä tulkintalinjaansa, 

jossa perusoikeudet ymmärretään nimenomaan Euroopan unionin oikeuden yleisiksi 

oikeusperiaatteiksi. 

Kuten valtioneuvoston selonteossa todetaan (VNS, s. 14), voidaan periaatteellisista 

näkökohdista käsin pitää ongelmallisena perusoikeuskirjaan lisättyä 11-52 artiklan 5 kohtaa. Sen 

mukaan perasoikeuskirjan periaatteita sisältävät määräykset voidaan panna toimeen joko unionin 

tai jäsenvaltioiden tasolla toimivallan jaon mukaisesti ja ne ovat tuomioistuimen ratkaistavissa vain 

silloin, kun on kyse näiden säädösten tulkinnasta tai niiden laillisuuden ratkaisemisesta. Säännös ei 

ole kovin selkeä. Lähtökohtainen ongelma on luonnollisesti perusoikeuskirjan säännösten 

luokittelu oikeuksiin ja periaatteisiin, joka on jo sinänsä hyvin tulkinnanvarainen mm. sen vuoksi, 

ettei perusoikeuskin; asta itsestään löydy selvää johtoa sille, onko jokin säännös luonnehdittavissa 

periaatteita vai oikeuksia sisältäväksi. Ehdotetun perusoikeuskirjan täydennys saattaa olla omiaan 

luomaan perusoikeusnäkökul masta vaikeasti perusteltavissa olevia hierarkioita perusoikeuskirjan 

määräysten välille. 

Joka tapauksessa pidän perusoikeuskirjan nostamista osaksi perustuslaista tehtävää 

sopimusta valtiosääntöoikeudelliselta kannalta merkittävänä edistysaskeleena, joka on omiaan 

vahvistamaan EU:n perusoikeusulottuvuutta. Samoin pidän erityisen myönteisenä 1-7 artiklan 

säännöstä, jonka mukaan unioni pyrkii liittymään Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Tämän 

säännöksen on valtioneuvoston selonteossa tulkittu antavan oikeusperustan EU:n liittymiselle 

ihmisoikeussopimukseen. Tosin ennen liittymisen toteutumista on vielä ratkaistava merkittäviä 

kysymyksiä, esim. Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeusmomioistuimen 

välisiin toimivaltasuhteisiin liittyen. Tässä mielessä ehdotus vasta poistaa joitakin esteitä EU:n 

liittymisen tieltä ihmisoikeussopimukseen. 
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5. Kansallisten parlamenttien asema 
 

Perustuslaista tehtävään sopimukseen liittyy pöytäkirja kansallisten parlamenttien asemasta 

Euroopan unionissa ja pöytäkirja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta. Niiden 

mukaan kansallisille parlamenteille tulee erityistehtävä toissijaisuusperiaatteen valvonnassa. 

Lisäksi Euroopan parlamentille ja ministerineuvostolle osoitetut säädösehdotukset lähetetään 

samanaikaisesti jäsenvaltioiden kansallisille parlamenteille. 

Perustuslakivaliokunta on aiemmin todennut, että toissijaisuusperiaatteen 

noudattamisen ennakollinen poliittinen valvonta voidaan toteuttaa kytkemällä kansalliset 

parlamentit tähän tehtävään. Valiokunta on kuitenkin katsonut, ettei tätä varten ole tarpeen luoda 

erillisiä institutionaalisia järjestelyjä, vaan riittävää on sopia toiminnallisista raameista, joiden 

rajoissa parlamentit voivat tapauksittain esittää käsityksensä esimerkiksi jostakin 

säädösehdotuksesta toissijaisuusperiaatteen kaimalta. Valiokunnan mielestä Suomen perustuslain 

96 ja 97 §:n nojalla jo noudatettava menettely U- ja E-asioiden käsittelemiseksi luo hyvän perustan 

eduskunnan osallistumiselle unionin asioiden arvioimiseen myös toissijaisuusperiaatteen 

valvonnan näkökulmasta (PeVL 38/2002 vp). 

Suuri valiokunta on puolestaan suhtautunut hyvin varauksellisesti mahdollisuuteen, 

että kansalliset parlamentit esiintyisivät itsellisinä toimijoina suhteessa unionin toimielimiin pitäen 

tällaista järjestelyä Suomen valtiosäännön oloissa sekä outona että tarpeettomana. Valiokunnan 

mielestä havaitessaan toissijaisuus- tai suhteellisuusperiaatteen loukkauksen, eduskunta itsestään 

selvästi ohjeistaisi valtioneuvoston ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin neuvostossa samalla 

tavalla kuin eduskunta ohjeistaa hallitusta kaikissa säädösten sisältöä koskevissa asioissa (SuVL 

1/2003 vp). 

Tältä osin kuitenkin ehdotettu pöytäkirja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden 

soveltamisesta lähtee toisenlaisesta ajattelusta. Niissä eduskunta toimisi nimenomaan itsenäisenä 

toimijana suhteessa unionin toimielimiin (ks. 5 ja 6 art). Jos pöytäkirja toteutuu ehdotetussa 

muodossa, saattaa se edellyttää vähäisiä tarkistuksia eduskunnan osallistumista EU-asioiden 

käsittelyyn koskeviin Suomen perustuslain säännöksiin (96 - 97 §). Sinänsä nykyinen U- ja E-

asioiden käsittelymenettely tarjoaa luontevan mallin myös toissijaisuusvaivonnan tarpeisiin. Uutta 

olisi kuitenkin se, että eduskunta voisi käsittelyn päätteeksi antaa perustellun lausunnon Euroopan 

parlamentin puhemiehelle sekä ministerineuvoston ja komission puheenjohtajille. 

Valtioneuvoston selvityksessä esitetyin tavoin on selvää, etteivät pöytäkirjan 

määräykset EU:n toimielinten velvollisuudesta antaa tietoja ja asiakirjoja kansallisille 



 

 

parlamenteille vähennä valtioneuvoston perustuslain 96 ja 97 §:n mukaisia velvollisuuksia EU-

asioita koskevien asiakirjojen ja tietojen antamiseen eduskunnalle. 
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RE: VNS 2/2003 vp konventio tuloksista ja valmistautumisesta hallitusten väliseen 
konferenssiin 
 

Perustuslakivaliokunnalle 
 

Yleistä 
 

Voin yleisellä tasolla yhtyä selonteossa esitettyyn näkemykseen siitä, että perustuslakiehdotus on pääosin 
onnistunut ja hyvä pohja jatkotyöskentelylle. Perustuslain kielelliselle ja lainsäädäntötekniselle tarkastukselle olisi 
kuitenkin jatkovalmistelussa varattava riittävästi aikaa. Ehdotuksen suomenkielisessä toisinnossa on havaittavissa jo 
pinnallisen läpikäymisen pohjalta ongelmallisia ja mahdollisesti virheellisiä ratkaisuja (esim. art 1-46.4. 111-268,111-
270.4). 
 
 

Eurooppa-neuvoston asema 
 

Perustuslain merkittävimpiin osiin kuuluvat Eurooppa-neuvostoa koskevat ehdotukset. Perustuslain mukaan 
Eurooppa-neuvostosta tulisi EU:n toimielin, jolla olisi pysyvä puheenjohtaja. Eurooppa-neuvostolla olisi myös 
toimivalta tehdä eräitä perustuslain muuttamiseen rinnastettavia ratkaisuja (esim. määrätä siirtymisestä 
tavalliseen lainsäädäntömenettelyyn ja määräenemmistöpäätöksiin). 
 

Presidentti Gisgard dEstaigin aloitteesta aikanaan syntynyt Eurooppa-neuvosto olisi perustuslakiehdotuksen 
mukaisesti asiallisesti EU:n keskeisin ja ylin valtioelin, vaikka se onkin muodollisesti asetettu Euroopan 
parlamentin jälkeen 1-18 artiklassa. Eurooppa-neuvoston aseman muutoksilla on merkittäviä 
valtiosäantövaikutuksia Suomen kannalta. Perustuslakiehdotuksessa on havaittavissa myös se keskustelussa 
vähemmälle huomiolle jäänyt piirre, että ministerineuvosto menettäisi toimivaltaansa säädellä omaa 
toimintaansa ja tältä osin päätösvaltaa nostettaisiin Eurooppa-neuvoston tasolle. Nykyisin neuvosto päättää itse 
omista kokoonpanoistaan, mutta perustuslain mukaan tästä päättäminen kuuluisi Eurooppa-neuvostolle. 
Kaiken kaikkiaan Eurooppaneuvosto näyttää perustuslain mukaan vievän oikeudellista ja tosiasiallista valtaa 
niin kansallisilta parlamenteilta kuin komissiolta ja ministerineuvostoltakin. 
 
 

HVK:ssa olisi aiheellista keskustella kuinka suotavaa tällainen vallan keskitys valtion- ja hallituksen 
päämiesten tasolle on demokratian ja asioiden rationaalisen hoidon kannalta. 
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Suomen valtiosäännön kannalta lienee katsottava, että siltä osin kuin Eurooppa-neuvostolle annetaan 
perustuslailla toimivaltaa tehdä asiallisesti perustuslakia muuttavia ratkaisuja, jotka eivät perustuslain mukaan 
kuitenkaan edellytä kansallista ratifiointia, kysymys on, kun Eurooppa-neuvostosta on tehty EU:n toimielin, 
PL 96 §:n alaan kuuluvasta valmistelusta. Näin ollen 94 ja 95 §:n mukainen eduskunnan hyväksymis-ja 
voimaansaattamistoimivalta sulkeutuvat tältä osin pois. Edelleen seuraa omaksutusta perusratkaisusta, että 
Eurooppa-neuvoston työ on selkeästi PL 93 § :n 2 momentissa tarkoitettua valtioneuvoston valmi ste \ uv a! Wn 
kuuluvaa päätöksentekoa. 
EU:n tuomioistuimia koskevat ehdotukset 
 

Yhdyn selonteon kantaan, jonka mukaan sopimuksen III osan tuomioistuimia koskevat määräykset edellyttävät 
asiantuntijatason jatkovalmistelua. 
 

Menemättä laajemmalti yksityiskohtiin toteaisin, että suomenkielinen teksti artiklassa III-268 on 
virheellinen1. Periaatteellisesti tärkeässä 111-270 artiklan 4 kohdassa laajennetaan yksityisten suoraa 
kanneoikeutta toimielintenpäatoksiä vastaan. Tältä osin suomenkielinen teksti lienee virheellinen2. 
Kysymys on myös asiasisällön osalta ongelmallinen ja edellyttää perusteellisempaa pohdintaa: onko 
EU:n tuomioistuinjärjestelmän toimivuuden kannalta lisätä yksityisten mahdollisuuksia tehdä EY:n 
säädöksiin kohdistuvia normivalituksia? ^ *.jT^- 

\ i / 
Perusoikeuskirja ^" 
 

Perusoikeuskirjan oikeudellistamisen hintana on H-52.5 artiklaan sisällytetty perusoikeuksien jako varsinaisiin 
oikeuksiin sekä ainoastaan lainsäätäjää velvoittaviin periaatteisiin. Yhdyn tältä osin selonteossa esitettyyn 
kritiikkiin. 
 

EU:n lainsäädäntöinstrumentit 
 

Ehdotetut ja sinänsä muita kieliversioita vastaavat eurooppalaki, eurooppapuitelaki ja eurooppa-asetus ovat 
kielellisesti kömpelöitä. Professori Saraviita oli ETA-sopimuksen valmistelujen aikana sitä mieltä, että 
direktiivin suomenkieliseksi nimitykseksi olisi tullut ottaa eurosäädös tai eurolaki. Mielestäni nyt voitaisiin 
selvittää, olisiko EU.n säädöksien osalta ainakin suomenkielisessä tekstissä mahdollista puhua ytimekkäästi 
eurolaeista, europuitelaiesta ja euroasetuksista.3 

 

Perustuslain lainsäädäntöinstrumentteja koskevista uudistuksista seuraa, että tulevaisuudessa komissio ei enää 
voi antaa nykyisiä komission direktiivejä vastaavia säädöksiä ja että EKP:n säädösvalta liukuu 
säädöshierarkkisesti alemmalle tasolle kuin nykyisin. Perustuslain 1-35 ja 1-36 artiklassa oleva 
lainsäädäntövallan delegointia ja vastaavasti lainsäädännön täytäntöönpanosäädöksiä koskeva sääntely on 
vaikeaselkoinen. Itse luen artikloja niin, että sekä lainsäädäntöä täydentävä komission sääntely että sitä 
toimeenpaneva komission sääntely edellyttää lainsäädännössä olevaa delegointisäännöstä. Kaiken kaikkiaan 
näiden kahden artiklan välinen suhde jää epäselväksi. 
 

Unionin tason kansanaloite 
 

Perustuslain I osan 46 artiklan 4 kohdan mukaan "vähintään miljoona kansalaista merkittävästä määrästä 
jäsenvaltioita voi tehdä komissiolle aloitteen aiheellisen ehdotuksen laatimiseksi asioista, joissa kansalaisten 
mielestä tarvitaan unionin säädöstä tämän perustuslain panemiseksi täytäntöön. Tällaisen kansalaisaloitteen 
edellyttämiä erityismenettelyjä ja -edellytyksiä koskevat säännökset määritetään eurooppalailla." Artiklan 

1 Oikea käännös olisi "Eurooppalaeilla ja ministerineuvoston eurooppa-asetuksilla voidaan...". (Myös 
ruotsinkielinen versio on tältä osin virheellinen). 
2 Suomenkielisessä versiossa puhutaan säädöksestä, joka koskee asiaomaista suoraan ja joka ei sisällä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä. Juridisesti kysymys on kuitenkin säädöksistä, joiden osalta moitekanne 
mahdollisuus avataan sen vuoksi, että ne eivät vaadi/edellytä täytäntöönpanotoimia, mikä ilmenee määräyksen 
muista kieliversioista. 
3 Ottaen huomioon sen vapauden, joka EU:n perussopimusten ruotsinkielisten nimikkeiden osalta on sallittu, 
tämän ei pitäisi olla ylivoimaista. 



 

 

suomenkielinen versio on nähdäkseni vähemmän velvoittava 

 

kuin muut käytettävissäni olevat kieliversiot, joiden pohjalta komissiolla näyttää olevan jonkinlainen 
poliittinen velvoite ryhtyä toimiin aloitteen pohjalta.4 

 

Ehdotettu sääntely antaa noin neljäsosaprosenttia unionin väkiluvusta edustavalle ihmisryhmälle 
mahdollisuuden kaapata komission valmistelukoneisto selvittelemään - tai ainakin torjumaan -ehdotuksia, joita 
komissio ei ehkä itse pidä aiheellisina.3 

 

Komission itsenäisen roolin ydin muodostuit aloiteoikeudesta eli siitä, että komissio harkitsee, missä asioissa 
se ryhtyy valmisteluihin ja tekee ehdotuksia. Tämän kanssa ei ole sopusoinnussa ehdotettu 
kansanaloitesääntely. 
 

Ahvenanmaan asema 
 

Koska perustuslain hyväksymis-ja muuttamismenettely on tarkoitus jättää 
vaitiosopimusoikeudeiliselle pohjalle, perustuslaki ei uhkaa Ahvenanmaan pöytäkirjan oikeudellista asemaa. 
Perustuslaki toteuttaa Ahvenanmaan asettamia neuvottelutavoitteita siltä osin, että 1-5.1 artiklassa mainitaan 
alueellinen ja paikallinen itsehallinto osana sitä jäsenvaltioiden kansallista ominaislaatua, jota unioni pitää 
arvossa. Kaiken kaikkiaan neuvottelutulos vastaa Ahvenanmaan osalta sitä, mitä ennakoin tammikuussa 2003 
valmistuneessa selvityksessäni.6 

 

Toissijaisuusperiaatetta koskevan pöytäkirjan ja itsehallintojärjestelmän yhteensovittamiseksi olisi aiheellista 
ryhtyä selvittämään tapoja, miten Ahvenanmaan itsehallintoviranomaiset voidaan kytkeä mukaan EU-asioiden 
ennakkokäsittelyyn eduskunnassa. 
 

Tässä yhteydessä voidaan myös todeta, että EY:n ja EU:n yhteensulautumisen seurauksena unionin alue 
samastuu tulevaisuudessa EY:n perustamissopimusten alueelliseen soveltamisalaan. Tällä ei sinänsä ole 
oikeudellista merkitystä Ahvenanmaan kohdalla, sen sijaan mahdollisesti eräiden alueiden osalta. 
 

Oikeudellinen jatkuvuus 
 

Perustuslain IV-3 artiklassa on määräykset oikeudellisesta jatkuvuudesta nykyisten EY/EU:n ja perustuslain 
mukaisen EU:n välillä. Artiklan 2 kohdan nojalla on laatia HVKrssa pöytäkirja, jossa on tarkoitus luetella 
voimaan jäävä sekundäärilainsäädäntö. 
 

Pidän vaarallisena ajatusta, että HVK:n laatimassa pöytäkirjassa yritettäisiin positiivisesti luetella voimaan 
jäävät EY/EU-säädökset. Liittymisen yhteydessä toteutetussa käännöstyössä on havaittu, että tältä osin ei ole 
välttämättä saatavissa luotettavaa ja tyhjentävää tietoa muun muassa sen vuoksi, että EY-säädösten 
kumoamisessa käytetty lainsäädäntötekniikka on aikaisemmin ollut varsin sekavaa. Mielestäni olisi 
oikeusvarmuuden edellyttämää säätää, että ennen perustuslain voimaantuloa annetut säädökset pysyvät 
voimassa ja niillä on perustuslain voimassaoloaikana ne oikeusvaikutukset, jotka niillä oli EU:n 
perussopimusten nojalla perustuslain voimaantulon ajankohtana. 

4 EN: "..may invite the Commission to submit any appropriate proposai.."; FR:"La Commission ..peut être invitée à 
soumettre une proposion appropriée.."; DE:'\.könnendie Kommission auffordren, geeignete Vorschläge ... zu unterbreiten"; 
SV: ..far uppmana Kommssionen att lägga fram lämpliga förslag.." Vrt. Nykyinen 208 art. neuvoston oikeudesta pyytää 
komissiolta ehdotuksen tekemistä. 
5 Miljoona allekirjoitusta EU:n alueella lienee vaivatta saatavissa esim. aloitteille islaminuskoisten maahanmuuton 
kieltämiseksi, kannabiksen laillistamiseksi tai EU:n eroamiseksi WTO:sta. 
8 EU:n toimivalta ja Ahvenanmaa. Selvitysmies Niilo Jääskisen selvitys. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 6/2003. 
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Suuren valiokunnan tulevaisuusjaostolle 
 
 
 

Yleisarvio 
 

Ehdotus sopimukseksi EU:n perustuslaiksi (jäljempänä perustuslaki) merkitsee EU:n konstituution 
vakiinnuttamista sen konfederatiivisia eli poliittisen valtioliiton kaltaisia piirteitä vahvistavalla tavalla. 
Perustuslaki säädettäisiin valtiosopimuksen muodossa ja myös sen muutoksiin tulevaisuudessa sovellettaisiin 
valtiosopimusoikeutta ja yksimielisyysperiaatetta. Unionin päätöksentekojärjestelmässä keskeisiä toimijoita 
olisivat jäsenvaltioiden hallitukset Eurooppa-neuvostossa ja ministerineuvostossa sekä niiden vastapuolena 
Euroopan parlamentti. Komission on nähdäkseni vaikea säilyttää perustuslain pohjalta yhteisömenetelmän 
edellyttämää poliittisen moottorin rooliaan yhdentymisessä; eräät ehdotuksen elementit suoranaisesti 
vaarantavat komission itsenäisyyttä. 
 

Kokonaisuutena tarkastelleen perustuslaki heijastaa Ranskan perinteistä, jo vuoden 1961 Fouchet-
suunnitelmassa, esitettyä integraationäkemystä, jonka elementtejä ovat Saksan demografisen ylivoiman 
sitominen suurten jäsenvaltioiden hallitusten välisen konsensuksen avulla toteutettavilla 
päätöksentekokäytännöillä, kansallista suvereniteettia uhkaavien federalististen ja ylikansallisten rajoitteiden 
torjuminen, sikäli kuin ne eivät palvele edellistä tarkoitusta, sekä komission roolin kaventaminen ei-poliittiseksi 
kansainväliseksi sihteeristöksi. Tämä tuskin on sattuma konventin puheenjohtajaratkaisu huomioon ottaen. 
 

Jos edellä esitetty luonteeltaan poliittinen arvostuskysymys sivuutetaan, voi yhtyä selonteossa esitettyyn 
näkemykseen siitä, että perustuslakiehdotus on pääosin onnistunut ja hyvä pohja jatkotyöskentelylle. 
Perustuslain kielelliselle ja lainsäädäntötekniselle tarkastukselle olisi kuitenkin jatkovalmistelussa varattava 
riittävästi aikaa. Ehdotuksen suomenkielisessä toisinnossa on havaittavissa jo pinnallisen läpikäymisen 
pohjalta ongelmallisia ja mahdollisesti virheellisiä ratkaisuja (esim. art 1-46.4, III-268, HI-270.4). 
 

Tämän vuoksi nostan seuraavassa esille ainoastaan sellaisia yksityiskohtia, joiden osalta on eri mieltä 
selonteossa omaksutun kannan ja/tai perustuslakiehdotuksen kanssa. 
 

Komission kokoonpano 
 

Valtioneuvoston selonteossa lähdetään siitä, että myös vuoden 2009 jälkeen komissioon tulee kuulua 
äänivaltainen jäsen kustakin jäsenvaltioista. Tältä osin Suomen tarkoituksena on siten irtautua Nizzan 
sopimuksessa hyväksytystä kompromissista (jäsenvaltioita vähemmän komissaareja + tasapuolinen rotaatio), 
jota konventin perustuslakiehdotus myötäilee. 
Henkilökohtaisesti olin jo Nizzan sopimukseen valmistauduttaessa sitä mieltä, Suomen tulisi luopua vaatimasta 
jokaiselle jäsenvaltiolle omaa komissaaria sen jälkeen, kun unioni on laajentunut. 
 

Perusteet kunkin jäsenvaltion "omalle" komissaarille ovat sinänsä vakuuttavia, enkä käy niitä tässä toistamaan. 
Tämä ratkaisu ei mielestäni kuitenkaan ole laajentuneessa unionissa sovitettavissa yhteen sen kanssa, että 



 

 

komission pitäisi olla tehokas ja kollegiaalinen, siis kykenevä muodostamaan ja ajamaan yhteistä poliittista 
toimintalinjaa. 
 

Komissio on eksekutiivinen toimielin, joka toimii siis kollegiona ja jolla on laaja, mutta rajattu tehtäväkenttä. 
Tästä näkökulmasta jo 20-jäseninen komissio lienee liian laaja, puhumattakaan 27-tai mahdollisesti 35-
jäsenisestä. Jäseniä on liian monta aidon kollegiaalisen päätöksenteon toteutumista ajatellen, eivätkä kaikki 
komissaarien "salkut" ole mielekkäitä tehtäväkokonaisuuksia. 
 

Todellinen poliittinen päätöksenteko ajautuu tuolloin vääjäämättä pienempiin sisäpiireihin. Euroopan karttaa 
tarkastellen on mahdollista, että EU:n jäsenmäärä nousee aikanaan n. 35 valtioon. Tuostakin perspektiivistä on 
takertuminen "oman" komissaarin vaatimukseen ristiriidassa niiden tavoitteiden kanssa, joita Suomella 
muutoin on komission roolin ja merkityksen suhteen. 

 

Edellä sanotun perusteella pidän perustuslakiehdotusta komission kokoonpanon osatta 
sinänsä hyväksyttävänä lukuun ottamatta äänivallattomia komissaareja, joiden osalta on vaikea löytää 
mielekästä ja kokonaisuuden kannalta hyödyllistä tehtävää. Komission jäsenten rotaation osalta ehdotettu 
sääntely on samaten mielestäni hyväksyttävissä. 
 

EU:n ulkoministeri ja komission itsenäisyys 
 

Perustuslain mukaan EU:n ulkoministerin toimisi samanaikaisesti ministerineuvoston 
ulkoministerikokoonpanon puheenjohtajana ja siihen liittyen EU:n ulkoisena edustajana sekä komission 
varapuheenjohtajana ja ulkoasiankomissaarina. 
 

Kuten edellä jo on todettu, komissio on itsenäinen kollegiaalinen toimielin. Näin olleen se ei noudata 
ministerihallinnon periaatetta, eikä komissaareilla "omienkaan" salkkujensa osalta voi olla muita kuin kollegion 
yhteistä linjaa edustavia kantoja. Tämän pohjimmiltaan komission kokonaisuuteen nähden alisteisen roolin 
yhdistäminen samassa henkilössä EU:n ulkoministerin rooliin, joka edellyttää aktiivista ja linjaa vetävää 
suhtautumista, on vaikeaa, ehkä mahdotontakin. 
 

EU:n ulkoministeri on ministerineuvoston kokouksissa asemassa, jossa hänen pitäisi samanaikaisesti edistää 
sekä jäsenvaltioiden enemmistön että komission positioita, vaikka ne olisivat toisistaan poikkeavia. 
Käytännössä pidänkin todennäköisimpänä lopputuloksena sitä, että EU:n ulkoministerin roolissa saa hänen 
asemansa komission jäsenenä heikomman painotuksen kuin asema ministerineuvoston puheenjohtajana. 
Lopputuloksena on siten se, että neuvostolla on ulkoministerin kautta eräänlainen "troijan hevonen" komission 
työskentelyssä; komission ja ministerineuvoston, ml. komission pääosastojen ja neuvoston pääsihteeristön, 
välinen raja voi alkaa hämärtyä. Tällöin on toimielinten välisen tasapainon keskeinen konstitutionaalisen 
lähtökohta eli niiden keskinäinen toiminnallinen riippumattomuus uhattuna. 

 

Henkilökohtaisesti pidän EU:n ulkoministerille kaavailtua roolia toimielinten välisen 
tasapainon ja komission riippumattomuuden kannalta ongelmallisempana kuin EU:n presidentin tehtävän 
perustamista. EU:n ulkoministerin tehtävän puolesta puhuvista perusteluista huolimatta asiaa tulisi vielä 
syvällisesti harkita. 
Ulkoministerin tehtävän perustamisen lisäksi perustuslaissa omaksutut rakenteelliset ratkaisut näyttävät 
muutoinkin heikentävän komission asemaa EU:n ulkoisessa edustamisessa. Esimerkiksi komissiolla olisi 
ehdoton oikeus edustaa EU:ta kansainvälisesti ainoastaan IH-217 mukaisissa kauppapoliittisissa neuvotteluissa; 
muutoin EU:n edustuksesta päättäisi artiklan 111-227 mukaan neuvostoja komissio voisi siten menettää 
vetovastuun myös sellaisista neuvotteluista, jotka koskevat EU:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia 
kysymyksiä. 
 

Unionin tason kansanaloite 
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Perustuslain I osan 46 artiklan 4 kohdan mukaan "vähintään miljoona kansalaista merkittävästä määrästä 
jäsenvaltioita voi tehdä komissiolle aloitteen aiheellisen ehdotuksen laatimiseksi asioista, joissa kansalaisten 
mielestä tarvitaan unionin säädöstä tämän perustuslain panemiseksi täytäntöön. Tällaisen kansalaisaloitteen 
edellyttämiä erityismenettelyjä ja -edellytyksiä koskevat säännökset määritetään eurooppalailla." Artiklan 
suomenkielinen versio on nähdäkseni vähemmän velvoittava kuin muut käytettävissäni olevat kieliversiot, 
joiden pohjalta komissiolla näyttää olevan jonkinlainen poliittinen velvoite ryhtyä toimiin aloitteen pohjalta.1 

 

Ehdotettu sääntely antaa noin neljäsosaprosenttia unionin väkiluvusta edustavalle ihmisryhmälle 
mahdollisuuden kaapata komission valmistelukoneisto selvittelemään - tai ainakin torjumaan -ehdotuksia, joita 
komissio ei ehkä itse pidä aiheellisina.2 

 

Komission itsenäisen roolin ydin muodostuu aloiteoikeudesta eli siitä, että komissio harkitsee, missä asioissa 
se ryhtyy valmisteluihin ja tekee ehdotuksia. Tämän kanssa ei ole sopusoinnussa ehdotettu 
kansanaloitesääntely. 
 

Eurooppa-neuvoston asema 
 

Perustuslain merkittävimpiin osiin kuuluvat Eurooppa-neuvostoa koskevat ehdotukset. Perustuslain mukaan 
Eurooppa-neuvostosta tulisi EU:n toimielin, jolla olisi pysyvä puheenjohtaja. Eurooppa-neuvostolla olisi myös 
toimivalta tehdä eräitä perustuslain muuttamiseen rinnastettavia ratkaisuja (esim. määrätä siirtymisestä 
tavalliseen lainsäädäntömenettelyyn ja määräenemmistöpäätöksiin). 
 

Presidentti Gisgard d'Estaigin aloitteesta aikanaan syntynyt Eurooppa-neuvosto olisi perustuslakiehdotuksen 
mukaisesti asiallisesti EU:n keskeisin ja ylin valtioelin, vaikka se onkin muodollisesti asetettu Euroopan 
parlamentin jälkeen 1-18 artiklassa. Eurooppa-neuvoston aseman muutoksilla on merkittäviä 
valtiosääntövaikutuksia Suomen kannalta. Perustuslakiehdotuksessa on havaittavissa myös se keskustelussa 
vähemmälle huomiolle jäänyt piirre, että ministerineuvosto menettäisi toimivaltaansa säädellä omaa 
toimintaansa ja tältä osin päätösvaltaa nostettaisiin Eurooppa-neuvoston tasolle. Nykyisin neuvosto päättää itse 
omista kokoonpanoistaan, mutta perustuslain mukaan tästä päättäminen kuuluisi Eurooppa-neuvostolle. Kaiken 
kaikkiaan Eurooppaneuvosto näyttää perustuslain mukaan vievän oikeudellista ja tosiasiallista valtaa niin 
kansallisilta parlamenteilta kuin komissiolta ja ministerineuvostoltakin. 
HVK.ssa olisi aiheellista keskustella, kuinka suotavaa tällainen vallan keskitys valtion-ja 
hallituksen päämiesten tasolle on demokratian ja asioiden rationaalisen hoidon kannalta. 

                     
1 EN: "..may invite the Commission to submit any appropriate proposai.."; FR:"La Commission ..peut être invitée 
à soumettre une proposion appropriée.."; DE:"..können die Kommission auffordren, geeignete Vorschläge ... zu 
unterbreiten"; SV: ..far uppmana Kommssionen art lägga fram lämpliga förslag.." Vrt. Nykyinen 208 art. 
neuvoston oikeudesta pyytää komissiolta ehdotuksen tekemistä. 
2 Miljoona allekirjoitusta EU:n alueella lienee vaivatta saatavissa esim. aloitteille islaminuskoisten maahanmuuton 
kieltämiseksi, kannabiksen laillistamiseksi tai EU:n eroamiseksi WTO:sta. 



 

 

7&VP ^ö/kooe^f/^^j 
Perustuslakivaliokunnalle 12.9. 2003 
 

Lausunto asiasta: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle konventin tuloksista ja 

valmistautumisesta hallitusten väliseen konferenssin (VNS 2/2003 vp). 
 
 
 

Aluksi: 
 

EU-kehityksen kriittinen kysymys koskee EU:n "demokratiavajetta" ja sen oikeutusta kanslaisten silmissä, kuten EU.n 

huippukokouspäätelmissä ja useissa muissa yhteyksissä on toistuvasti esitetty. 

On epätodennäköistä että unioni voi pitkällä aikavälillä menestyä elleivät kansalaiset arvosta sitä ja pidä sen 

toimia onnistuneina ja oikeutettuina. Tehokkuusvaatimusten asettaminen demokraaattisen oikeutuksen vaatimusten edelle 

perustuslainsäätämisen ja hyväksymisen yhteydessä on tästä syystä ongelmallista. Lausuntoni päätarkoituksena on antaa 

välineitä sen arvioimiseksi mitä tästä seuraa, erityisesti Suomessa. 
 
 
Tekninen huomautus: käytän termejä perustusiakisopimus (Pes) ja perustuslakiehdotus 

(PeE). Tämä johtuu arvioistani osassa 1. 
\ 

Perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan arviointitehtävää hankaloittaa huomattavasti kaksi asiaa. Poliittinen paine 

absurdin tiukkaan aika taulu un sekä valmistelu- ja päätöksentekovaiheen kietoutuminen toisiinsa. Harvoin näin isojen 

asioiden kohdalla joudutaan tulemaan toimeen niin vähällä järjenkäytöllä kuin tässä tapauksessa. Voidaan kysyä keitä 

paniikinomainen tunnelma hyödyntää ja ketkä sitä haluavat, varsinkin sen valossa, ettei pei'ustuslaki kuitenkaan ehdi 

astua voimaan ennen EU:n laajenemista, jolloin kiireen virallinen peruste - että EU ei voi toimia ilman uutta 

perustuslakia - on mitätön? Samaten voidaan kysyä miksi eduskunta ylipäätään alistuisi kiireelle. Oikeudellisesti on 

selvää että Suomi voi EU:n jäsenenä suvereenisti ilmoittaa mikä käsittely- ja ratifiointiaikataulu sille, poliittisten 

perusarvojensa kunnioittamisen kannalta, on mahdollinen ja mikä ei. 

PeS pyrkii konstituoimaan uuden poliittisen yhteisön.1 Se miten asiassa edetään ei voi olla määrittämättä sitä 

mitä konstituoidaan. Kiireellä tulee olemaan pitkä jälki. Demokraattisen oikeusvaltion perustaminen ei voi tapahtua 

kiireellä joka uhkaa sen legitimiteettiperustaa. (Syy on yksinkertainen: demokraattisen oikeusvaltion perustava 

ominaisuus on, että perustuslain voidaan perustellusti katsoa ilmaisevan kansalaisten tahtoa. Demokraattisen 

oikeusvaltion perustaminen pelkällä deklaraatiolla on siten käsitteellinen mahdottomuus.) Suomi tekisi nähdäkseni 

ratkaisevan tärkeän palveluksen määrätessään hallitusten välisen konferenssin alkamisajankohdalle ja/tai sen 

päättymiselle reilun lisäajan. 
 
 
Arvioin seuraavia kysymyksiä: 



 

 

1. Miten perustuslakiesitystä tulisi tarkastella 

2. Perustuslakiehdotuksen sisältö 

3. Miten asiaa tulisi Suomessa käsitellä 
 

1. Miten perustuslakiehdotusta tulisi tarkastella? Asia vaatii ainakin 

oikeudellisen ja poliittisen arvion. 
 

Oikeudellisesti PeS:n status on, tunnetusti, EUn sui generis luonteen vuoksi epäselvä. Me tiedämme, ettei katsottuna 

kyseessä ole perinteisen kansallisvaltion, liittovaltion eikä valtioliiton perustaminen eikä myöskään tavanomaisen 

kansainvälisen sopimuksen solmiminen. Tästä ei kuitenkaan pidä tehdä liian radikaaleja johtopäätöksiä. Ennen kaikkea 

käsitteellistämisen vaikeudesta ei seuraa, että perustuslain säätämiseen tai sen muuttaamiseen liittyvät legitmiteettivaateet 

voidaan ohittaa esim. sillä muodollisella perusteella että kyseessä on sopimusteknisesti kansainvälinen sopimus. Tämä on 

mahdonta jo siksi, että PeS sisältää oikeudellisesti katsottuna monella ulottuvuudella vahvoja perustuslaillisia piirteitä. 
 
 

JTämän kuten eräiden muiden arvioiden yksityiskohtainen perustelu ei tässä yhteydessä ole mielekästä. 

Oikeudellisesti katsottuna voidaan siis sanoa että PeE asettaa EU:n ja sen jäsenvaltiot vaativan oikeutustehtävän 

eteen. PeS:sta on syytä päättää mahdollisimman legitiimein menettelyin. 
 

Poliittisesti EU:n kehityksellä on kaksi perusulottuvuutta. 

EU:n kehitys on ensinnäkin asteittaista, Rooman sopimuksesta Nizzan sopimukseen ja sen jälkeisillä 

peruskirjaa / perustuslakia muuttavilla sopmuksilla luodaan vaiheittain uusi poliittinen yhteisö, joka enenevässä määrin 

huolehtii jäsenvaltioiden tehtävistä. 

EU:n kehitykselle on toiseksi luonteenomaista sen ftnaliteettiluoime. Siitä huolimatta, että EU:n kehitys tapahtuu 

asteittain kehityksen yleisesti tunnustettu tarkoitus on kunnianhimoinen. EU pyrkii muodostumaan postnationalistiseksi 

poliittiseksi toimijaksi, joka voi ratkaista sellaiset kulttuuri-ja yhteiskuntakehityksen tuottamat ongelmat, jotka ovat 

kansallisvaltioiden luonteesta johtuvia tai joiden ratkaisemiseksi kansallisvaltioiden antamat välineet ovat riittämättömiä. 

Kansallisvaltioiden aiheuttama ongelma, johon EU pyrkii tarjoamaan institutionaalisen uudistuksen kautta ratkaisun, on 

sodan ongelma. EU pyrkii muodostumaan aiemmin keskinäisiin sotiin taipuvaisten kansallisvaltioiden rauhanomaisen 

yhteistyön yhteisöksi. Kansallisvaltioiden hallintakyvyn ylittävä ongelma, johon EU pyrkii tarjoamaan ratkaisun, on 

talouden globalisaation ongelma: EU pyrkii yhteisöksi joka omaa jäsenvaltioitaan voimakkaamman kyvyn ohjata 

globalisoituvaa taloutta. 

Prosessin ja tarkoituksen välillä on seuraava yhteys: EU:n perustamisajoilta lähtien integraation 

perusominaisuuksiin on kuulunut epäily siitä, etteivät kansalaiset ole innostuneita mainittujen tarkoitusten tähden 

tukemaan EU:n kehitystä kansallisvaltioiden suvereniteetin vaiheittain olennaisilta osin rajoittavaksi tai korvaavaksi 

yhteisöksi. Näin EU:n asteittaiseen kehitykseen liittyy veHrvapaternalistinen piirre. Kehitys, joka on tarkoitettu 



 

 

historiallisesti merkittäväksi, on kansalaisten oletetun epäilevän kannan vuoksi kuvattu de-dramatisoivasti. Suomessa 

ilmiö politiikasta, jonka peruslinjan määrittää vahvat johtajat kansalaisten edun tulkkeina, niiden tahtoa pikemmin 

ohjaillen kuin noudattaen, on sodanjälkeisestä historiasta tuttu. Pääkokemuksemme liitty Kekkosen aikaan, yya-

sopimukseen ja ns. suomettumiseen Kuitenkin Suomenkin EU-asioiden käsittelyssä em. paternalismi ja jännite 

dramaattisten tavoitteiden ja de-dramatisoivan puhetavan välillä on vakiintunut hallinnon ja johtavien poliitikkojen 

päälinjaksi. 

Jännite näkyy nyt hyvin selvästi siinä, että samaan aikaan kuin halutaan sanoa ettei PeE tuo kovinkaan 

merkittäviä muutoksia EU:n voimassaolevaan peuskirjaan pidetään äärimmäisen tärkeänä mm. EU:n laajentumisen takia, 

että EU muuttuu sen suuntaisesti mitä PeE:ssä esitetään. 

Kuitenkin itse PeE edustaa sikäli tervetullutta muutosta mainittuun EU:n kehtiyskulkuun että luonnehtimalla 

esitystä esitykseksi perustuslaiksi EU:n kehityksen mantereemme historian kulussa syvälliseksi tarkoitettu merkitys 

tuodaan ensimmäistä kertaa selkeästi EU:n oikeudellisessa perustassa esiin. Suomessakin olisi toivottavaa, että 

selvemmin kuin hallitus selonteossaan tekee esitettäisiin EU:n varsinaiset kunnianhimoiset tarkoitukset. Tämä olisi 

arvokasta siitä riippumatta miten arvioidaan EU:n menneiden, nykyisen tai tulevien kehitysaskelten keskinäinen merkitys 

EU:n kokonaispyrkimyksen. sen finaliteetin, toteuttamisen kannalta. 
 

2. PeE.n sisältö 2.1. Yleistä 
 

Tässä yhteydessä on mahdollista esittää vain muutama havainto. 

PeE on nähdäkseni perustellusti arvioitu valtiosääntöteknisesti kehnoksi. Johdanto on tyylillisesti arvelluttava 

eikä riittävästi tuo esille pyrkimystä rakentaa EU instituutioksi joka auttaa purkamaan kansallisvaltioiden 

ongelmallisimpia puolia. Yhdessä art. 1.1.3. ("...unioni on avoin /VAIn!?/ Euroopan valtioill...e") ja 1.2. kanssa ("... nämä 

arvot ovat /VAIN!? ERITYISESTI?!/ ...jäsenvaltioille yhteisiä...") johdannon euro-isänmaallinen johdanto ylläpitää 

ihmiskunnan jyrkkää jakoa "sisäpuoleen ja ulkopuoleen" ("meihin eurooppalaisiiin" ja "muihin"). Se ei liudenna 

kansallisvaltioiden tapaa rakentaa ja ylläpitää satunnaisiin mantieteellisiin ja historiallisiin seikkoihin perustuvaani 

yleismaailmallisten arvojen edistämisen kannalta mielivaltaista erottelua ensisijaisen ja toissiijaisen solidaarisuuden 

välillä. 

Johdannon alkuun laitettu lainaus, jossa Thukydides lainaa Periklestä, on niin sisällöllisesti, 

demokratiamäärityksenä, että historiallisesti, Thukydideen ja Perikleen kannat ja teot huomioonottaen, erittäin 

ongelmallinen ja tulee ehdottomasti poistaa. 

Sisällöllisesti PeE:n tärkein ansio lienee sopimussisällön yksinkertaistamien ja 

selkeytyminen.. Selkeytyminen ei kuitenkaan ole johtanut yksiselitteisyyteen. PeE sisäältää runsaasti kohtia, joiden 

tarkempi tulkinta tapahtuu vasta poliittisessapa oikeudellisessa käytännössä. Tätä voi pitää merkittävänäkin ongelmana, 

mm. sen vuoksi että PeE:n mukaan EU sitoutuu kunnioittamaan jäsenvaltioiden oikeuskulttuureja, joihin on kuitenkin 

kuulunut pyrkimys täsmällisyyteen ja yksiselitteisyyteen lainsäädännössä. 

Ihmisoikeuksien kannalta PeE:sta alan spesialistienkin on vaikea esittää kokonaisarviota vaaditussa aikataulussa. 

Tässä voin nostaa esille vain yhden näkökohdan joka nähdäkseni on toistaiseksi ainakin Suomeesa saanut varsin vähän 



 

 

huomiota. Kysymys koskee PeE:n eri osien tasapainoa ja niiden merkitystä perusoikeuksien ja unionin arvojen 

kokonaisvaltaisen vaalimisen kannalta. PeE:n osien I ja II yleiset määrykset painottavat kenties vain hieman enemmän 

kuin Suomen perustuslaki ja meidän kv. ihmisoikeusvelvoitteita määrittelevät sopimukset taloudellisia näkökohtia 

yhteiskunnan tavoitteiden ja arvojen määrittelyssä. Samalla on kuitenkin huomattava että PeE:n kolmannessa osassa sekä 

yleiset määräykset (erityisesti artikla III.6.) sekä monet erityismääräykset (kuten III 55-56, III. 216-217) antavat EU:lle 

toimivaltansa puitteissa huomattavan yksiselitteiset ja vahvat toimeenpano-ja valvontavälineet unionin taloudellisesti 

määriteltyjen tavoitteiden ja arvojen ajamiseen. PeE ei luo EUrlle ihmisoikeuspoliittisten tai esimerkiksi kulttuuri- tai 

ympäristöpoliittisten tavoitteiden puolella läheskään yhtä vahvoja välineitä. 
 

Unionin instituutioiden kohdalla PeE esittää tärkeitä uudistuksia. Se ehdottaa Eurooppaneuvostolle (huippukokouksille) 

uutta institutionaalista roolia, sekä presidentin ja unionin viran perustamista. Instituutioiden tasapainoa esitys muuttaa 

selvästi. Euroopan parlamentin asema vahvistuu selvästi. Muilta osin tasapainokysymykset ovat enemmän 

tulkinnavaraisia. 
 
 
 

2.2. Toimivaltakysymys: pysyykö EU "itsenäisten jäsenvaltioiden yhteistyöjärjestönä" 
 

PeE:n tärkein sisällöllinen kysymys koskee unionin toimivaltaa. Onko se laajuudeltaan ja laadultaan sellaista, että unioni 

pysyy itsenäisten jäsenvaltioiden yhteistyöorganisaationa? 

Kysymystä pitää tarkastella kahdesta näkökulmasta: toimivallan laajuuden (a) ja sen oikeutuslähteen (b) ja sen 

haltijan (c) kannalta. 

(a) Unionin toimivallan laajuuden arvioinnin kannalta seuraavat seikat ansaitsevat huomiota. 

(i) Unionin toimivalta määritellään eksplisiittisin määräyksin erittäin laajaksi. 

Eräiden siviilioikeudellisten ja veropoliittisten erityiskysymysten lisäksi on vaikea löytää 

esimerkkejä PeS.n mukaisesta EU:lle selvästi kuulumattomasta toimivalta-alasta. 

(ii) Laajuuden arvionnissa on huomioitava että sekä unioinin toimivalta sivuuttaa 

jäsenvaltioiden toimivallan sen käyttäessä yksinomaista ja myös sen käyttäessä jaettua 

tomivaltaa. Jälkimmäinen määrys on merkittävä periaatteellinen muutos unionin 

peruskirjaan / perustuslakiin. 

(iii) Eri lainsäädäntöalueiden keskinäisen riippuvuuden johdosta ei enää ole 

sellaista yhteiskuntakehityksen ja lainsäädännön alaa jonka suuntaan ja sisällölliseen 

kehitykseen EU:n toimivalta ei olennaisesti vaikuttaisi. 

(iv) Avoimen koordinaation vahva mutta samalla epämäärinen, tulevassa 

poliittisessa käytännössä pitkälti määräytyvä asema tuo epäselvyyttä unionin faktisen 

toimivallan kattavuuteen. Se mahdollistaa toimivallan huomattavankin laajentumisen 

perustuslain eksplisiittisiiin määräyksiin nähden. 



 

 

(v) Joustavuuslauseke (artikla 1.17.) mahdollistaa myös unionin toimivallan 

faktisen laajentumisen hyvinkin huomattavasti perustuslain eksplisiittisiiin määräyksiin 

nähden. 

(vi) EU:n toimivallan faktisen laajuuden arvioimiseksi olisi mm. arvioitava 

sisämarkkinoita koskevan ja kauppapoliittisen toimivallan yhteiskunnalliset 

heijastusvaikutukset muille lainsäädännönaloille kuten koulutus-, sosiaali-, terveys- ja 

ympäristölainsäädäntöön. Tämä arvio vaatisi mm. analyysia siitä mikä merkitys eri 

lainsäädäntöalojen keskinäiseen sääntely tehokkuuteen on EU:n esityksillä WTO:n 

investointi-ja kilpailusopimusta koskevien neuvottelujen avaamiseksi. Tämän analyysin, 

ja eräitä muita yksityiskohtia koskevan analyysin puuttuessa, valistunutta kokonaiskuvaa 

EU:n toimivallan laajuudesta ei voida muodostaa. Tästä johtuen, ja 

ennakkopäätösjärjestelmän takia, unionin tuomioistuimen asema korostuu. 

Tuomioistuimen politisoituminen Yhdysvaltojen tapaan on tästä johtuen reaalinen 

mahdollisuus. 

(viii) Unionin toimivallan laajentumista hillitsee ennen kaikkea subsidiariteettiperiaate. Periaatteen tulkinta 

kuuluu kuitenkin viimekädessä unionille, ennen kaikkea komissiolle ja tuomioistuimelle, joten sen rajoittava vaikutus 

voidaan, 
unionin oikeushistorian ja poliittisen historian valossa, arvioida vähäiseksi. 
 
 
 

(b) Art. 1.1.1. ja 1.9.1-2. määrittelevät jäsenvaltiot unionin toimivallan lähteeksi. 

Kansalaisia ei mainita. Unioni saa sitten oikeutuksen toimivaltansa käytölle vain. 

epäsuorasti kansalaisilta. PeE ei myöskään sisällä määräystä jonka mukaan kaikki 

unionin valta on viime kädessä kansalaisten valtaa jota unioni käyttää. 

Tilanne on hankala. Ottaen huomioon unionin perusluonne jäsenvaltioihin nähden ensisijaisena ja toimivallaltaan 

laajemmilla valtuuksilla varustettuna toimijana syntyy jännite kansalaisten heikon valta-aseman ja unionin 

demokraattisten arvositoumusten (Johdantoja art. 1.2.) välillä. 

Kansanäänestysinstrumentin ja kansallisvaltioiden aseman vahvistaminen unionin valtarakenteessa tarjoaa 

europarlamenttivaalien monien ongelmien ja rajoitusten vuoksi nykyaikaisen diskursiivisen legitimiteettikäsitteen 

perusteella paremman ulospääsytien em. ongelmista kuin EP:n aseman vahvistaminen. 
 

(c) Suomessa on esitetty että EU pysyy PeS:n nojalla em. näkökohdista riippumatta 

perusluonteeltaan itsenäisten jäsenvaltioiden yhteistyöorganisaationa. Arviota 

perustellaan sillä, että jäsenvaltiot pysyvät kompetenssi-kompetenssin haltijoina. 

Arvio ei ole sisällöllisesti pätevä. 

Ensinnäkin; kohdassa (i) mainituista seikoista useat tekevät väitteestä että kompetenssi-kompetenssi on 

jäsenvaltioilla tulkinnanvaraisen. 



 

 

Toinen, ratkaiseva näkökohta on seuraava. Jäsenvaltioiden kompetenssi-kompetenssin hallinnalla voidaan 

tarkoittaa kahta asiaa. Sitä, että jäsenvaltiot hallitsevat kompetenssi-kompetenssia erikseen tai että ne hallitsevat sitä 

yhdessä. EU:ssa kompetenssi-kompetenssi on yhteistä, ja vielä sillä tavoin, että toimivaltasuhteiden muutoksista voidaan 

päättää vain konsenuksella. 
 

Yllämainitusta, seuraa, nähdäkseni yksiselitteisesti, ettei PeS:n mukaista unionia voida muuta kuin ohuessa, 

muodollisessa mielessä pitää itsenäisien valtioiden yhteistyöorganisaationa. 
3.. Miten asiaa tulisi Suomessa käsitellä 
 

Jos HVK ei tuo edellä esitettyyn nähden merkittäviä muutoksia PeE:en PeS:n hyväksyminen asettaa EU:n ja sen 

jäsenvaltiot erittäin voimakkaan oikeutuspaineen eteen. Oikeutuksen hakeminen tulosorientoituneesti ja jälkikäteen 

edustaa teoreettisesti kapeaa ja nähdäkseni faktisesti toteutuneen demokraattisen kehityksen kannalta arveluttavaa 

ajattelua. Hyväksymismenettelyjen oikeutusvaikutuksia on siksi syytä maksimoida. Tästä seuraa vahva paine 

kansanäänestysten järjestämiseksi kaikissa EU-maissa, myös Suomessa. 
 

Eurooppalaisesta näkökulmasta kansanäänestysmenettelyä puoltavat ennen kaikkea PeE.n johdannon ja ensimmäisen 

osan vahvat identiteetin perustamiseen viittaavat ja tähtäävät muotoilut sekä art. 1,1.1. viittaus kansalaisten tahtoon. 

Tämä on arvioni mukaan yksin riittävä peruste kansanäänestysten järjestämiseksi kaikiisa EU-maissa. 
 

Suomalaisesta näkökulmasta ratkaisevaa on se arvioidaanko EU:n muutokset niin suuriksi ettei vuoden 1994 hankittu 

legitimiteetti anna riittävää perustaa PeS:n hyväksymiselle ilman kansanäänestysmenettelyä. 

Asian arvioimiseksi on lähtökohdaksi otettava se mistä kansalaiset katsoivat äänestävänsä syksyllä 1994. Tässä 

arvioissa tärkein yksittäinen dokumentti on valtioneuvoston toimesta joka kotiin jaettu esite (Valtioneuvoston tiedote 

Euroopan unionin jäsenyydestä). Tiedotteen mukaan "EU:n jäsenmaat ovat itsenäisiä ja täysivaltaisia valtioita". Tämä 

perusluonnehdinta ei edellä esittämien näkökohtien perusteella sovellu PeE.n mukaiseen unioniin. 

Suomen sisäiset syyt velvoittavat siten myös kansanäänestyksen järjestämiseen PeS:sta, ellei HVK tee 

merkittäviää muutoksia konventin esitykseen. 
 

Lopuksi: kansanäänestyksiä vastaan esitetään kaksi yleisperustetta. 

Sanotaan että monet asiat ovat liian vaikeita jotta ne sopisi kansanäänestyksen kohteeksi. Tämän argumentin, 

kuten eräiden muiden samankaltaisten argumenttien ongelma on se, että se on liian vahva: sen suuntautuu näet myös 

yleistä äänioikeutta vastaan. 

 

Toiseksi sanotaan ettei kansanäänestyksiä pidä järjestää muulloin kuin jos äänetyksen 

kohteena on kaksi selvää vaihtoehtoa. Tämä näkökohta ei kuitenkaan ole PeSrn kohdalla relevantti. 



 

 

 
 
 

Helsingissä 12.9. 2003 
Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 

Eurooppa-valmistelukunnan (konventin) työn tuloksena syntyneen Euroopan unionia koskevan 

sopimusehdotuksen keskeisiä tausta-ajatuksia ovat yhtäältä unionin rakenteen ja 

päätöksentekojärjestelmän selkiyttäminen ja yksinkertaistaminen sekä toisaalta unionin tekeminen 

kansalaisille avoimemmaksi ja ymmärrettävämmäksi. Jälkimmäinen tavoite on tärkeä erityisesti 

unionin toiminnan legitimiteetin kannalta. Sen osalta voidaan kuitenkin todeta seuraavaa. Ongelmia 

liittyy mielestäni jo ehdotuksessa omaksuttuihin terminologisiin - samalla toki myös poliittisiin - 

valintoihin, etenkin siihen, että samanaikaisesti puhutaan sekä perustuslaista että sopimuksesta: Kyse 

on Euroopan perustuslaista, mutta oikeudellisesti (uuden) Euroopan unionin perustamiseksi laaditusta 

erityislaatuisesta kansainvälisoikeudellisesta sopimuksesta. Kyse ei ole laaja-alaisesta "lakien laista", 

vaan sopimuksesta, jonka keskeisimpänä päämääränä edelleen on taloudellisen integraation 

edistäminen sopimalla eurooppalaisista sisämarkkinoista. Niinpä myös ajatus vapauden, turvallisuuden 

ja oikeuden alueesta näyttää liittyvän edelleen ennen muuta tavoitteeseen kompensoida sisärajojen 

poistamisesta mahdollisesti aiheutuvia ongelmia (esim. kansainvälinen ylittävä rikollisuus). 
 

Kansalaisen oikeuksien ja yleisemminkin hänen oikeusasemansa kannalta tärkeitä ovat 

sopimusluonnoksen perusoikeuksia ja unionin kansalaisuutta koskevat määräykset (7 ja 8 art). 

Erityinen unionin kansalaisuus on alaltaan edelleen suppea sisältäen erikseen mainitun 

liikkumisvapauden sekä eräitä äänioikeuteen ja vaalikelpoisuuteen liittyviä oikeuksia. Sen sijaan se, 

kuinka yksittäisen kansalaisen oikeudellinen asema muuttuu hänen liikkuessaan jäsenvaltioista toiseen, 

on riippuvainen ennen muuta kansallisten oikeusjärjestysten eroista sekä siitä, onko kyseessä 

sellaiseen oikeudenalaan kuuluva kysymys, jolla harmonisointia on tapahtunut (esim. kuluttajansuoja). 

Tosin unionin toimivaltaa yksityisoikeudellisissa kysymyksissä ehdotetaan nyt laajennettaviksi, mihin 

liittyvistä ongelmista lausun kuitenkin hieman jäljempänä. 
 
 
 

"Perustuslakiehdotukseen" sisältyvä - perustuslaeille oleellinen - perusoikeusulottuvuus ratkaistaan 

maininnalla Euroopan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevaan sopimukseen liittymisestä sekä 

ottamalla unionisopimuksen II osaksi lähes sellaisenaan jo aiemmin hyväksytty Euroopan unionin 



 

 

perusoikeuskirja. Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittyminen tulee mahdolliseksi, mikäli unionin 

oikeushenkilöllisyys vahvistetaan. On kuitenkin huomattava, että ehdotetun 7 artiklan mukaan unioni 

ei sitoudu, vaan "pyrkii liittymään" Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Samassa artiklassa todetaan 

myös, ettei yleissopimukseen liittyminen vaikuta "perustuslaissa määriteltyyn unionin toimivaltaan" ja 

että yleissopimuksen määräyksistä johtuvat perusoikeudet ovat "yleisinä periaatteina osa unionin 

oikeutta". Perusoikeuskirjan ja ihmisoikeussopimuksen välinen suhde määritellään puolestaan 11-52 

artiklassa toteamalla, että perusoikeuskirjan takaamat ihmisoikeussopimuksessa mainitut oikeudet ovat 

sisällöltään samat. Yleisesti ottaen voidaankin todeta, että kansalaisten perusoikeuksia ja etenkin 

kansallisten viranomaisten toimintaa ajatellen Euroopan ihmisoikeussopimus samoin kuin 

ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö säilyvät keskeisinä. Tämä seuraa myös siitä, että 

ehdotetun II-52 artiklan mukaan perusoikeuskirjan määräykset sitovat unionin toimielimiä, muita 

elimiä ja erillisvirastoja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sekä jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun 

ne soveltavat unionin oikeutta. 
 

Edellä lausutusta huolimatta unionin liittymistä ihmisoikeussopimukseen ja perusoikeuskirjan 

liittämistä uuteen sopimukseen voidaan pitää perusteltuna. Sillä on merkitystä paitsi unionin 

tavoitellun legitimiteetin, mutta myös unionin elinten toiminnan määrittäjänä. Tällöin ongelmaksi 

kuitenkin nousee II- 52 artiklan kohta, jossa todetaan, että perusoikeuskirjan - vain - "periaatteita 

sisältävät määräykset" voidaan panna täytäntöön unionin säädöksillä ja että ne ovat tuomioistuimen 

ratkaistavissa vain silloin kun kyse on tällaisten säädösten tulkinnasta tai niiden laillisuuden 

ratkaisemisesta. Perusoikeuskirja sisältää kuitenkin myös monia, esimerkiksi työelämään ja 

sosiaalisiin oikeuksiin liittyviä määräyksiä, joilta nyt edellytetty periaatteen luonne puuttuu. 

 

Unionin toimivallan käyttöön liittyviä epäselvyyksiä on pyritty poistamaan rr|yos unionin säädöksiä 

ja päätöksentekojärjestelmää koskevilla muutosehdotuksilla. On totta, että tällä hetkellä käytössä 

olevia oikeudellisia instrumentteja on liikaa, mikä on omiaan aiheuttamaan sekavuutta mm. niiden 

sitovuutta ja vaikutuksia ajatellen. Konventin ehdottama järjestelmä, jonka ytimen muodostaisivat 

yhtäältä yksi "perustuslaillinen sopimus" ja toisaalta eurooppalait ja eurooppapuitelait selkiyttävät 

tilannetta kuitenkin vain vähän. Eurooppalait näyttävät rinnastuvan tämänhetkisiin asetuksiin ja 

eurooppapuitelait direktiiveihin. Uudentyyppiset eurooppa-asetukset sen sijaan ehdotetaan 

liitettäviksi lainsäädännön täytäntöönpanoon. Uusi asetus voisi kuitenkin olla sellaisenaan kaikilta 



 

 

osin velvoittava (kuten asetukset tällä hetkellä) tai velvoittaa vain saavutettuun tulokseen nähden 

(kuten nykyiset direktiivit tai puitepäätökset). 
 

Epäselväksi myös jää - vaikka tavoitteena on unionin oikeuden jatkuvuus - se, kuinka EY-

tuomioistuimen mittavaa oikeuskäytäntöä, mm. direktiivien velvoittavuudesta ja niiden vaikutuksista, 

voidaan soveltaa uusiin säädöksiin. Jatkovalmisteluissa olisikin kiinnitettävä huomiota tällaisten 

vastaavuuksien määrittelyyn. Syytä on kiinnittää huomiota myös 35 artiklan sisältämään 

valtuutukseen ja sen väljään muotoiluun. Sen mukaan eurooppalaissa ja -puitelaissa voidaan siirtää 

komissiolle valta antaa asetuksia, joilla täydennetään tai muutetaan lain tai puitelain tiettyjä, muita 

kuin olennaisia osia. Terminologisia heikkouksia ja niistä johtuvia epäselvyyksiä on myös 

ehdotetuissa unionin tuomioistuinta koskevissa määräyksissä, kuten valtioneuvoston selonteossa 

todetaan. 
 

Unionin toimielimiä ja niiden valtuuksia koskevassa julkisessa keskustelussa huomio on kiinnittynyt 

paljolti unionin presidenttiä ja ulkoministeriä koskeviin ehdotuksiin. Näitä merkittävämpi on 

kuitenkin sopimusluonnoksen sisältämä ehdotus ns. pilarirakenteen purkamiseksi. Tämä tarkoittaa 

eron poistumista ns. yhteisömenettelyyn ja hallitusten väliseen menettelyyn kuuluvien asioiden 

väliltä. Pääsäännöksi tulee samojen instrumenttien (eurooppalait, -puitelait jne.) käyttö kaikissa 

asioissa. Lainsäädäntömenettely kuitenkin vaihtelee asiaryhmittäin. Silti määräenemmistöllä 

tehtävien päätösten ala laajenee radikaalisti. Edellä sanottu tarkoittaa myös unionin tuomioistuimen 

toimivallan laajentamista. Samalla Eurooppa-neuvostosta tehtäisiin elin, jonka päätöksillä siirrytään 

tarvittaessa yksimielisyyden vaatimuksesta määräenemmistöjärjestelmään. Eurooppaneuvosto olisi 

myös se elin, joka luo lainsäädäntöön ja operatiiviseen toimintaan liittyvät strategiat vapauteen, 

turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alueella. 
 

Vaikka yksityisoikeuden alan yhteistyö jo aiemmalla perussopimuksen muutoksella siirrettiin ns. 

oikeus- ja sisäasiain pilarista ns. yhteisöpilariin, ehdotetaan yhteistyön luonnetta ja alaa 

muutettavaksi entisestään. Tämä seuraa muun muassa siitä, että yhteistyön kohteiksi kelpaavilta 

asioilta vaaditaan 111-170 artiklassa, että niillä on "rajat ylittäviä vaikutuksia". Sen sijaan 

yhteistyötä, johon voi kuulua jäsenvaltioiden lakien ja asetusten lähentämistä koskevien 

toimenpiteiden hyväksyminen, ei rajattaisi enää yhteismarkkinoiden toteuttamisen vaatimiin 

kysymyksiin. 
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On huomattava, että rajat ylittäviä vaikutuksia voi olla lähes kaikilla yksityisoikeudellisilla asioilla, 

onpa sitten kyse vahingonkorvauksesta tai perinteisesti kansallisten erityispiirteiden leimaaman 

esineoikeuden alan kysymyksestä. Myös yksityisoikeudellisten tuomioiden ja päätösten 

vastavuoroista tunnustamista ja täytäntöönpanoa ehdotetaan laajennettavaksi: kyse ei enää olisi vain 

siviili- ja kauppaoikeuden alaan kuuluvista yksityisoikeudellista tuomioista ja päätöksistä. Sitä paitsi 

lailla ja puitelailla vahvistettavien toimenpiteiden luettelo ehdotuksessa on vain esimerkkiluettelo - 

sisältäen kuitenkin yksityisoikeudelliselle yhteistyölle nykyisin tyypillisen prosessioikeutta, ei 

aineellista yksityisoikeutta, koskevan leiman. Kokonaan uusina toimenpiteinä mainitaan mm. 

vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien kehittäminen ja tuomareiden koulutus. 
 

Suurimmat oikeudelliset ongelmat liittyvät uudistettavaksi ehdotetun rikosoikeudellisen yhteistyön 

kysymyksiin. Niiden osalta - muun muassa kansalaisten perusoikeuksia koskien - on syytä viitata 

eduskunnan suuren valiokunnan ja Helsingin yliopiston Kansainvälisen talousoikeuden instituutin 

(KATTI) välisen yhteistyön tuloksena syntyneeseen Tommi Nieppolan julkaisuun "Eurooppalainen 

yhteistyö ja kansalliset vaikutusmahdollisuudet EU:n rikosoikeudellisessa ja poliisiyhteistyössä" 

(Eduskunnan kanslian julkaisu 9/2002). Myös - perinteisesti (kansallis)valtion pakkovallan käyttöön 

läheisesti liittyvä - rikosoikeus ehdotetaan siirrettäväksi pois hallitusten välisestä 

päätöksentekomenettelystä. Tällöin luovutaan erityisten instrumenttien, mm. vastikään luotujen 

puitepäätösten, käytöstä. Samalla avataan mahdollisuus - ei vain oikeudenkäyntimenettelyä - vaan 

myös rangaistavia tekoja ja niiden seuraamuksia koskevien säännösten harmonisoimiselle. Näin 

syntyisi erityisiä europparikoksia ja euroopparangaistuksia, mikä puolestaan on omiaan 

heikentäämään (kansallisen) rikosoikeusjärjestelmän hyväksyttävyyttä ja toimivuutta. Samalla se 

voisi muuttaa kriminaalipolitiikan painopisteitä. 
 

Kuten hallituksen selonteossa todetaan, erityisen ongelmallinen on ehdotettu UI-172 artikla, jonka 

mukaan eurooppapuitelailla voidaan vahvistaa rikosten ja seuraamusten määrittelyä koskevia yhteisiä 

vähimmäissääntöjä erityisen vakavan rikollisuuden alalla, joka on rajat ylittävää joko rikosten 

luonteen tai vaikutusten johdosta tai sen vuoksi, että niiden torjuminen yhteisesti on tarpeen. Tämän 

jälkeen seuraava luettelo ehdotuksen tarkoittamista teoista ei kuitenkaan ole tyhjentävä, koska 

ministerineuvosto voisi "rikollisuuden kehittymisen myötä" eurooppapäätökseliä määritellä muitakin 

aloja täyttämään mainitut edellytykset. Vähintäänkin yhtä epätäsmällinen on ehdotetun artiklan 2 

kohta. Senkin nojalla voitaisiin vahvistaa rikoksia ja seuraamuksia koskevia minimi-sääntöjä. 

Edellytyksenä on, että rikosoikeuden normien lähentäminen osoittautuu välttämättömäksi "unionin 



 

 

politiikan tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi" alalla, jolla on jo toteutettu 

yhdenmukaistamispäätöksiä. 
 
 

Helsingissä, syyskuun 12 päivänä 2003. 

OTT, dosentti 

Helsingin yliopiston Kansainvälisen 

talousoikeuden instituutin (KATTI) johtaja 

 

Pia Letto-Vanamo 
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Ärende 

Hörande av Älands landskapsstyrelse angäende den 
regeringskonferens som startar hosten 2003 
 
 
 
 

Kommande regeringskonferens är av stor betydelse för Aland och landskapsstyrelsen och Iagtinget kommer därför 
att följa regeringskonferensens arbete noggrant. I konventets förslag och statsrädets redogörelse tili riksdagen med 
anledning av regeringskonferensen har flera för Äland viktiga frägor lösts pä ett tillfredsställande sätt. Statsrädets 
ställningstagande beträffande Älandsprotokollet överensstämmer med landskapsstyrelsens syn pä frägan. Ocksä 
konvetents förslag att stärka regionernas ställning inom Unionen är positivt ur landskapsstyrelsens synvinkel, 
eftersom en av landskapsstyrelsens huvudmälsättningar var att stärka regionernas inflytande inom Unionen. Det är 
även positivt att regionkomrnittens ställning föresläs stärkas pä sä sätt att regionkommitten ges talerätt inför EG-
domstolen dä det gäller frägor där regionkommitten skall höras innan beslut fattas. 
 

I det konstitutionella fördraget äläggs kommissionen att genom omfattande samräd se tili att unionens ätgärder blir 
enhetliga och öppna. Skyldigheten att samräda omfattar även den regionala och lokala nivan. Det kvarstär dock 
vissa frägetecken kring hur den bestärnmelse som konventet har föreslagit skall fungera i praktiken. 
Landskapsstyrelsen anser att den skall utformas sä att samrädet sker direkt mellan Äland och kommissionen. 
 

Landskapsstyrelsen önskar dock framhälla att det är problematiskt att lagstiftande regioner inte ges talerätt inför 
EG-domstolen. Behovet av talerätt för en lagstiftande region är först och främst en fräga om rättsskydd. 
Landskapsstyrelsen anser inte att lagstiftande regioner har ett heltäckande rättsskydd i dagens läge. 
 

Landskapsstyrelsen kan godta att stadgan görs rättsligt bindande under förutsättning att det fmns tillräckliga 
garantier för att Alands ställning enligt folkrätten bestär oförändrad. 
 

Landskapsstyrelsen noterar att konventets fördragsutkast innehäller nya bestämmelser som utvecklar unionens 
försvarspolitik och militära samarbete. Konventets förslag skulle ytterligare fördjupa unionens militära samarbete 
och det gemensamma försvaret är den uttryckliga slutpunkten för derma utveckling. Landskapsstyrelsen anser att 
det finns vägande orsaker för Finland att vid regeringskonferensen säkerställa att det finns tillräckliga garantier att 
Älands särställning enligt folkrätten bestär, särskilt beträffande Älands demilitariserade 
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inträffade händelserna i samband med Nordic peace 2003-övningen och den okunskap det verkar 
räda gällande Alands folkrättsliga Status. Frägan om demilitariseringen och neutraliseringen 
kommer landskapsstyrelsen närmare att ta upp den 19 September da landskapsstyrelsen hörs i 
rikdagens utrikesutskott om regeringskonferensen. 

 

Landskapsstyrelsen önskar ocksä uppmärksamma utskottet pä att det nya grundfördraget kommer att förutsätta 
inomstatliga beslut och arrangemang i förhällande tili Aland och den äländska självstyrelsen. Landskapsstyrelsen 
förutsätter att sädana eventuella beslut och arrangemang slutförs i sä god tid att Alands lagting kan ta ställning tili det 
konstitutionella fördragets sammanlagda konsekvenser för självstyrelsen i samband med lagtingets behandling av bifall 
tili fördragets ikraftträdelseförfattning enügt 59 § självstyrelselagen för Aland. 
 

Till de frägor som behöver utredas och regieras nationellt hör frägan om lagtingets deltagande i det system för tidig 
varning som införs för medlemsstaternas nationella parlament och frägan om konsekvenserna för självstyrelsen av att 
Unionen fär Status som juridisk person samt möjligheterna för Aland att erhälla en plats i Europaparlamentet. 
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SAMMANDRAG AV LANDSKAPSSTYRELSENS POSITIONER MED ANLEDNING 
AV REGERINGSKONFERENSEN 

 
Baserar sig pa landskapsstyrebens stallningstaganden (antagna den 15 april 2003) och landskapsstyrelsens kompletterande 

stallningstaganden (antagna den 19 augusti 2003). 
 
 

A. Alands folkrättsliga ställning 

Alands nuvarande status pà det konstitutioneila, EG-rättsliga och folkrättsliga planet skall bibehällas. 

landskapsstyrelsen anser att det finns vägande orsaker för Finland att vid regeringskonferensen säkerställa att 
Alands särställning enligt folkrätten bestàr, särskilt beträffande Alands demilitariserade och neutraliserade 
status. Ett klarläggande kan ske genom en förklaring som fogas tili regeringskonferensens slutakt. 

B. Älandsprotokoilet 

landskapsstyrelsen konstaterar att fördragsutkastets föreslagna lösning gällande Älandsprotokoilet utgör en god 
grund för regeringskonferensen, men att vissa tekniska fragor ännu àterstàr att lösas. 

en eventuell övergang tili omröstoing med kvalificerad majoritet i ràdet gällande indirekt beskattning far inte 
innebära ett slopande av Finlands vetorätt i beslut som gäller ändringar av skatteundantaget. 

med anledning av att unionens externa behörighet effektiveras och unionens handelspolitiska befogen-heter troligen 
utökas anser landskapsstyrelsen att Finland vid regeringskonferensen skall lägga fram en förklaring sä att 
undantag som Aland har enligt Älandsprotokoilet uppmärksammas och tryggas vid internationella 
fördragsförhandlingar. 

 
C. Unionens status som juridisk person 

landskapsstyrelsen godtar konventets förslag om unionens yttre ätgärder och status som juridisk person enbart 
efter att landskapet och riket har utrett vilka samtliga konsekvenser detta far för självstyrelsen och det kunnat 
konstateras att förslaget inte medför nägon oacceptabel inskränkning av självstyrelsen. 

 

D. Utdömande av standardbelopp och vite 
 
fördelningen av s.k. vitesbelopp är svär art lösa nationellt mellan riket och landskapet och landskapsstyrelsen anser 
därför att fördraget bör ändras pà denna punkt, sa att det vid bestämmande av vitesbeloppet beaktas om ett brott 
gäller enbart en lagstiftande region. 



 

 

landskapsstyrelsen godtar inte konventets förslag om effektivare processer gällande betalning av ett standardbelopp 
eller ett vite sa länge lagstiftningskonrrollen av landskapslagar bestàr vilket förlänger genomförandetiden i 
landskapet av direktiv. 

 

E. Kommissionens samràd 

det kvarstär vissa frägetecken kring hur bestämmelsen om samràd som konventet har föreslagit skall fungerà i 
praktiken. Landskapsstyrelsen anser att den bör utformas sà att samrädet sker direkt mellan Aland och 
kommissionen. 

 
F. Regionalt och lokalt självstyre i det konstitutioneila fördraget 

 
landskapets huvudmälsättning är att det i det konstititutionella fördraget införs ett erkännande av den regionala 
lagstiftnings- och förvaltningsrätten 

G. Alands förhällande tili EU:s institutioner och EU-beslutsfattandet 

G.l. Europaparlamentet 

vid utformandet av valkretsar i valet tili Europaparlamentet skall tas hänsyn tili den territoriella 
indelningen i lagstiftande regioner. I andra hand bör landskapet och riket vid nationella diskussioner komma 
överens om att Aland erhäller en av Finlands platser i Europaparlamentet. 

 
G.2. Regionkommitten 

Regionkommittens ställning skall stärkas inom Unionen. Landskapsstyrelsen anser att Regionkommitten, för att 
effektivt kunna driva regionemas intressen, mäste fa talerätt vid EG-domstolen. 

 
G3. EG-domstolen 

de lagstiftande regionerna bör fä talerätt inför EG-donistolen tili den del deras kompetensomraden berörs. 
Landskapsstyrelsen anser att lagstiftande regioners rättsskydd i förhällande tili EU:s instirutioner och rättsakter 
inte i tillräcklig utsträckning kan lösas inom medlemsstaten. 

 
G.4. Mekanism för tidig varning 

Alands lagting skall inom ramen för ett s.k. System för tidig vaming inneha samma möjligheter tili ett 
bevakande av subsidiaritetsprincipen och sin lagstiftningsbehörighet som nationella Parlament. 

 
G.5. Samarbete med riksdagen 

självstyrelselagen bör kompletteras med bestämmelser som ger landskapet möjligheter att delge riksdagen sina 
standpunkter som ett led i den förhandsbehandling av EU-ärenden i riksdagen som föreskrivs i 96 och 97 § 
grundlagen. 

 
H. Tolkningen av statsstödsreglerna i fordraget 

kommissionen har tolkat unionens statsstödsregler sä att generellt lägre skattesatser i en autonom region inte 
kan defineras som en sädan allmän skatteätgärd som inte strider mot statsstödsreglerna. Kommissionens tolkning 
av statsstödsreglerna kan inte accepteras och regeringskonferensen bör medföra ett klargörande pä denna punkt. 

 

I. Förhandlingar om det konstitutioneila fordraget och inhämtande av lagtingets bifall med 
anledning av det konstitutioneila fordraget 

enligt självstyrelselagen skall landskapsstyrelsen, om särskilda skäl finns, ges tillfälle att delta i förhandlingar om 
internationella fördrag. Särskilda skäl kan föreligga da ett fördrag kommer att gälla Alands behörighet och det 
är av vikt att de aländska särförhällandena blir beaktade i ett tillräckligt tidigt Stadium. 

 
J.       Inomstatliga ätgärder med anledning av det konstitutioneila fordraget 

det konstitutioneila fordraget kommer med stor sannolikhet att förutsätta inomstatliga beslut och arrangemang i 
förhällande tili Aland och den aländska självstyrelsen. Landskapsstyrelsen utgär frän att utarbetandet av sädana 
eventuella beslut och arrangemang slutförs i sä god tid att Alands lagting kan ta ställning tili det konstitutioneila 
fördragets sammanlagda konsekvenser för självstyrelsen i samband med lagtingets behandling av bifall tili 
fördragets ikraftträdelseförfattning enligt 59 § självstyrelselagen för Aland. 

 
K.      Utträde ur Unionen 



 

 

landskapsstyrelsen framhäller att möjligheterna för autonoma omräden att utträda ur Unionen utan att 
medlemsstaten som helhet utträder bör klargöras. 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO /2003 vp 
 

Valtioneuvoston selonteko konventin tuloksista ja valmistautumisesta 
hallitusten väliseen konferenssiin 

 

Ulkoasiainvaliokunnalle 
 

JOHDANTO Vireilletulo 

Eduskunta on 3 päivänä syyskuuta 2003 lähettäessään valtioneuvoston selonteon konventin tuloksista ja 

valmistautumisesta hallitusten väliseen konferenssiin (VNS 2/2003 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi 

ulkoasiainvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto 

ulkoasiainvaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

r Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- EU-asioiden valtiosihteeri Antti Peltomäki, valtioneuvoston kanslia 

- yksikön päällikkö Sakari Vuorensola, ulkoasiainministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Satu Paasilehto, oikeusministeriö 

- suurlähettiläs Eikka Kosonen ja erityisasiantuntija Alexander Stubb, Suomen pysyvä edustusto EU:ssa 

- oikeustieteen lisensiaatti, hallintoneuvos Niilo Jääskinen 

- lanträd/maaneuvos Roger Nordlund ja europarättschef / eurooppaoikeuden päällikkö Michaela Slotte, Älands 

landskapsstyrelse / Ahvenanmaan maakuntahallitus 
 

VNS 2/2003 vp Versio 0.1 

- Jean Monnet -professori, Jean Monnet -keskuksen johtaja Esko Antola 

- professori Mikael Hiden 

- professori (emeritus) Antero Jyränki 

- professori Seppo Laakso 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pia Letto-Vanamo 



 

 

- professori Olli Mäenpää 

- oikeustieteen tohtori, akatemiatutkija Liisa Nieminen 

- professori Tuomas Ojanen 

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin 

- professori Ilkka Saraviita 

- dosentti, johtaja Teija Tiilikainen 

- professori Kaarlo Tuori 

- filosofian tohtori, akatemiatutkija Thomas Wallgren 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

- EU:n tulevaisuuskonventin varajäsen Esko Helle 

- Suomen Kuntaliitto. 
 
 
 
VALTIONEUVOSTON SELONTEKO 
 

Selonteossa esitellään EU:n tulevaisuuskonventin ehdotusta sopimukseksi Euroopan perustuslaista ja valtioneuvoston 

lähtökohdat ja tavoitteet Roomassa 4.10.2003 avattavassa Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten välisessä 

konferenssissa (HVK). Nyt järjestettävän HVK:n lähtökohdat poikkeavat selvästi aiemmista perussopimusten tar-

kistamiseen tähdänneistä konferensseista, koska nyt tarkoituksena on kokonaan uuden perustuslaillisen sopimuksen 

hyväksyminen. HVK:n työn perustana on lisäksi EU:n tu-levaisuuskonventin laatima ehdotus. 

Valtioneuvosto katsoo kesäkuussa 2003 pidetyn Thessalonkin Eurooppa-neuvos-ton päätelmien mukaisesti, että 

perustuslakia koskevan sopimusehdotuksen teksti on hyvä perusta HVK:n aloittamiselle. HVK:n päättämisajankohtaa ei 

tule määritellä tarkasti etukäteen. Konferenssi tulisi kuitenkin pyrkiä päättämään siten, että perustuslaillinen sopimus 

tulee Thessalonikin Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti tutuksi Euroopan kansalaisille ennen kesäkuussa 2004 

pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja. 

Tulevaisuuskonventin ehdotus on valtioneuvoston käsityksen mukaan suurimmalta osalta hyväksyttävissä 

sellaisenaan. Erityisen tärkeiksi valtioneuvosto näkee unionin toimielinjärjestelmän tasapainoisuuden ja toimivuuden 

turvaamisen jäsenvaltioiden tasa-arvoa kunnioittaen sekä puolustuksen ja voimavarayhteistyön alalla tapahtuvaa ra-

kenneyhteistyön määräysten muuttamisen. HVK:ssa tulee vielä parantaa konventin ehdotuksen teknisiä yksityiskohtia, 

selkeyttää mahdollisia tulkintaerimielisyyksiä aiheuttavia kohtia ja poistaa eräitä tekstiin sisältyviä ristiriitaisuuksia. 

Valtioneuvoston tavoitteena on selkeä, tehokas ja ymmärrettävä järjestelmä, joka lisää unionin avoimuutta ja vahvistaa 

yhteisömenetelmää. 



 

 

Valtioneuvosto täydentää eduskunnalle nyt annettua selontekoa HVK:n aikana. Valtioneuvosto myös huolehtii 

Ahvenanmaan maakunnan näkökantojen huomioon ottamisesta valmisteluprosessissa. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT Perustelut 
 
 
Perustuslaillinen sopimus 
 
 
Yleisluonnehdinta 

Käsiteltävänä oleva ehdotus sopimukseksi Euroopan perustuslaista on tarkoitettu korvaamaan nykyiset Euroopan 

unionin perussopimukset. Uudistus on ennen kaikkea kodifioiva, sillä ehdotukseen on koottu sellaista perustuslain 

luonteista ainesta, joka nykyisin on hajallaan perussopimuksissa ja EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Perus-

tuslaista tehtävä sopimus on omiaan vahvistamaan unionin oikeusjärjestyksen valtio-sääntöisiä perusteita. Sopimus myös 

selkeyttää unionin rakennetta ja toimintatapoja. Perustuslaillisen sopimuksen aikaansaamista onkin pidettävä 

myönteisenä selkeyden, läpinäkyvyyden ja legitiimisyyden kannalta. 

Perustuslaillisen sopimuksen sisältämät merkittävät muutokset koskevat esimerkiksi Eurooppa-neuvoston aseman 

tuntuvaa vahvistamista, Eurooppa-neuvoston pysyvän puheenjohtajan ja unionin ulkoasiainministerin virkojen 

perustamista, Euroopan komission kokoonpanon muuttamista, luopumista ns. pilarirakenteesta, lainsäädäntömenettelyn 

kehittämistä ja perusoikeuskirjan oikeudellistamista. 

Perustuslaillinen sopimus ei muuta unionin perusluonnetta esimerkiksi siitä, millaiseen unioniin Suomi liittyi 

vuonna 1995, vaikkakin sopimus on selkeä askel integraation syventämisen suuntaan. Unioni on edelleen jäsenvaltioiden 

ja kansalaisten yhteenliittymä. Euroopan perustuslaki säilyy nykyisten perussopimusten tavoin jäsenvaltioiden välisenä 

kansainvälisoikeudellisena sopimuksena, jonka muuttamisen edellytyksenä on kaikkien jäsenvaltioiden omien 

valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti suorittama ratifiointi. Unionin toimivalta on edelleen sillä tavoin 

rajattu, että unioni on toimivaltainen vain sille perustuslaillisessa sopimuksessa osoitetuissa asioissa jäsenvaltioiden 

säilyessä muilta osin toimivaltaisina. 

Tulevaisuuskonventin laatimassa ehdotuksessa on tulkinnanvaraisuuksia ja päällekkäisyyksiä, jotka heikentävät 

tekstin havainnollisuutta. Koska kysymyksessä on unionin valtiosääntöisen perustan sääntelevä asiakirja, on todella 

tärkeää, että HVKrssa pystytään vielä kehittämään ehdotusta niin sisällöllisesti kuin muodollisesti. Tekstin kielelliselle 

ja lakitekniselle tarkastelulle tulee varata aikaa.3 

 

Valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin perusteet 

Laki Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä säädettiin usean 

seikan vuoksi supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä perustuslakivaliokunnan annettua asiasta lausunnon (PeVL 

14/1994 vp). Vaikeutetun säätämisjärjestyksen käyttämisen yleisin syy oli se, että liittymissopimuksen määräykset 

                     
3 On esimerkiksi arvioitava, onko 11-21 ja III-3 artiklassa olevien syrjintäkieltojen sanonnallinen eroavuus perusteltua. 



 

 

oikeudellisesti katsoen rajoittivat Suomen täysivaltaisuutta. Kysymys oli ensiksikin siitä, että EU:n toimielimille 

annettiin Suomen oikeudenkäyttöpiiriin kohdistuvaa julkista valtaa lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan 

muodossa, mikä rajoittaa Suomen valtioelinten toimivaltaa. Lisäksi sopimusmääräykset merkitsivät poikkeuksia siihen, 

miten silloisten perustuslakien mukaan käytetään päätösvaltaa suhteessa muihin valtioihin ja kansainvälisiin järjestöihin. 

Myös Amsterdamin sopimuksen voimaansaattamislaki säädettiin supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä (PeVL 

10/1998 vp). 

Nämä voimaansaattamislait ovat valtiosääntöoikeudelliselta luonteeltaan ns. poikkeuslakejapa niitä voidaan 

muuttaa tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos muuttava laki ei laajenna niillä perustuslakiin tehtyjä poikkeuksia. 

Myös sellaiset kokonaisuuden kannalta epäolennaiset lisäykset ja muutokset, jotka sinänsä merkitsevät perustuslaki-

poikkeuksen vähäistä laajentamista, voidaan toteuttaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, jos 

perustuslakipoikkeuksena aikanaan säädetyn kokonaisjärjestelyn luonnetta ci tällä tavoin muuteta toisenlaiseksi (HE 

1/1998 vp, s. 124/1). 

Liittymissopimuksen ja Amsterdamin sopimuksen hyväksymisen ja voimaansaattamisen jälkeen oli 1.3.2000 

tullut voimaan uusi perustuslaki. Sen 1 §:n säännökset täysivaltaisuudesta ovat osaksi erilaiset kuin kumotun 

hallitusmuodon säännökset samasta asiasta. Tämän muutoksen vuoksi Nizzan sopimusta oli ensi sijassa arvioitava 

perustuslain näiden säännösten kannalta ja vasta toissijaisesti liittymissopimuksen ja Amsterdamin sopimuksen 

voimaansaattamislakien kannalta (PeVL 38/2001 vp, s. 4/II). Perustuslain 1 §:n täysivaltaisuussäännösten tulkitseminen 

perustuslakiuudistuksen perustelujen mukaisesti (HE 1/1998 vp, s. 71—72) siitä lähtökohdasta, että Suomi on Euroopan 

unionin jäsen, tarkoitti valiokunnan mielestä (PeVL 38/2001 vp, s. 5/1) sen seikan huomioon ottamista, että jäsenyys on 

merkinnyt nimenomaan täysivaltaisuuden rajoituksia julkisen vallan eri lohkoilla. Kysymys uusien toimivaltuuksien 

antamisesta unionin toimielimille oli kuitenkin valiokunnan käsityksen mukaan asia, joka lähtökohtaisesti koskettaa 

perustuslain täysivaltaisuusjärjestelyjä, Unionin tehtäväkentän vähäinen, esimerkiksi tarkistusluonteinen kehittäminen 

unionilla jo olevien toimivaltuuksien pohjalta saattaa toisaalta tapauksesta riippuen olla sopusoinnussa perustuslain 

täysivaltaisuussäänte-lyn kanssa. Unionin sisäisen toiminnan tavanomaisena pidettävä kehittäminen institutionaalisella 

tasolla puolestaan on yleensä merkityksetöntä täysivaltaisuuden kannalta. 

Valtioneuvoston selonteon vakava puute on, että siinä ei ole yritettykään näistä lähtökohdista arvioida 

perustuslaillisen sopimuksen merkitystä perustuslakimme kannalta. Selonteon eduskuntakäsittelyyn jääneen lyhyen ajan 

rajoissa valiokunnan puolestaan ei ole ollut mahdollista selvittää tätä monitahoista asiaa kuin pintapuolisesti. Val-

tioneuvoston on valiokunnan mielestä aiheellista ottaa jatkossa selvitettäviksi perustuslaillisen sopimuksen 

valtiosääntöisiä kysymyksiä unohtamatta tällöin perustuslain 73 §:n 1 momenttiin sisältyvää uutta "rajattu poikkeus" -

edellytystä. 
 

Sopimuksen muuttaminen 



 

 

Konventtimenetelmä. Perustuslaillisen sopimuksen muuttamismenettely säilyy (IV-7 art) siltä osin ennallaan, että 

muutosten voimaantulon edellytyksenä on niiden ratifiointi kaikissa jäsenvaltioissa valtiosääntöjen asettamien 

vaatimusten mukaisesti. Uutuus on konventtimenetelmän instituionalisoiminen. Eurooppa-neuvoston päätettyä 

ehdotettujen sopimusmuutosten käsittelyyn ottamisesta sen puheenjohtaja kutsuu koolle valmis-telukunnan, joka 

koostuu jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien, jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiesten sekä Euroopan 

parlamentin ja komission edustajista. 

Valiokunta puoltaa konventtimenetelmän käyttämistä perustuslaillista sopimusta muutettaessa. On kuitenkin 

tähdennettävä, että sääntöjen konventin roolista, työskentelytavoista ja johtamisesta tulee olla selkeitä ja ennalta 

vahvistettuja. Ne voidaan antaa tapauskohtaisesti kutakin konventtia varten. Valmistelukunnalle kuvattu tehtävä tarkas-

tella perustuslaillisen sopimuksen tarkistusehdotuksia ja antaa yksimielisesti suosituksensa jäsenvaltioiden edustajien 

HVK:lle näyttää esimerkiksi mahdollistavan eri tulkinnat siitä, tuleeko konventin olla yksimielinen vai voiko se antaa 

suosituksensa HVK:lle sisäistä yksimielisyyttä saavuttamatta mutta ilman virallisesti esitettäviä eriäviä mielipiteitä. 

Valtuutuslausekkeet. Sopimusehdotukseen sisältyy erinäisiä valtuutuslausekkeita, joiden nojalla joitain 

sopimusmääräyksiä voidaan muuttaa tai tarkentaa Eurooppa-neuvoston päätöksellä ilman kansallisia 

ratifiointimenettelyjä. Eurooppa-neuvosto voi (1-24 art) yksimielisellä eurooppapäätöksellä päättää, että III osan 

mukaisesti eurooppalakeja ja -puitelakeja annettaessa sovellettavasta erityisestä lainsäätämisjärjestyksestä siirrytään 

tavanomaiseen lainsäätämisjärjestykseen. Yksimielisellä Eurooppa-neuvostolla on myös mahdollisuus päättää 

eurooppapäätöksellä, että ministerineuvostossa III osan mukaisesti sovellettavasta yksimielisestä päätöksenteosta 

siirrytään tietyllä alalla määrä-enemmistöpäätöksentekoon. 

Valiokunta on arvioinut perustuslain täysivaltaisuussäännösten kannalta ongelmattomiksi Nizzan sopimuksen 

yhteydessä vastaavanlaiset lausekkeet, joiden mukaan päätöksentekomenettelyä oli mahdollista muuttaa neuvoston 

yksimielisellä päätöksellä (PeVL 38/2001 vp, s. 7). Valiokunta piti merkittävänä, että neuvoston valtuudet koskivat 

yleensä tarkasti ja yksityiskohtaisesti määriteltyjä asioita, jotka puolestaan kohdistuivat toimielimiin tai niiden välisiin 

suhteisiin ja että valtuuksin ei voitu laajentaa yhteisön toimivaltaa. Neuvoston päätösvalta ei ulottunut 

perustamissopimuksen perus-luonteesen tai -tavoitteisiin vaan rajoittui sen silloisiin puitteisiin. Nizzan sopimuksen 

yhteydessä tarkasteltavana olleeseen tilanteeseen verrattuna on nyt huomionarvoista, että 1-24 artiklan valtuuslausekkeet 

ovat alaltaan aivan yleisiä, kaiken kattavia. 
 
 

Unionin ja jäsenvaltioiden toimivallanjako 
 
 
Yleisiä 

Ehdotukset toimivallanjaosta tarkoittavat pääosin nykyjärjestelmän selkeyttämistä. Asialliset muutokser liittyvät lähinnä 

oikeus- ja sisäasioihin ja ulkosuhteisiin. Valiokunta tähdentää yleisellä tasolla toimivaltasääntelyn täsmällisyyden 

tärkeyttä. Toimivaltasäännösten epämääräisyys on omiaan murentamaan periaatetta (1-9 (2) art), jonka mukaan 



 

 

jäsenvaltioille jää kaikki se toimivalta, jota ne eivät ole nimenomaisesti siirtäneet unionille. Myös 

toissijaisuusperiaatteen toteutuminen on sidoksissa toimivaltanormien tarkkuuteen. 

Ehdotukseen sisältyy nykyisen kaltainen yleisluonteinen joustolauseke (1-17 art). Se ei enää sisällä edellytystä 

toimenpiteiden tarpeellisuudesta yhteismarkkinoiden kannalta, vaan lausekkeen käyttämiseksi riittää, että jokin toimi 

osoittautuu tarpeelliseksi unionin tavoitteiden saavuttamiseksi perastuslaillisen sopimuksen III osassa määritellyillä 

politiikan aloilla. Valiokunta yhtyy valtioneuvoston käsitykseen, että joustolause-ketta käytetään vain poikkeuksellisesti. 
 

Oikeus- ja sisäasiat 

Oikeus- ja sisäasioihin sisältynyt pilarijako poistuu ja näiden asioiden lainsäädäntömenettelyt yhtenäistyvät. Lisäksi 

unionin tuomioistuimen toimivalta kattaa lähtökohtaisesti koko tämän sektorin. Yksittäisistä unionin toimivallan 

laajennuksista voidaan mainita tietyntyyppisten rikosten ja niiden seuraamusten määrittelyn vähimmäissääntöjen vah-

vistaminen eurooppapuitelailla (III-172 art) ja mahdollisuus perustaa eurooppalailla Euroopan syyttäjänvirasto (III-175 

art). Valiokunta yhtyy niihin valtioneuvoston käsityksiin, että ainellista rikosoikeutta koskeva oikeusperusta III-172 

artiklan 2 kohdassa on liian yleispiirteinen ja että Euroopan syyttäjänvirasto ei nykyvaiheessa ole tarpeellinen. 

Syyttämistoimivallan uskominen merkittävässä määrässä muulle kuin kansalliselle syyttäjäviranomaiselle voisi olla 

perustuslaillisesti merkityksellistä valtion täysivaltaisuuden kannalta. 

Perustuslakivaliokunta ei ole uuden perustuslain voimassa ollessa arvioinut yksityiskohtaisesti valtiosäännön 

kannalta uusien toimivaltuuksien antamista unionin toimielimille. Voidaan kuitenkin kiinnittää huomiota valiokunnan 

arvioon siitä Amsterdamin sopimuksella toteutetusta unionisopimuksen muutoksesta, että osa VI osaston asioista 

siirrettiin viiden vuoden siirtymäajan jälkeen EY:n toimivaltaan. Valiokunnan mielestä tällaisella muutoksella 

laajennettiin olennaisesti EY:n toimivaltaa siitä, mikä se oli Suomen liittyessä Euroopan unioniin. Tällainen muutos 

poikkesi silloin voimassa olleen hallitusmuodon säännöksistä (PeVL 10/1998 vp, s. 3—4). 
Ulkoinen toiminta 

Yhteinen uiko- ja turvallisuuspolitiikka. Pilarirakenteen poistamisesta huolimatta unionin ulkosuhteisiin liittyvien 

kysymysten kaksoisluonne säilyy. Ne muistuttavat joko yhteisöasioita tai yhteiseen uiko-ja turvallisuuspolitiikkaan 

kuuluvia luonteeltaan hallitustenvälisiä asioita. 

Määräenemmistöpäätöksenteko ei — toisin kuin valtioneuvosto on pitänyt tavoitteenaan — käytännössä laajene 

yhteisen uiko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Määrä-enemmistöpäätöksentekoa ministerineuvostossa voidaan kuitenkin 

laajentaa Eurooppa-neuvoston yksimielisen päätöksen mukaisesti (III-201 (3) art). Perustuslailliseen sopimukseen 

sisältyvät nykyisenlaiset määräykset ns. hätäjamista ja rakentavasta pidättäytymisestä sekä yksimielisyysvaatimuksesta 

päätettäessä sotilaallisesta toiminnasta ja voimankäytöstä. Valiokunta on arvioinut tällaisia säännöksiä Amsterdamin 

sopimuksen yhteydessä (PeVL 10/1998 vp, s. 6—7) ja katsonut, että kokonaisuutena arvioiden tällainen 

päätöksentekomenettely ei merkinnyt perustuslain kanssa ristiriidassa olevaa Suomen uiko-ja turvallisuuspolitiikkaa 

koskevan päätösvallan rajoitusta. 



 

 

Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Tämän alan muutokset koskevat kriisinhallintatehtävien tarkentamista, 

rakenneyhteistyötä vaativissa sotilaallisissa tehtävissä, pienemmän maajoukon mahdollisuutta edetä yhteiseen 

puolustusvelvoitteeseen sekä puolustusmateriaali-, tutkimus- ja sotilasvoimaviraston perustamista. Turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikan alalla ministerineuvosto tekee eurooppapäätökset yksimielisesti (III-210 art). 

Yhteisen puolustukseen siirtyminen on määritelty asiallisesti samoin kuin ennenkin, ja se syntyy, kun Eurooppa-

neuvosto yksimielisesti niin päättää (1-40 (2) art) ja kukin jäsenvaltio hyväksyy päätöksen valtiosääntönsä asettamien 

vaatimusten mukaisesti. Perustuslaillisen sopimuksen uudet määräykset vaativien sotilaallisten tehtävien raken-

neyhteistyöstä (III-213 art) ja läheisemmästä yhteistyöstä keskinäisen puolustuksen alalla (111-214 art) rakentuvat sille 

ajatukselle, että kukin jäsenvaltio itse päättää osallistumisestaan. Tästä syystä ne eivät ole tässä vaiheessa valtiosäännön 

kannalta oleellisia. 

Yhteinen kauppapolitiikka. Yhteinen kauppapolitiikka on perustuslaillisen sopimuksen mukaan unionin yksinomaisessa 

toimivallassa (1-12 art). Muun muassa kaikkien palvelujen kauppa kuuluu kauppapoliittiseen toimivaltaan. 

Valtioneuvosto katsoo perustuslaillisen sopimuksen täyttävän vaatimuksen siitä, että kauppapolitiikan kautta ei vaikuteta 

sisäisesti unionin ja jäsenvaltioiden väliseen toimivallanjakoon tai yhdenmukaisteta kansallista, ennen muuta julkisiksi 

peruspalveluiksi luettavia säännöstöä aloilla, joilla se ei perustuslaillisen sopimuksen mukaan ole mahdollista (111-217 

(5) art). Niiden kuulumista kansallisen päätöksenteon piiriin voidaan osaksi perustella kansallisen perustuslain 

sisältämien sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteuttamisella. 

Yleisen kansainvälisiä sopimuksia koskevan määräyksen mukaan niillä aloilla, joilla unionin sisäiset säädökset 

tehdään yksimielisesti, vaaditaan yksimielisyyttä myös kansainvälisiä sopimuksia tehtäessä (HI-227 (9) art). 

Kauppapolitiikkaa koskeva erityismääräys (111-217 (4) art) voi valtioneuvoston mielestä kuitenkin saattaa 

tulkinnanvaraiseksi kyseisen sopimusmenettelyn yleissäännön sovellettavuuden. Valiokunta yhtyy valtioneuvoston 

kantaan, että luonnosta on tältä osin tarkistettava. 

Kansainväliset sopimukset. Unionilla on kelpoisuus tehdä omissa nimissään kansainvälisiä sopimuksia (III-225 art). 

Unionin toimi-valta on 1-12 artiklan perusteella yksinomainen, kun sopimuksen tekemisestä säädetään unionin säädök-

sessä tai kun se on välttämätöntä unionin sisäisen toimivallan käyttämiseksi tai kun se vaikuttaa unionin sisäiseen 

säädökseen. Selonteossa huomautetaan asianmukaisesti, että unionin yksinomainen toimivalta voi ehdotuksen 

sanamuodon johdosta laajentua huomattavasti. Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan, jonka mukaan sopimustekstin 

tulee vastata tarkoin EY:n tuomioistuimen ns. ERTA-doktriinia. 

Unionin toimivalta tehdä kansainvälisiä sopimuksia yhteisen uiko- ja turvallisuuspolitiikan alalla (ja myös 

poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa koskevissa asioissa) perustuu nykyisin SEU 24 artiklaan. 

Valiokunta on arvioinut sitä niin Amsterdamin kuin Nizzankin sopimuksen yhteydessä. Niissä olevan määräyksen 

mukaan jäsenvaltio voi asettaa sopimuksen kansallisen ratifioinnin sen sitovuuden edellytykseksi. Valiokunta piti 

Amsterdamin sopimuksen alkuperäistä sopimusmääräystä tästä ratifiointiehdosta huolimatta perustuslain kanssa 



 

 

ristiriitaisena, koska "artikla uskoo sopimuksentekovaltaa valtiosäännön ulkopuolisille toimielimille liittymissopimuk-

seen nähden uusilla aloilla" (PeVL 10/1998 vp, s. 7/II). Unionin sopimuksentekovallan ala säilyi ennallaan Nizzan 

sopimuksessa, mutta määräenemmistöpäätöksenteko tuli mahdolliseksi tietyissä tapauksissa. 

Määräenemmistöpäätöksentekoon kytkeytyi ns. hä-täjarru-lauseke; jäsenvaltio voi elintärkeistä kansalliseen politiikkaan 

liittyvistä syistä vastustaa päätöksen tekemistä määräenemmistöllä, jolloin neuvosto voi saattaa asian Eurooppa-

neuvoston ratkaistavaksi. Tämä päätöksentekomenettely oli Amsterdamin sopimuksen yhteydessä katsottu 

ongelmattomaksi Suomen uiko-ja turvallisuuspolitiikkaa koskevan päätösvallan kannalta (PeVL 10/1998 vp, s. 6-7), ja 

samaa linjaa seurattiin Nizzan sopimuksen tuodessa vastaavan menettelyn uiko- ja turvallisuuspolitiikan alan 

kansainvälisiin sopimuksiin (PeVL 38/2001 vp, s. 6/II). 

Perustuslailliseen sopimukseen ei sisälly SEU 24 artiklassa olevaa ratifiointieh-toa. Ns. hätäjarru-lauseke 

kuitenkin kuulu yhteisen uiko- ja turvallisuuspolitiikan alan eurooppapäätösmenettelyyn (III-201 (2) art), ja 111-204 

artiklan nojalla se ulottunee myös tämän alan kansainvälisiin sopimuksiin. 
Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate 

Perustuslaillisen sopimuksen 1-9 artiklan mukaan unionin toimivallan käyttöön sovelletaan toissijaisuusperiaatetta ja 

suhteellisuusperiaatetta. Tästä laaditun pöytäkirjan mukaan kansalliset parlamentit valvovat ennakollisesti 

toissijaisuusperiaatteen toteutumista. Valvontaa varten luodaan erityinen varhaisvaroitusjärjestelmä. Sen mukaisesti ko-

missio toimittaa kaikki säädösehdotuksensa ja muutetut ehdotukset myös jäsenvaltioiden kansallisille parlamenteille. Ne 

voivat kuuden viikon kuluessa esittää huomautuksensa siitä, että ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. Jos 

riittävä määrä parlamenteista on tätä mieltä, komission on tarkasteltava ehdotustaan uudelleen ja perusteltava 

päätöksensä sen sisällöstä riippumatta. Jäsenvaltiolla on mahdollisuus omasta tai kansallisen parlamentin puolesta viedä 

asia jälkikäteen tuomioistuimen ratkaistavaksi. 

Valiokunta on aiemmin katsonut, että perustuslain 96 ja 97 §:n nojalla jo noudatettava menettely luo ilman 

erillisiä institutionaalisia järjestelyjä hyvän perustan eduskunnan osallistumiselle unionin asioiden arvioimiseen myös 

toissijaisuusperiaatteen valvonnan näkökulmasta (PeVL 38/2002 vp, s. 2/II). Tulevaisuuskonventin ehdotus merkitsee, 

että eduskunta toimii itsenäisesti suhteessa unionin toimielimiin. Tästä mahdollisesti aiheutuvista säännöstarpeista 

valiokunta huomauttaa, että eduskunnan uusien tehtävien sääntely ei perustuslain 39 §:n johdosta ole enää perustuslain 

tasoinen kysymys. Vielä on syytä todeta, ettei ehdotus vähennä valtioneuvoston velvoitetta antaa perustuslain 96 ja 97 

§:n mukaisesti asiakirjoja ja tietoja eduskunnalle. 

Valiokunta yhtyy niihin valtioneuvoston kantoihin, jotka koskevat pöytäkirjan viittausta kannemahdollisuudesta 

kansallisen parlamentin puolesta ja Ahvenanmaan maakuntapäivien aseman turvaamista valtionsisäisin menettelyin. 
Unionin toimielimet 
 
 
Eurooppa-neuvosto 

Eurooppa-neuvostosta tulee unionin virallinen toimielin. Se saa eräitä toimielinjärjestelmää koskevia toimivaltuuksia 

perustuslaillisen sopimuksen sisällön tarkentamiseen ja muuttamiseen ns. valtuutuslausekkeiden kautta. Eurooppa-



 

 

neuvoston uuden aseman merkitystä osoittaa, että se saa vallan säännellä muun muassa ministerineuvoston kokoonpanot. 

Eurooppa-neuvoston vahvistaminen voi muodostua jännitteiseksi tekijäksi jäsenvaltioiden tasavertaisuuden ja sitä 

tukevan yhteisömenetelmän kannalta. 

Jäsenvaltioiden välillä kiertävästä puheenjohtajuudesta luovutaan. Eurooppa-neuvosto valitsee sen sijaan itselleen 

pysyvän puheenjohtajan kahden ja puolen vuoden kaudeksi. Tämä muutos saattaa olla perusteltu laajentuvassa unionissa 

toiminnan jatkuvuuden tehostamiseksi. 

Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan, jonka mukaan kaikkien muita toimielimiä koskevien määräysten tulee 

ulottua Eurooppa-neuvostoon, kun siitä tulee unionin toimielin. Ennen muuta on tärkeää, että unionin tuomioistuin on 

toimivaltainen tutkimaan Eurooppa-neuvoston toimien lainmukaisuutta. 

Eurooppa-neuvoston roolin muuttuminen ja pysyvän puheenjohtajan valitseminen sille eivät valiokunnan 

käsityksen mukaan vaikuta sopimuksen valtionsisäisen käsittelyn tapaan. Eurooppa-neuvoston asema unionin virallisena 

toimielimenä ei kuitenkaan voi olla merkityksetöntä tasavallan presidentin ja valtioneuvoston toimivaltasuhteiden 

kannalta, joita sääntelee perustuslain 93 §. Kysymys on viime kädessä siitä, että pykälän 2 momentissa osoitetaan 

valtioneuvoston toimivaltaan unionissa tehtävien päätösten kansallinen valmistelu ja että unionin perussopimusten — 

tulevaisuudessa perustuslaillisen sopimuksen — muutosten valmisteluun sovelletaan saman pykälän 1 momentin 

säännöksiä (HE 1/1998 vp, s. 146/1). 
Ministerineuvosto 

Ministerineuvoston puheenjohtajuusjärjestelmää uudistetaan luopumalla nykyisestä kiertävästä puheenjohtajuudesta. 

Ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana toimii unionin ulkoministeri. Neuvoston muiden kokoonpanojen puheenjohtajina 

toimivat jäsenvaltioiden edustajat tasapuolisen vuorottelun järjestelmän mukaisesti. Puheenjohtajuus toteutetaan 

vähintään yhden vuoden jaksoissa. Eurooppa-neuvoston eurooppapäätöksellä vahvistetaan vuorottelun säännöt, joissa 

otetaan huomioon Euroopan poliittinen ja maantieteellinen tasapaino ja jäsenvaltioiden monimuotoisuus. 

# Ehdotettu tasapuolisen vuorottelun järjestelmä ei valiokunnan käsityksen mukaan sinänsä vaikuta perustuslaillisen 

sopimuksen valtionsisäisen käsittelyn tapaan. Kysymys on sellaisesta unionin institutionaalisen tason toiminnan 

laajentumisen myötä muuttuvissa, uudenlaisissa oloissa sittenkin tavanomaisena pidettävästä kehittämisestä, jolla ei ole 

merkitystä kansallisen perustuslain näkökulmasta. 

f Tämän seikan johdosta valiokunta kuitenkin viittaa esittämäänsä luonnehdintaan, jonka mukaan unionin "jäsenenä 

Suomi käyttää osaa suvereniteetistaan yhdessä muiden täysivaltaisten jäsenvaltioiden kanssa eurooppalaisen 

yhteistoiminnan hyväksi" (PeVL 14/1994 vp, s. 3/1). Sama yhdenvertaisuus-periaatetta kuvastava luonnehdinta on 

sittemmin toistettu uuden perustuslain 1 §:n säännösten yhteydessä (HE 1/1998 vp, s. 72/1). Valiokunta kannattaa 

valtioneuvoston kaipaamia tarkennuksia, joilla varmistetaan jäsenvaltioiden välinen ehdoton tasavertaisuus 

vuorottelujärjestelmässä. Tällä kysymyksellä on edellä mainittu huomioon ottaen kytkentä kansalliseen 

perustuslakiimme. 



 

 

f  Perustuslaillinen sopimus merkitsee yleisesti ottaen määräenemmistöpäätöksente-on lisääntymistä 

ministerineuvostossa. Valiokunta on katsonut, että tällaisten muutosten valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa on 

sinänsä kiinnitettävä huomiota muuttuvien sopimusmääräysten luonteeseen ja asialliseen soveltamisalaan. EY:n 

perustamissopimuksen osalta valiokunta on kuitenkin yleisesti korostanut sitä, että tällainen päätöksentekosääntöjen 

muutos ei muuta jäsenvaltioiden ja yhteisön välistä toimivallanjakoa, vaan niitä menettelyjä, joiden mukaan yhteisössä 

tehdään päätöksiä. Kysymyksessä ei valiokunnan mielestä ole ollut uudenlainen päätösmenettely, vaan jo ennestään 

käytetyn menettelyn soveltaminen, minkä vuoksi tällaiset päätöksentekosääntöjen muutokset eivät ole olleet 

ongelmallisia perustuslain täysivaltaisuussäännösten kannalta (PeVL 38/2001 vp, s. 6/1). 
 

Eurooppa-neuvoston ja ministerineuvoston määräenemmistösäännöt 

Määräenemmistöllä Eurooppa-neuvostossa ja ministerineuvostossa tarkoitetaan 1-24 artiklan mukaan jäsenvaltioiden 

enemmistöä ja vähintään kolmea viidesosaa unionin väestöstä. Tämä korostaa — kuten valtioneuvosto toteaa — liiaksi 

suurten jäsenvaltioiden mahdollisuuksia estää päätöksenteko. Valiokunta tukee valtioneuvostoa siinä, että mi-

nisterineuvoston päätöksenteon tehostamiseksi tulisi määräenemmistöpäätöksenteossa noudattaa ns. yksinkertaista 

kaksoisenemmistöä, joka koostuu puolesta jäsenvaltioista ja puolesta väestöstä. [Vastaavanlaista tasapainoista 

kaksoisenemmistöä tulisi noudattaa myös mainitun artiklan 2 kohdan mukaisessa päätöksenteossa; ehdotuksen mukaan 

määräenemmistöön vaaditaan kahta kolmasosaa jäsenvaltioista ja vähintään kolmea viidesosaa unionin väestöstä.] 
 

Euroopan parlamentti 

Euroopan parlamentin asema vahvistuu unionin päätöksentekojärjestelmässä. Lainsäädäntömenettelyn soveltamisalaa 

sinänsä ja tavallisen lainsäätämisjärjestyksen eli nykyisen yhteispäätösmenettelyn käyttöä laajennetaan; esimerkiksi 

talousarviosta päätetään eurooppalailla. Parlamentti saa lisäksi oikeuden äänestää komission puheenjohtajan ni-

mityksestä. 

Parlamentin paikkajako säilyy Nizzan sopimuksen mukaisena vaalikauden 2004— 2009. Paikkajaon 

uudistaminen myöhemmin jää Eurooppa-neuvoston yksimielisen eurooppapäätöksen varaan. On helppo yhtyä 

valtioneuvoston kantaan, että paikkajaon muuttamisesta tulee päättää hallitusten välisessä konferenssissa. 
 

Euroopan komissio 

Tehtävät. Euroopan komission perustehtävät säilyvät nykyisellään. Komissio tehtävänä on edelleenkin edistää Euroopan 

yleistä etua. Komission yksinomainen aloiteoikeus lainsäädäntökysymyksissä vahvistuu. Valiokunta pitää 

valtioneuvoston tavoin tärkeänä unionin kehittämisen kannalta, että komission toimintakyky ja puolueeton asema ovat 

turvatut myös laajentuvassa unionissa. 



 

 

Kokoonpano. Nizzan sopimuksen mukaan komissiossa on 1.11.2004 alkaen jäsenenä yksi kansalainen kustakin 

jäsenvaltiosta. Unionin jäsenmäärän noustessa 27:een komission jäsenmäärää supistetaan jäsenvaltioiden määrää 

pienemmäksi, jolloin aletaan soveltaa tasapuolista vuorottelua. 

Komission kokoonpano säilyy tulevaisuuskonventin ehdotuksen mukaan Nizzan sopimuksen määräysten 

mukaisena vuoteen 2009 saakka, mikä tarkoittaa sitä, että jokaisesta jäsenvaltiosta on yksi komissaari. Tämän jälkeen 

komissioon nimitetään 15 varsinaista jäsentä eli eurooppakomissaaria. Heihin lukeutuvat komission puheenjohtaja ja 

unionin ulkoministeri. Komission puheenjohtaja nimitetään Euroopan parlamentin jäsenten enemmistöllä Eurooppa-

neuvoston määräenemmistöllä tekemän esityksen pohjalta. Komission puheenjohtaja valitsee muut komission jäsenet 

jäsenvaltioiden tasapuolisen vuorottelun pohjalta. Jäsenvaltiot esittävät kolme ehdokasta, jotka edustavat kumpaakin 

sukupuolta. Komissioon nimitetään lisäksi äänioikeudettomia komissaareja niistä jäsenvaltioista, joilla ei ole muuten 

edustusta komissiossa. 

Valtioneuvosto tahtoo ehdotukseen komission kokoonpanosta sellaisen muutoksen, jonka mukaan komissiossa on 

yksi äänivaltainen jäsen kustakin jäsenvaltiosta. Tällainen muutos olisikin ehdotusta paremmin sovitettavissa yhteen 

jäsenvaltioiden yhdenvertaisuuden kanssa ja merkityksellinen myös kansallisten legitimiteettinäkökohtien kannalta. 

Seikka on komission riippumattomasta asemasta huolimatta tärkeä. Valtioneuvoston mielestä tehtävienjako tällaisen 

laajan komission sisällä tulisi perustua jäsenvaltioiden väliseen tasapuoliseen vuorotteluun. [Vaihtoehtoisesti komissio 

itse voisi päättää komissaarien työnjaosta.] 

Kansallinen menettely. Kunkin jäsenvaltion on valtioneuvoston mielestä asetettava vain yksi ehdokas jäsenvaltiosta 

tulevaksi komissaariksi. Valiokunta pitää tulevaisuuskon-ventin ehdotusta siltä kannalta parempana, että useamman 

ehdokkaan järjestelmässä voidaan todennäköisesti turvata miesten ja naisten tasa-arvo komission kokoonpanossa. 
 

Unionin ulkoasiainministeri 

Unionin ulkoasiainministerin nimittää Eurooppa-neuvosto määräenemmistöllä yhteisymmärryksessä komission 

puheenjohtajan kanssa. Ulkoasiainministerin päätehtävänä on komission jäsenenä sekä yhteisessä uiko- ja 

turvallisuuspolitiikassa ministerineuvoston valtuuttamana osaltaan turvata unionin ulkosuhteiden yhtenäisyys. 

Valiokunta suhtautuu valtioneuvoston tavoin epäillen ulkoasiainministerin kaksoisroolin onnistuneisuuteen. Erityisen 

ongelmallista on, että ministeri toimisi ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana. 
 
 

Muita seikkoja 
 

Unionin oikeuden etusija 

Perustuslaillisessa sopimuksessa määrätään (1-10 art), että perustuslaki ja se lainsäädäntö, jota unionin toimielimet 

antavat käyttäessään unionin toimivaltaa, ovat ensisijaisia jäsenvaltioiden lainsäädäntöön nähden. Yhteisön oikeudessa 

keskeinen etusijaperiaate on kehittynyt EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä ilman sopimusmääräysten suoraa tukea. 



 

 

Konkreettisessa soveltamistilanteessa on tämän periaatteen mukaan sovellettava yhteisön oikeuden normia sen kanssa 

ristiriidassa olevan kansallisen normin asemesta tämän säädöshierarkisesta tasosta riippumatta. Nimenomainen 

etusijasäännös oli jo Euroopan talous-alueesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen 

soveltamisesta annetussa laissa (1504/1993). Sen 2 ja 3 §:ssä kiellettiin soveltamasta kansallisen lain tai asetuksen 

säännöstä, joka oli ristiriidassa ns. ETA-sään-töjen kanssa. Tämä säännös oli osaltaan vaikuttamassa siten, että kyseinen 

lakiehdotus käsiteltiin perustuslainsäätämisjärjestyksessä (PeVL 15/1992 vp, s. 3/II). Samoin katsottiin Suomen 

liittymisestä Euroopan unioniin tehtyä sopimusta käsiteltäessä (PeVL 14/1994 vp, s. 3), Tällöin perustuslakivaliokunta 

kuitenkin huomautti, että etusijaperi-aatteen perustuminen yksinomaan tuomioistuimen tulkintoihin saattaa sitä 

soveltavien viranomaisten kannalta muodostua epätyydyttäväksi verrattuna ETA-sopimukseen, jota koskevaan lakiin 

sisältyivät nimenomaiset säännökset tästä periaatteesta. 

Etusijaperiaate on jo nykyisin unionin jäsenyyteen sisältyvä perusluonteinen seikka, eikä sen nimenomainen 

mainitseminen perustuslaillisessa sopimuksessa vaikuta sopimuksen valtionsisäiseen käsittelyyn. Voidaan kuitenkin 

huomauttaa, että periaate on muotoiltu ehdotuksessa varsin kategorisesti. Ilmaisu saattaa jopa mennä EY:n tuomio-

istuimen oikeuskäytäntöä pidemmälle. Tuomioistuin on näet ratkaisuissaan korostanut etusijaa yksittäisten 

oikeustapausten tasolla. Etusijan antaminen EY:n oikeudelle on selvästi vasta viimekätinen keino turvata EY:n oikeuden 

tehokkuus; kansallisten säännösten tulkinnallinen harmonisointi EY:n oikeuden kanssa on ensisijaista (esim. Mary 

Murphy (C-157/86 [1988] ECR 673). 
 

Unionin perusoikeusulottuvuus 

Valiokunta suhtautuu valtioneuvoston tavoin myönteisesti siihen, että unionin perusoi-keuskirja (ks. esim. PeVL 

25/2001 vp, s. 4—5) on sisällytetty kokonaisuudessaan perustuslaillisen sopimuksen II osaksi. Hyvin tärkeä myös on 

sopimukseen sisältyvä oikeusperusta (1-7 (2) art) unionin liittymiselle Euroopan ihmisoikeussopimukseen (PeVL 

29/2000 vp). On välttämätöntä korostaa sitä, että nämä toimenpiteet eivät muuta perustuslakivaliokunnan roolia perus-ja 

ihmisoikeuksien valvontaa harjoittavana toimielimenä kansallisessa lainsäädäntömenettelyssä eikä unionin asioiden 

kansallisessa ennakko-käsittelyssä. 

, Alunperin poliittisena julistuksena hyväksytyn perusoikeuskirjan tekstiin on tehty eräitä teknisiä mukautuksia, minkä 

lisäksi perusoikeuskirjan loppuosan yleisiä määräyksiä on muutettu ja täydennetty jonkin verran. Perusoikeuskirjan 

johdantoon lisättiin maininta perusoikeuskirjan laatineen konventin puheenjohtajiston esittämiin artiklakohtaisiin 

selityksiin, joita tulevaisuuskonventin puheenjohtajisto on lähinnä päivittänyt. • Selonteossa mainitaan, että 

merkittävimmät muutokset ovat perusoikeuksien kattavuutta ja tulkintaa koskevaan 11-52 artiklaan tehdyt lisäykset. 

Selvästi ongelmallisimpana lisäyksenä pidetään artiklan 5 kohtaa, joka koskee perusoikeuskirjan sisältämien määräysten 

jaottelua oikeuksiin ja periaatteisiin. Valiokunta on samaa mieltä tämän lisäyksen periaatteellisesta ongelmallisuudesta 

esimerkiksi perus- ja ihmisoikeuksien jakamattomuuden näkökulmasta, mutta tähdentää sen seikan ensisijaisuutta, että 

perusoikeuskirjan määräyksiä pitää tuikita ja soveltaa niiden sanamuodosta käsin. Yhtäkään oikeutta ei 



 

 

perusoikeuskirjan tekstissä luonnehdita periaatteeksi. Oikeudet sen sijaan eroavat siinä, kuinka vahvoin sanonnoin ne on 

turvattu. Muun muassa jotkut oikeudet unioni tunnustaa ja kunnioittaa niitä (esim. 11-26 ja II-27 art), toiset oikeudet 

varmistetaan (esim. 11-33 (1) art) ja eräät oikeudet vallitsevat unionin oikeuden sekä kansallisten lainsäädäntöjen ja 

käytäntöjen mukaisesti (esim. 11-27 art). 
 

Kansanäänestys 

Suomen perustuslain 53 §:n nojalla lailla päätetään neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä. Suomen 

liittymisestä Euroopan unioniin järjestettiin 16.10.1994 neuvoa-antava kansanäänestys. Lisäksi Ahvenanmaalla 

järjestettiin 20.11.1994 erillinen neuvoa-antava kansanäänestys. Liittymissopimuksesta ja sen voimaansaattamislaista 

antamassaan lausunnossa perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota (PeVL 14/1994 vp, s. 5) jäsenyyskysymyksessä 

noudatettavan menettelyn legitimiteettiiin — sen yleiseen hyväksyttävyyteen ja soveltuvuuteen kansanvaltaiseen 

järjestelmään. EU:n jäsenyyden huomattavien vaikutusten takia oli oleellisen tärkeää, että asiasta pantiin toimeen neu-

voa-antava kansanäänestys, minkä lisäksi valiokunta tähdensi sitä, että Suomen jäsenyys EU:ssa oli ajankohtaistunut 

vasta tuolloin jo lopuillaan olleen eduskuntakauden aikana. 

Tarvetta järjestää neuvoa-antava kansanäänestys perustuslaillisesta sopimuksesta on aihetta tarkastella sekä 

kansallisesta että EU:n kattavasta näkökulmasta. Kansallisiin seikkoihin perustuvan arvioinnin tulee pohjautua siihen, 

ovatko sopimuksesta johtuvat muutokset sinänsä tai yhdessä Amsterdamin ja Nizzan sopimusmuutosten kanssa esi-

merkiksi uudenlaisuudessaan niin merkittäviä, että vuoden 1994 kansanäänestyksen jäsenyydelle myönteisen 

lopputuloksen ei enää voida katsoa kattavan niitä. Sopimuksen tai sitä edeltävien sopimusten sisältämät uudistukset eivät 

valiokunnan mielestä ole sillä tavoin oleellisia, että kansanäänestys olisi niiden vuoksi perusteltua järjestää. Päätös 

kansanäänestyksen järjestämisestä riippuu kuitenkin mitä suurimmassa määrin poliittisista arvioista. 

EU:n tason arvioinnissa on olennaista, että uudella sopimuksella varta vasten tavoitellaan perustuslaille ominaisia 

syvällisiä vaikutuksia ja että kansanäänestysmenette-lyssä voidaan lisätä unionin kansalaisten tietoisuutta. Sopimuksen 

on nimenomaisen maininnan mukaisesti tarkoitus ilmentää myös Euroopan kansalaisten tahtoa rakentaa tulevaisuuttaan 

yhdessä (1-1 art). Samanlaiset legitimiteettinäkökohdat, jotka Suomessa liitettiin vuoden 1994 kansanäänestykseen, ovat 

nyt asiaan kuuluvia unionin tasolla ja puoltavat kansanäänestyksen järjestämistä mahdollisimman monessa 

jäsenvaltiossa. 

Euroopan parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta suosittaa 

mietintöluonnoksessaan (9.11.2003) jäsenvaltioita, sikäli kuin kansalliset perustuslait sen sallivat, järjestämään 

perustuslaillisesta sopimuksesta kansanäänestyksen mahdollisuuksien mukaan samaan aikaan kuin eurovaalit 

toimitetaan. Käytössä olevien tietojen mukaan perustuslaista toimeenpannaan kansanäänestys Alankomaissa, Espanjassa, 

Irlannissa, Luxemburgissa, Portugalissa, Ranskassa ja Tanskassa. Kansanäänestyksen järjestäminen on lisäksi arvioitu 

todennäköiseksi Italiassa, Itävallassa, Liettuassa, Puolassa, Slovakiassa, Sloveniassa ja Unkarissa.2 

 



 

 

Eräät muut kohdat 

Ahvenanmaa. Perustuslaillista sopimusta sovelletaan IV-4 artiklan nojalla Ahvenanmaahan Suomen 

liittymissopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 2 määräysten mukaisesti. Jos perustuslaillisella sopimuksella kumotaan 

liittymissopimus, Ahvenanmaa-pöytäkirja on tarpeen siirtää sellaisenaan perustuslaillisen sopimuksen pöytäkirjaksi. 

Valtioneuvosto on asianmukaisesti ilmoittanut valmistavansa tällaisen liittämisen, jos sitä tarvitaan. 

Valiokunta on edellä yhtynyt valtioneuvoston kantaan Ahvenanmaan maakunnan aseman turvaamisesta 

toissijaisuusperiaatteen valvonnassa. Toissijaisuusperiaatteen valvonnan ja itsehallintojärjestelmän yhteensovittamiseksi 

on syytä selvittää, miten it-sehallintoviranomaiset voidaan kytkeä mukaan kansalliseen menettelyyn. 

Kansanaloite. Ehdotuksen mukaan vähintään miljoona kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltioita voi tehdä 

komissiolle aloitteen säädösehdotuksen laatimisesta (1-46 art). Valiokunta huomauttaa, että aloitteen tekemiseen 

vaadittava vähimmäishenkilö-määrä osoittautuu todennäköisesti liian alhaiseksi, jos aloitteeseen voi yhtyä esimerkiksi 

sähköpostitse. 
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Valiokunta pitää periaatteellisesti jonkinlaisena ongelmana, että aloitteet tehdään komissiolle. Aloitteiden 

käsittely voi heikentää komission mahdollisuuksia huolehtia varsinaisista perustehtävistään. Olisikin arvioitava, että 

aloitteiden valmistava käsittely ohjattaisiin Euroopan parlamenttiin, lähinnä sen vetoomusvaliokuntaan. 

Oikeudellinen jatkuvuus. Ehdotuksen mukaan (IV-3 art) HVKrssa laaditaan pöytäkirja, jossa lueiellaan perustuslaillisen 

sopimuksen voimaan tullessa voimaan jäävä sekundäärilainsäädäntö. Luettelointitekniikkaan sisältyvät omat vaaransa. 

Luettelointi vaikeutuu, koska EY:n säädösten kumoamisessa käytetty lainsäädäntötekniikka on aikaisemmin ollu varsin 

sekavaa. Yksityisten oikeusasema ja siitä johtuvat oikeusvarmuusnäkö-kohdat puoltavat vahvasti sen vaihtoehdon 

omaksumista, että ennen perustuslaillisen sopimuksen voimaantuloa annetut säädökset pysyvät voimassa ja niillä on 

sopimuksen ollessa voimassa ne oikeusvaikutukset, jotka niillä oli unionin perussopimusten nojalla sopimuksen 

voimaantulon ajankohtana. 
 
 
Lausunto 
 

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta ehdottaa, 
 

että ulkoasiainvaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on esitetty. 
 
 
 

Helsingissä päivänä syyskuuta 2003 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

http://www.european-referendum.org/


 

 

pj.    Kimmo Sasi /kok 
vpj. Arja Alho /sd 
jäs.  Leena Harkimo /kok 

Hannu Hoskonen /kesk 
Anne Huotari /vas 
Roger Jansson Ix 

Irina Krohn /vihr 
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Miapetra Kumpula /sd 
Annika Lapintie /vas 
Henrik Lax Ix Reino Ojala 
/sd Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk Simo 
Rundgren /kesk Arto 
Satonen /kok Seppo 
Särkiniemi /kesk Ilkka 
Taipale /sd. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen. 
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15 kpl 
Valtioneuvoston selonteon vakava puute on, että siinä ei ole yritettykään näistä lähtökohdista arvioida perustuslaillisen 
sopimuksen merkitystä perustuslakimme kannalta. Selonteon eduskuntakäsittelyyn jääneen lyhyen ajan rajoissa 
valiokunnan puolestaan ei ole ollut mahdollista selvittää tätä monitahoista asiaa kuin pintapuolisesti. Sopimuksen 
hyväksyminen ja voimaansaattaminen saattaa tulla päätettäväksi noudattaen perustuslain 94 §:n 2 momentissa ia 95 
§:n 2 momentissa säädettyä määräenemmistöä. Val-tioneuvoston on valiokunnan mielestä aiheellista ottaa jatkossa jo 
HVK:n aikana selvitettäviksi perustuslaillisen sopimuksen valtiosääntöisiä kysymyksiä unohtamatta tällöin 
perustuslain 73 §:n 1 momenttiin sisältyvää uutta "rajattu poikkeus" -edellytystä. 
 

17 kpl 
Valiokunta puoltaa konventtimenetelmän käyttämistä perustuslaillista sopimusta muutettaessa ennen muuta konventin 
laaja-alaisuuden ia avoimuuden takia. On kuitenkin tähdennettävä, että sääntöjen kon-ventin roolista, 
työskentelytavoista ja johtamisesta tulee olla selkeitä ja ennalta vahvistettuja. Ne voidaan antaa tapauskohtaisesti 
kutakin konventtia varten. Valmistelukunnalle kuvattu tehtävä tarkastella perustuslaillisen sopimuksen 
tarkistusehdotuksia ja antaa yksimielisesti suosituksensa jäsenvaltioiden edustajien HVKrlle näyttää esimerkiksi 
mahdollistavan eri tulkinnat siitä, tuleeko konventin olla yksimielinen vai voiko se antaa suosituksensa HYK: lie 
sisäistä yksimielisyyttä saavuttamatta mutta ilman virallisesti esitettäviä eriäviä mielipiteitä. 
 

34 kpl 
Valiokunta on aiemmin katsonut, että perustuslain 96 ja 97 §:n nojalla jo noudatettava menettely luo ilman erillisiä 
institutionaalisia järjestelyjä hyvän perustan eduskunnan osallistumiselle unionin asioiden arvioimiseen myös 
toissijaisuusperiaatteen valvonnan näkökulmasta (PeVL 38/2002 vp, s. 2/Ti). Tulevai-suuskonventin ehdotus 
merkitsee, että eduskunta toimii itsenäisesti suhteessa unionin toimielimiin. Tällainen eduskunnan uusi tehtävä ei ole 
kansallisena kysymyksenä perustuslakiuudistuksen tavoitteiden mukaisesti perustuslain tasoinen asia (HE 1/1998 vp. 
s. 75/ID. Tästä Uudesta tehtävästä mahdollisesti aiheutuvista säännöstarpeista valiokunta huomauttaa, että eduskunnan 
uusien tehtävien sääntely ei voidaan perustuslain 39 §:n johdosta ole enää perustuslain tasoinen kysymys mukaan 
huolehtia eduskunnan työjärjestyksessä. Vielä on syytä todeta, ettei ehdotus vähennä valtioneuvoston velvoitetta antaa 
perustuslain 96 ja 97 §:n mukaisesti asiakirjoja ja tietoja eduskunnalle. 
 

39 kpl 
Eurooppa-neuvoston roolin muuttuminen ja pysyvän puheenjohtajan valitseminen sille eivät valiokunnan käsityksen 
mukaan vaikuta sopimuksen valtionsisäisen käsittelyn tapaan. Eurooppa-neuvoston asema unionin virallisena 
toimielimenä ei kuitenkaan voi olla merkityksetöntä tasavallan presidentin ja valtioneuvoston toimivaltasuhteiden 
välillä noudatettavien käytäntöjen kannalta, joita sääntelee perustuslain 93 -§•. Kysymys on viime kädessä siitä, että 
pykälän perustuslain 93 §:n 2 momentissa osoitetaan valtioneuvoston toimivaltaan unionissa tehtävien päätösten 
kansallinen valmistelu (PeVM 10/1998 vp, s. 26/ID ia että unionin perussopimusten — tulevaisuudessa 
perustuslaillisen sopimuksen — muutosten valmisteluun sovelletaan saman pykälän 1 momentin säännöksiä (HE 
1/1998 vp, s. 146/1). 
 

46 kpl 
Parlamentin paikkajako säilyy Nizzan sopimuksen mukaisena vaalikauden 2004— 2009. Paikkajaon uudistaminen 
myöhemmin jää Eurooppa-neuvoston yksimielisen eurooppapäätöksen varaan. On helppo perusteltua yhtyä 
valtioneuvoston kantaan, että paikkajaon muuttamisesta tulee asian valtiosääntöisen luonteen vuoksi päättää 
hallitusten välisessä konferenssissa. 

VNS 2 (HVK-selonteko) - muutoksia lausuntoluonnokseen 



 

 

50 kpl 
Valtioneuvosto tahtoo ehdotukseen komission kokoonpanosta sellaisen muutoksen, jonka mukaan komissiossa on yksi 
äänivaltainen jäsen kustakin jäsenvaltiosta. Tällainen muutos olisikin ehdotusta paremmin sovitettavissa yhteen 
jäsenvaltioiden yhdenvertaisuuden kanssa ja merkityksellinen myös komissiota kohtaan kansallisten kansallisesti 
tunnettavan legitimiteettinäkökohtien legitimiteetin kannalta. Seikka on komission riippumattomasta asemasta 
huolimatta tärkeä. Valtioneuvoston mielestä tehtävienjako tällaisen laajan komission sisällä tulisi perustua 
jäsenvaltioiden väliseen tasapuoliseen vuorotteluun. [Vaihtoehtoi sesti komissio itse voisi päättää komissaarien 
työnjaosta.] 
 

59 kpl 
Tarvetta järjestää neuvoa-antava kansanäänestys perustuslaillisesta sopimuksesta on aihetta tarkastella sekä 
kansallisesta että EU:n kattavasta näkökulmasta. Kansallisiin seikkoihin perustuvan arvioinnin tulee pohjautua siihen, 
ovatko sopimuksesta johtuvat muutokset sinänsä tai yhdessä Amsterdamin ja Nizzan sopimusmuutosten kanssa 
esimerkiksi uudenlaisuudessaan niin merkittäviä, että vuoden 1994 kansanäänestyksen jäsenyydelle myönteisen 
lopputuloksen ei enää voida katsoa kattavan niitä. Sopimuksen tai sitä edeltävien sopimusten sisältämät uudistukset 
eivät valiokunnan mielestä ole sillä tavoin oleellisia tässä vaiheessa arvioituina välttämättä sellaisia, että 
kansanäänestys olisi niiden vuoksi perusteltua järjestää. Päätös kansanäänestyksen järjestämisestä riippuu Icuitenkin 
mitä suurimmassa määrin poliittisista arviois ta? 
 

61 a kpl 
Päätös kansanäänestyksen järjestämisestä riippuu kuitenkin mitä suurimmassa määrin poliittisista arvioista. 
 

62 kpl 
Ahvenanmaa. 
Perustuslaillista sopimusta sovelletaan IV-4 artiklan nojalla Ahvenanmaahan Suomen liittymissopimukseen liitetyn 
pöytäkirjan N:o 2 määräysten mukaisesti. Jos perustuslaillisella sopimuksella kumotaan liittymissopimus, 
Ahvenanmaa-pöytäkirja on tarpeen siirtää sellaisenaan perustuslaillisen sopimuksen pöytäkirjaksi. Valtioneuvosto on 
asianmukaisesti ilmoittanut varmistavansa tällaisen liittämisen, jos sitä tarvitaan. Valtioneuvoston tulee muutoinkin 
varmistaa HVKrssa. että perustuslaillinen sopimus ei millään tavoin vaaranna Ahvenanmaan kansainvälisoikeudellista 
asemaa. 
 

65 kpl 
Valiokunta pitää periaatteellisesti jonkinlaisena ongelmana, että aloitteet tehdään komissiolle. Aloitteiden käsittely voi 
heikentää komission mahdollisuuksia huolehtia varsinaisista perustehtävistään. Olisikin arvioitava, että onko 
aloitteiden valmistava käsittely ohjattaisiin tarkoituksenmukaista ohjata Euroopan parlamenttiin, lähinnä sen 
vetoomusvaliokuntaan. 
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l//us ^z/aoöz 
 
 
16 kpl 
Ehdotukseen sisältyy menettelymääräys sen tilanteen varalta, että kahden vuoden kuluttua sopimuksen muuttamisesta 
tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta neljä viidesosaa jäsenvaltioista on ratifioinut muutossopimuksen mutta yhdellä 
tai useammalla jäsenvaltiolla on vaikeuksia ratifioinnissa. Tällöin Euroop-pa-neuvosto ottaa asian käsiteltäväkseen, 
lähinnä arvioidakseen tilanteen poliittiset seuraukset. Vastaavaa menettelyä sovelletaan tarvittaessa itse 
perustuslaillisen sopimuksen ratifiointivaiheessa. 
 

30 kpl 
Sillä tarkoitetaan unionin yksinomaista toimivaltaa tehdä kansainvälisiä sopimuksia unionin sisäisten sääntöjen 
antamisen perusteella vain siltä osin kuin sopimukset vaikuttavat sisäisiin sääntöihin tai muuttavat niiden 
soveltamisalaa. 
 

50 kpl 
Valiokunta pitää lisäksi komission kokoonpanossa tärkeänä, että siinä vallitsee sekä sukupuolten että poliittisten 
suuntausten tasapaino. 

Pe. V P ^kobZoJA 
 
 

Perustuslakivaliokunnalle 12.9. 2003 
 

Lausunto asiasta: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle konventin tuloksista ja valrnistautumisesta 

hallitusten väliseen konferenssin (VNS 2/2003 vp). 
 
 
 

Aluksi 
 

EU-kehityksen kriittinen kysymys koskee EU:n "demokratiavajetta" ja sen oikeutusta kansalaisten silmissä, kuten 

EU:n huippukokouspMtelmissä ja useissa muissa yhteyksissä on toistuvasti esitetty. 

On epätodennäköistä, että unioni voi pitkällä aikavälillä menestyä, elleivät kansalaiset arvosta sitä ja pidä sen 

toimia onnistuneina ja oikeutettuina. Tehokkuusvaatimusten asettaminen demokraattisen oikeutuksen vaatimusten 

edelle perustuslainsäätämisen ja hyväksymisen yhteydessä on tästä syystä ongelmallista. Lausuntoni päätarkoituksena 

on antaa välineitä sen arvioimiseksi mitä tästä seuraa, erityisesti Suomessa. 
 

Tekninen huomautus: käytän termejä perustuslakisopimus (PeS) ja perustuslakiehdotus (PeE). Tämä johtuu arvioistani 

osassa 1. 
 

Perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan arviointitehtävää hankaloittaa huomattavasti kaksi asiaa. Poliittinen paine 

hyvin tiukkaan aikatauluun sekä valmistelu- ja päätöksentekovaiheen kietoutuminen toisiinsa. Rationaalinen 

tahdonmuodostus voi tapahtua vain tarkan analyysin ja laajan keskustelun perusteella. Tämä koskee myös, ja kenties 

erityisesti, historiallisesti merkittäviä ratkaisuja. Voidaan kysyä, keitä lähes paniikinomainen tunnelma hyödyntää ja 



 

 

ketkä sitä haluavat, varsinkin sen valossa, ettei perustuslaki kuitenkaan ehdi astua voimaan ennen EU:n laajenemista, 

jolloin kiireen virallinen peruste — että laajentunut EU ei voi toimia ilman uutta perustuslakia — on kyseenalainen? 

Samaten voidaan kysyä, miksi eduskunta ylipäätään alistuisi kiireelle?. Oikeudellisesti on selvää, että Suomi voi EU:n 

jäsenenä suvereenisti ilmoittaa, mikä käsittely- ja ratifiointiaikataulu on sille mahdollinen poliittisten perusarvojensa 

kunnioittamisen kannalta. 

Näihin perusarvoihin kuuluu pyrkimys rationaaliseen ja demokraattiseen poliittiseen 

tahdonmuodostukseen. 

PeS pyrkii konstituoimaan uuden poliittisen yhteisön.1 Se miten asiassa edetään ei voi olla määrittämättä sitä 

mitä konstituoidaan. Demokraattisen oikeusvaltion perustaminen ei voi tapahtua kiireellä, joka uhkaa sen 

legitimiteettiperustaa. (Syy on yksinkertainen: demokraattisen oikeusvaltion olennainen ominaisuus on, että 

perustuslain voidaan perustellusti katsoa ilmaisevan kansalaisten tahtoa. Demokraattisen oikeusvaltion perustaminen 

pelkällä deklaraatiolla on siten käsitteellinen mahdottomuus.) Suomi tekisi nähdäkseni tärkeän palveluksen Unionille 

ja sen kansalaisille määrätessään hallitusten välisen konferenssin alkamisajankohdalle ja/tai sen päättymiselle reilun 

lisäajan. 
 

Arvioin seuraavia kysymyksiä: 

1. Miten perustuslakiesitystä tulisi tarkastella 

2. Perustuslakiehdotuksen sisältö 

3. Miten asiaa tulisi Suomessa käsitellä 
 

1. Miten perustuslakiehdotusta tulisi tarkastella? Asia vaatii ainakin 

oikeudellisen ja poliittisen arvion. 
 

Oikeudellisesti PeS:n status on, tunnetusti, EU:n sui generis luonteen vuoksi epäselvä. Me tiedämme, ettei kyseessä 

ole perinteisen kansallisvaltion, liittovaltion eikä valtioliiton perustaminen, eikä myöskään tavanomaisen 

kansainvälisen sopimuksen solmiminen. Tästä ei kuitenkaan pidä tehdä liian radikaaleja johtopäätöksiä. On syytä 

korostaa, ettei käsitteellistämisen vaikeudesta seuraa, että perustuslain säätämiseen tai sen muuttamiseen liittyvät 

legitmiteettivaateet voidaan ohittaa esim. sillä muodollisella perusteella että kyseessä on sopimusteknisesti 

kansainvälinen sopimus. Tämä on mahdotonta jo siksi, että PeS sisältää oikeudellisesti katsottuna monella 

ulottuvuudella vahvoja perustuslaillisia piirteitä. 

Oikeudellisesti katsottuna voidaan siis sanoa, että PeE asettaa EU:n ja sen 
 
 

Tämän kuten eräiden muiden arvioiden yksityiskohtainen perustelu ei tässä yhteydessä ole mielekästä. 

jäsenvaltiot vaativan oikeutustehtävän eteen. PeS:sta on syytä päättää mahdolBsirnman legitiimein menettelyin. 
 

Poliittisesti EU:n kehityksellä on kaksi perusulottuvuutta. 
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EU:n kehitys on ensinnäkin asteittaista. Rooman sopimuksesta Nizzan sopimukseen ja sen jälkeisillä 

peruskirjaa / perustuslakia muuttavilla sopimuksilla luodaan vaiheittain uusi poliittinen yhteisö, joka enenevässä 

määrin huolehtii jäsenvaltioiden tehtävistä. 

EU:n kehitykselle on toiseksi luonteenomaista sen finaliteettihioime. Siitä huolimatta, että EU:n kehitys 

tapahtuu asteittain, kehityksen yleisesti tunnustettu tarkoitus on kunnianhimoinen. EU pyrkii muodostumaan 

postnationalistiseksi poliittiseksi toimijaksi, joka voi ratkaista sellaiset kulttuuri- ja yhteiskuntakehityksen tuottamat 

ongelmat, jotka ovat kansallisvaltioiden luonteesta johtuvia tai joiden ratkaisemiseksi kansallisvaltioiden antamat 

välineet ovat riittämättömiä. 

Kansallisvaltioiden aiheuttama ongelma, johon EU pyrkii tarjoamaan institutionaalisen uudistuksen kautta 

ratkaisun, on sodan ongelma. EU pyrkii muodostumaan aiemmin keskinäisiin sotiin taipuvaisten kansallisvaltioiden 

rauhanomaisen yhteistyön yhteisöksi. 

Kansallisvaltioiden hallintakyvyn ylittävä ongelma, johon EU pyrkii tarjoamaan ratkaisun, on talouden 

globalisaation ongelma: EU pyrkii yhteisöksi, joka omaa jäsenvaltioitaan voimakkaamman kyvyn ohjata 

globalisoituvaa taloutta. 

Prosessin ja tarkoituksen välillä on seuraava yhteys: EU:n perustamisajoilta lähtien integraation 

perusominaisuuksiin on kuulunut epäily siitä, etteivät kansalaiset ole innostuneita tukemaan mainittujen tarkoitusten 

tähden EU:n kehitystä kansallisvaltioiden suvereniteetin vaiheittain olennaisilta osin rajoittavaksi tai korvaavaksi 

yhteisöksi. Näin EU:n asteittaiseen kehitykseen liittyy vahva paternalistinen piirre. Kehitys, joka on tarkoitettu 

historiallisesti merkittäväksi, on kansalaisten oletetun epäilevän kannan vuoksi kuvattu de-dramatisoivasti. Suomessa 

ilmiö politiikasta, jonka peruslinjan määrittävät vahvat johtajat kansalaisten edun tulkkeina, kansalaisten tahtoa 

pikemmin ohjaillen kuin noudattaen, on tuttu sodanjälkeisestä historiasta. Pääkokemuksemme liittyy Kekkosen 

aikaan, yya-sopimukseen ja ns. suomettumiseen. Kuitenkin myös Suomen EU-asioiden käsittelyssä edellä mainittu 

paternalismi ja jännite dramaattisten tavoitteiden ja de-dramatisoivan puhetavan välillä on vakiintunut hallinnon ja 

johtavien poliitikkojen päälinjaksi. 

Jännite näkyy nyt hyvin selvästi siinä, että samaan aikaan kun halutaan sanoa, 

ettei PeE tuo kovinkaan merkittäviä muutoksia EU:n voimassaolevaan peruskirjaan, pidetään äärimmäisen tärkeänä 

mm. EU:n laajentumisen takia, että EU muuttuu sen suuntaisesti mitä PeErssä esitetään. 

Kuitenkin itse PeE edustaa tervetullutta muutosta mainittuun EU:n kehityskulkuun seuraavassa mielessä. 

Luonnehtimalla esitystä esitykseksi perustuslaiksi tuodaan ensimmäistä kertaa EU:n oikeudellisessa perustassa 

selkeästi esiin EU:n kehityksen syvälliseksi tarkoitettu merkitys mantereemme historiassa. Suomessakin olisi 

toivottavaa, että EU:n varsinaiset kurmiardumoiset tarkoitukset esitettäisiin selvemmin kuin hallitus nyt selonteossaan 

tekee. Tämä olisi arvokasta siitä riippumatta, miten arvioidaan EU:n menneiden, nykyisen tai tulevien kehitysaskelten 

keskinäinen merkitys EU:n kokonaispyrkimyksen — sen finaliteetin ~ toteuttamisen kannalta. 
 

2. PeE:n sisältö 2.1. Yleistä 
 

Tässä yhteydessä on mahdollista esittää vain muutama havainto. 



 

 

PeE on nähdäkseni perustellusti arvioitu valtiosääntöteknisesti kehnoksi. Johdanto on tyylillisesti arveluttava, 

eikä riittävästi tuo esille pyrkimystä rakentaa EU instituutioksi, joka auttaa purkamaan kansallisvaltioiden 

ongelmallisimpia puolia. 

Yhdessä art. 1.1.3. ("...unioni on avoin /vain?/ Euroopan valtioille...") ja 1.2. kanssa ("... nämä arvot ovat 

/vain? erityisesti?/ ... jäsenvaltioille yhteisiä...") euro-isärimaallinen johdanto ylläpitää ihmiskunnan jyrkkää jakoa 

"sisäpuoleen ja ulkopuoleen" ("meihin eurooppalaisiin" ja "muihin"). Se ei liudenna kansallisvaltioiden tapaa rakentaa 

sekä ylläpitää satunnaisiin maantieteellisiin ja historiallisiin seikkoihin perustuvaa, yleismaailmallisten arvojen 

edistämisen kannalta mielivaltaista erottelua ensisijaisen ja toissijaisen solidaarisuuden välillä. 

Johdannon alkuun laitettu lainaus, jossa Thukydides lainaa Periklestä, on niin sisällöllisesti, 

demokratiamäärityksenä, että historiallisesti, Thukydideen ja Perikleen kannat ja teot huomioonottaen, erittäin 

ongelmallinen ja tulee ehdottomasti poistaa. 

Sisällöllisesti PeE:n tärkein ansio lienee sopimussisällön yksinkertaistuneen ja selkeytyminen. Selkeytyminen 

ei kuitenkaan ole johtanut yksiselitteisyyteen. PeE sisältää runsaasti kohtia, joiden tarkempi tulkinta tapahtuu vasta 

poliittisessa ja oikeudellisessa 

käytännössä. Tätä voi pitää merkittävänäkin ongelmana mm. sen vuoksi että PeE:n mukaan EU sitoutuu 

kunnioittamaan jäsenvaltioiden oikeuskulttuureja, joihin on kuitenkin kuulunut pyrkimys täsmällisyyteen ja 

yksiselitteisyyteen lainsäädännössä. 

Ihmisoikeuksien kannalta PeE:sta alan spesialistienkin on vaikea esittää kokonaisarviota vaaditussa 

aikataulussa. Tässä voin nostaa esille vain yhden näkökohdan, joka nähdäkseni on toistaiseksi ainakin Suomessa 

saanut varsin vähän huomiota. Kysymys koskee PeE:n eri osien tasapainoa ja niiden merkitystä perusoikeuksien ja 

unionin arvojen kokonaisvaltaisen vaalimisen kannalta. PeE:n osien I ja II yleiset määräykset painottavat kenties vain 

hieman enemmän taloudellisia näkökohtia yhteiskunnan tavoitteiden ja arvojen määrittelyssä kuin Suomen 

perustuslaki ja meidän kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita määrittelevät sopimuksemme . Samalla on kuitenkin 

huomattava, että PeE:n kolmannessa osassa sekä yleiset määräykset (erityisesti artikla III.6.) että myös monet 

erityismääräykset (kuten III 55-56, III. 216-217) antavat EUrlle toimivaltansa puitteissa huomattavan yksiselitteiset ja 

vahvat toimeenpano- ja valvontavälineet unionin taloudellisesti määriteltyjen tavoitteiden ja arvojen ajamiseen. PeE ei 

luo EUrlle ihmisoikeuspoliittisten tai esimerkiksi kulttuuri- tai ympäristöpoliittisten tavoitteiden puolella läheskään 

yhtä vahvoja välineitä. 
 

Unionin instituutioiden kohdalla PeE esittää tärkeitä uudistuksia. Se ehdottaa Eurooppa-neuvostolle 

(huippukokouksille) uutta institutionaalista roolia sekä presidentin ja unionin viran perustamista. Instituutioiden 

tasapainoa esitys muuttaa selvästi. Euroopan parlamentin asema vahvistuu selvästi. Muilta osin tasapainokysymykset 

ovat enemmän tulkinnanvaraisia. 
 
 
 

2.2. Toimivaltakysymys: pysyykö EU "itsenäisten jäsenvaltioiden yhteistyöjärjestönä" 
 

PeErn tärkein sisällölHnen kysymys koskee unionin toimivaltaa. Onko se laajuudeltaan ja laadultaan sellaista, että 

unioni pysyy itsenäisten jäsenvaltioiden yhteistyöorganisaationa? 
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Kysymystä pitää tarkastella kolmesta näkökulmasta: (a) toimivallan laajuuden (b) sen oikeutuslähteen ja (c) 

sen haltijan kannalta. 
 

(a) Unionin toimivallan laajuuden aivioinnin kannalta seuraavat seikat ansaitsevat huomiota. 

 
»  

 
 
 
 
 
 
 
 

(i) Unionin toimivalta määritellään eksplisiittisin määräyksin erittäin laajaksi. 

Eräiden siviilioikeudellisten ja veropoliittisten erityiskysymysten lisäksi PeSrsta on vaikea 

löytää esimerkkejä toimivalta-alasta, joka olisi selvästi EU:n toimivallan ulkopuolella. 

(ii) Laajuuden arvioinnissa on huomioitava, että Unionin toimivalta sivuuttaa 

jäsenvaltioiden toimivallan sen käyttäessä yksinomaista ja myös jaettua toimivaltaa. 

Jälkimmäinen määräys on merkittävä periaatteellinen muutos unionin peruskirjaan / 

perustuslakiin. 

(iii) Eri lainsäadäntöalueiden keskinäisen riippuvuuden johdosta ei enää ole sellaista 

yhteiskuntakehityksen ja lainsäädännön alaa, jonka suuntaan ja sisällölliseen kehitykseen 

EU:n toimivalta ei olennaisesti vaikuttaisi. 

(iv) Avoimen koordinaation vahva mutta samalla epämääräinen, tulevassa 

poliittisessa käytännössä pitkälti määräytyvä asema tuo epäselvyyttä unionin faktisen 

toimivallan kattavuuteen. Se mahdollistaa toimivallan huomattavankin laajentumisen 

perustuslain eksplisiittisiin määräyksiin nähden. 

(v) Joustavuuslauseke (artikla 1.17.) mahdollistaa myös unionin toimivallan 

faktisen laajentumisen hyvinkin huomattavasti perustuslain eksplisiittisiin määräyksiin 

nähden. 

(vi) EU:n toimivallan faktisen laajuuden arvioimiseksi olisi mm. arvioitava 

sisämarkkinoita koskevan ja kauppapoliittisen toimivallan yhteiskunnalliset 

heijastusvaikutukset muille lainsäädärmönaloille kuten koulutus-, sosiaali-, terveys- ja 

ympäristölainsäädäntöön. Tämä arvio vaatisi mm. analyysia siitä mikä merkitys eri 

lainsäädäntöalojen keskinäiseen sääntelytehokkuuteen on EU:n esityksillä WTO:n 

investointi- ja kilpailusopimusta koskevien neuvottelujen avaamiseksi. Tämän analyysin ja 

eräitä muita yksityiskohtia koskevan analyysin puuttuessa valistunutta kokonaiskuvaa 

EU:n toimivallan laajuudesta ei voida muodostaa. Tästä johtuen ja 

ennaJikopäätösjärjestelmän takia, unionin tuomioistuimen asema korostuu. 
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Tuomio

istuime
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politiso

itumine

n 

Yhdysv

altojen 

tapaan on tästä johtuen reaalinen 

mahdollisuus. 

(viii) Unionin toimivallan laajentumista hillitsee ennen kaikkea subsidiariteettiperiaate. 

Periaatteen tulkinta kuuluu kuitenkin viimekädessä unionille, ennen kaikkea komissiolle ja 

tuomioistuimelle, joten sen rajoittava vaikutus voidaan -unionin oikeushistorian ja poliittisen historian 

valossa — arvioida vähäiseksi. 
 

(b) Art. 1.1.1. ja 1.9.1-2. määrittelevät jäsenvaltiot unionin toimivallan lähteeksi. 

 

Kansalaisia ei mainita. Unioni saa siten oikeutuksen toimivaltansa käytölle vain epäsuorasti kansalaisilta. 

Pe E ei myöskään sisällä määräystä, jonka mukaan kaikki unionin valta on viime kädessä kansalaisten 

valtaa jota unioni käyttää. 

Tilanne on hankala. Ottaen huomioon unionin perusluonne jäsenvaltioihin nähden ensisijaisena ja 

toimivallaltaan laajemmilla valtuuksilla varustettuna toimijana syntyy jännite kansalaisten heikon valta-

aseman ja unionin demokraattisten arvositoumusten (Johdantoja art. 1.2.) välillä. 

Kansanäänestysinstrumentin ja kansallisvaltioiden aseman vahvistaminen unionin 

valtarakenteessa tarjoaa europarlamenttivaalien monien ongelmien ja rajoitusten vuoksi nykyaikaisen 

diskursiivisen legitimiteettikäsitteen perusteella paremman ulospääsytien em. ongelmista kuin EP:n 

aseman vahvistaminen. 
 

(e) Suomessa on esitetty että EU pysyy PeS:n nojalla em. näkökohdista riippumatta perusluonteeltaan 

itsenäisten jäsenvaltioiden yhteistyöorganisaationa. Arviota perustellaan sillä, että jäsenvaltiot pysyvät 

kompetenssi-kompetenssin haltijoina. Arvio ei ole sisällöllisesti pätevä. 

Ensinnäkin kohdassa (i) mainituista seikoista useat tekevät väitteestä että kompetenssi-

kompetenssi on jäsenvaltioilla tulkinnanvaraisen. 

Toinen, ratkaiseva näkökohta on seuraava. Jäsenvaltioiden kompetenssi-kompetenssin hallinnalla 

voidaan tarkoittaa kahta asiaa. Sitä, että jäsenvaltiot hallitsevat kompetenssi-kompetenssia erikseen tai että 

ne hallitsevat sitä yhdessä. EU:ssa kompetenssi-kompetenssi on yhteistä, ja vielä sillä tavoin, että 

toimivaltasuhteiden muutoksista voidaan päättää vain konsensuksella. 
 

Yllämainitusta seuraa, nähdäkseni yksiselitteisesti, ettei PeS:n mukaista unionia voida muuta kuin 

ohuessa, muodollisessa mielessä pitää itsenäisten valtioiden yhteistyöorganisaationa. 
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3.. Miten asiaa tulisi Suomessa käsitellä 
 

Jos HVK ei tuo edellä esitettyyn nähden merkittäviä muutoksia PeE:en, PeS:n hyväksyminen asettaa EU:n 

ja sen jäsenvaltiot erittäin voimakkaan oikeutuspaineen eteen. Oikeutuksen hakeminen 

tulosorientoituneesti ja jälkikäteen edustaa teoreettisesti kapeaa 

ja nähdäkseni faktisesti toteutuneen demokraattisen kehityksen kannalta vanhentunutta ajattelua. 

Hyväksymismenettelyjen oikeutusvaikutuksia on siksi syytä maksimoida. Tästä seuraa vahva paine 

kansanäänestysten järjestämiseksi kaikissa EU-maissa, myös Suomessa. 
 

Eurooppalaisesta näkökulmasta kansanäänestysmenettelyä puoltavat ennen kaikkea PeE.n johdannon ja 

ensimmäisen osan vahvat identiteetin perustamiseen viittaavat ja tähtäävät muotoilut sekä art. 1.1.1. 

viittaus kansalaisten tahtoon. 

Tämä on arvioni mukaan yksin riittävä peruste kansanäänestysten järjestämiseksi kaikissa EU-

maissa, 
 

Suomalaisesta näkökulmasta ratkaisevaa on se, arvioidaanko EU:n muutokset niin suuriksi ettei vuoden 

1994 hankittu legitimiteetti anna riittävää perustaa PeS:n hyväksymiselle ilman kansanäänestysmenettelyä. 

Asian arvioimiseksi on lähtökohdaksi otettava se, mistä kansalaiset katsoivat äänestävänsä 

syksyllä 1994. Tässä arvioissa tärkein yksittäinen dokumentti on valtioneuvoston toimesta joka kotiin 

jaettu esite (Valtioneuvoston tiedote Euroopan unionin jäsenyydestä). Tiedotteen mukaan "EU:n jäsenmaat 

ovat itsenäisiä ja täysivaltaisia valtioita". Tämä perusluonnehdinta ei edellä esittämien näkökohtien 

perusteella sovellu PeE:n mukaiseen unioniin. 

Suomen sisäiset syyt velvoittavat siten myös kansanäänestyksen järjestämiseen PeS:sta, ellei HVK 

tee merkittäviä muutoksia konventin esitykseen. 
 

Lopuksi: kansanäänestyksiä vastaan esitetään kaksi yleisperustetta. 

Sanotaan, että monet asiat ovat liian vaikeita sopiakseen kansanäänestyksen kohteeksi. Tämän 

argumentin kuten eräiden muiden samankaltaisten argumenttien ongelma on se, että se on liian vahva: se 

suuntautuu helposti myös yleistä äänioikeutta vastaan. 

Toiseksi sanotaan, ettei kansanäänestyksiä pidä järjestää muulloin kuin jos äänestyksen kohteena 

on kaksi selvää vaihtoehtoa. Tämä näkökohta ei kuitenkaan ole PeS:n kohdalla relevantti. 
 

Helsingissä 12.9. 2003 

Thomas Wallgren 
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Helsingin yliopiston filosofian dosentti Suomen 

akatemian akatemiatutkija 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 
/2003 vp 
 

Valtioneuvoston selonteko konventin tuloksista ja 
valmistautumisesta hallitusten väliseen konferenssiin 

 

Ulkoasiainvaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 3 päivänä syyskuuta 2003 lähettäessään valtioneuvoston selonteon konventin tuloksista ja 

valmistautumisesta hallitusten väliseen konferenssiin (VNS 2/2003 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi 

ulkoasiainvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto 

ulkoasiainvaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- EU-asioiden valtiosihteeri Antti Peltomäki, valtioneuvoston kanslia 

- yksikön päällikkö Sakari Vuorensola, ulkoasiainministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Satu Paasilehto, oikeusministeriö 

- suurlähettiläs Eikka Kosonen ja erityisasiantuntija Alexander Stubb, Suomen pysyvä edustusto EU:ssa 

- oikeustieteen lisensiaatti, hallintoneuvos Niilo Jääskinen 

- lanträd/maaneuvos Roger Nordlund ja europarättschef / eurooppaoikeuden päällikkö Michaela Slotte, 

Älands landskapsstyrelse / Ahvenanmaan maakuntahallitus 

- Jean Monnet -professori, Jean Monnet -keskuksen johtaja Esko Antola 
 

VNS 2/2003 vp Versio 0.2 

- professori Mikael Hiden 
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- professori (emeritus) Antero Jyränki 

- professori Seppo Laakso 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pia Letto-Vanamo 

- professori Olli Mäenpää 

- oikeustieteen tohtori, akatemiatutkija Liisa Nieminen 

- professori Tuomas Ojanen 

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Saksiin 

- professori Ilkka Saraviita 

- dosentti, johtaja Teija Tiilikainen 

- professori Kaarlo Tuori 

- filosofian tohtori, akatemiatutkija Thomas Wallgren 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

- EU:n tulevaisuuskonventin varajäsen Esko Helle 

- Suomen Kuntaliitto. 
 
 
 
VALTIONEUVOSTON SELONTEKO 
 

Selonteossa esitellään EU:n tulevaisuuskonventin ehdotusta sopimukseksi Euroopan perustuslaista ja 

valtioneuvoston lähtökohdat ja tavoitteet Roomassa 4.10.2003 avattavassa Euroopan unionin 

jäsenvaltioiden hallitusten välisessä konferenssissa (HVK). Nyt järjestettävän HVK:n lähtökohdat 

poikkeavat selvästi aiemmista perussopimusten tarkistamiseen tähdänneistä konferensseista, koska nyt 

tarkoituksena on kokonaan uuden perustuslaillisen sopimuksen hyväksyminen. HVK:n työn perustana on 

lisäksi EU:n tulevaisuuskonventin laatima ehdotus. 
PeVL /2003 vp — VNS 272003 vp 

 

Valtioneuvosto katsoo kesäkuussa 2003 pidetyn Thessalonikin Eurooppa-neuvos-ton päätelmien 

mukaisesti, että perustuslakia koskevan sopimusehdotuksen teksti on hyvä perusta HVK:n aloittamiselle. 

HVK:n päättämisajankohtaa ei tule määritellä tarkasti etukäteen. Konferenssi tulisi kuitenkin pyrkiä 
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päättämään siten, että perustuslaillinen sopimus tulee Thessalonikin Eurooppa-neuvoston päätelmien 

mukaisesti tutuksi Euroopan kansalaisille ennen kesäkuussa 2004 pidettäviä Euroopan parlamentin 

vaaleja. 

Tulevaisuuskonventin ehdotus on valtioneuvoston käsityksen mukaan suurimmalta osalta 

hyväksyttävissä sellaisenaan. Erityisen tärkeiksi valtioneuvosto näkee unionin toimielinjärjestelmän 

tasapainoisuuden ja toimivuuden turvaamisen jäsenvaltioiden tasa-arvoa kunnioittaen sekä puolustuksen ja 

voimavarayhteistyön alalla tapahtuvaa ra-kenneyhteistyön määräysten muuttamisen. HVK:ssa tulee vielä 

parantaa konventin ehdotuksen teknisiä yksityiskohtia, selkeyttää mahdollisia tulkintaerimielisyyksiä 

aiheuttavia kohtia ja poistaa eräitä tekstiin sisältyviä ristiriitaisuuksia. Valtioneuvoston tavoitteena on 

selkeä, tehokas ja ymmärrettävä järjestelmä, joka lisää unionin avoimuutta ja vahvistaa 

yhteisömenetelmää. 

Valtioneuvosto täydentää eduskunnalle nyt annettua selontekoa HVK:n aikana. Valtioneuvosto 

myös huolehtii Ahvenanmaan maakunnan näkökantojen huomioon ottamisesta valmisteluprosessissa. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT Perustelut 

 
 
Perustuslaillinen sopimus 
 
 
Yleisluonnehdinta 

Käsiteltävänä oleva ehdotus sopimukseksi Euroopan perustuslaista on tarkoitettu korvaamaan nykyiset 

Euroopan unionin perussopimukset. Uudistus on ennen kaikkea kodifioiva, sillä ehdotukseen on koottu 

sellaista perustuslain luonteista ainesta, joka nykyi-sin on iiajuiltiuri perussopimuksissa ja EY:n 

tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Perustuslaista tehtävä sopimus on omiaan vahvistamaan unionin 

oikeusjärjestyksen valtiosäännön luonteisia perusteita. Sopimus myös selkeyttää unionin rakennetta ja 

toimintatapoja. Perustuslaillisen sopimuksen aikaansaamista onkin pidettävä myönteisenä selkeyden, 

läpinäkyvyyden ja iegitiimisyyden kannalta. 

Perustuslaillisen sopimuksen sisältämät merkittävät muutokset koskevat esimerkiksi Eurooppa-

neuvoston aseman tuntuvaa vahvistamista, Eurooppa-neuvoston pysyvän puheenjohtajan ja unionin 
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ulkoasiainministerin virkojen perustamista, Euroopan komission kokoonpanon muuttamista, luopumista 

ns. pilarirakenteesta, lainsäädäntömenettelyn kehittämistä ja perusoikeuskirjan oikeudellistamista. 

Perustuslaillinen sopimus ei muuta unionin perusluonnetta esimerkiksi siitä, millaiseen unioniin 

Suomi liittyi vuonna 1995, vaikkakin sopimus on selkeä askel integraation syventämisen suuntaan. Unioni 

on edelleen jäsenvaltioiden ja kansalaisten yhteenliittymä. Euroopan perustuslaki säilyy nykyisten 

perussopimusten tavoin jäsenvaltioiden välisenä kansainvälisoikeudellisena sopimuksena, jonka 

muuttamisen edellytyksenä on kaikkien jäsenvaltioiden omien valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten 

mukaisesti suorittama ratifiointi. Unionin toimivalta on edelleen sillä tavoin rajattu, että unioni on 

toimivaltainen vain sille perustuslaillisessa sopimuksessa osoitetuissa asioissa jäsenvaltioiden säilyessä 

muilta osin toimivaltaisina. 

Tulevaisuuskonventin laatimassa ehdotuksessa on tulkinnanvaraisuuksia ja päällekkäisyyksiä, jotka 

heikentävät tekstin selkeyttä. Koska kysymyksessä on unionin val-tiosääntöisen perustan sääntelevä 

asiakirja, on todella tärkeää, että HVK:ssa pystytään vielä kehittämään ehdotusta niin sisällöllisesti kuin 

muodollisesti. Tekstin kielelliselle ja lakitekniselle tarkastelulle tulee varata riittävästi aikaa. On 

esimerkiksi arvioitava, onko 11-21 ja HI-3 artiklassa olevien syrjintäkieltojen sanonnallinen eroavuus 

perusteltua. 
 

Valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin perusteet 

Laki Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 

säädettiin usean seikan vuoksi supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä perustuslakivaliokunnan 

annettua asiasta lausunnon (PeVL 14/1994 vp). Vaikeutetun säätämisjärjestyksen käyttämisen yleisin syy 

oli se, että liittymissopimuksen määräykset oikeudellisesti katsoen rajoittivat Suomen täysivaltaisuutta. 

Kysymys oli ensiksikin siitä, että EU:n toimielimille annettiin Suomen oikeudenkäyttöpiiriin kohdistuvaa 

julkista valtaa lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan muodossa, mikä rajoittaa Suomen valtioelinten 

toimivaltaa. Lisäksi sopimusmääräykset merkitsivät poikkeuksia siihen, miten silloisten perustuslakien 

mukaan käytetään päätösvaltaa suhteessa muihin valtioihin ja kansainvälisiin järjestöihin. Myös 

Amsterdamin sopimuksen voimaansaattamislaki säädettiin supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä 

(PeVL 10/1998 vp). 

Nämä voimaansaattamislait ovat valtiosääntöoikeudelliselta luonteeltaan ns. poikkeuslakeja, ja niitä 

voidaan muuttaa tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos muuttava laki ei laajenna niillä perustuslakiin 
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tehtyjä poikkeuksia. Myös sellaiset kokonaisuuden kannalta epäolennaiset lisäykset ja muutokset, jotka 

sinänsä merkitsevät perustuslakipoikkeuksen vähäistä laajentamista, voidaan toteuttaa tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä, jos perustuslakipoikkeuksena aikanaan säädetyn kokonaisjärjestelyn luonnetta 

ei tällä tavoin muuteta toisenlaiseksi (HE 1/1998 vp, s. 124/1). 

Liittymissopimuksen ja Amsterdamin sopimuksen hyväksymisen ja voimaansaattamisen jälkeen oli 

1.3.2000 tullut voimaan uusi perustuslaki. Sen 1 §:n säännökset täysivaltaisuudesta ovat osaksi erilaiset 

kuin kumotun hallitusmuodon säännökset samasta asiasta. Tämän muutoksen vuoksi Nizzan sopimusta oli 

ensi sijassa arvioitava perustuslain näiden säännösten kannalta ja vasta toissijaisesti liittymissopimuksen ja 

Amsterdamin sopimuksen voimaansaattamislakien kannalta (PeVL 38/2001 vp, s. 4/11). Perustuslain 1 §:n 

täysivaltaisuussäännösten tulkitseminen perustuslakiuudistuksen perustelujen mukaisesti (HE 1/1998 vp, 

s. 71—72) siitä lähtökohdasta, että Suomi on Euroopan unionin jäsen, tarkoitti valiokunnan mielestä 

(PeVL 38/2001 vp, s. 5/1) sen seikan huomioon ottamista, että jäsenyys on merkinnyt nimenomaan 

täysivaltaisuuden rajoituksia julkisen vallan eri lohkoilla. Kysymys uusien toimivaltuuksien antamisesta 

unionin toimielimille oli kuitenkin valiokunnan käsityksen mukaan asia, joka lähtökohtaisesti koskettaa 

perustuslain täysivaltaisuusjärjestelyjä. Unionin tehtäväkentän vähäinen, esimerkiksi tarkistusluonteinen 

kehittäminen unionilla jo olevien toimivaltuuksien pohjalta saattoi toisaalta tapauksesta riippuen olla 

sopusoinnussa perustuslain täysivaltaisuussäänte-lyn kanssa. Unionin sisäisen toiminnan tavanomaisena 

pidettävä kehittäminen institutionaalisella tasolla puolestaan oli yleensä merkityksetöntä täysivaltaisuuden 

kannalta. 

Valtioneuvoston selonteon vakava puute on, että siinä ei ole yritettykään näistä lähtökohdista 

arvioida perustuslaillisen sopimuksen merkitystä perustuslakimme kannalta. Selonteon 

eduskuntakäsittelyyn jääneen lyhyen ajan rajoissa valiokunnan puolestaan ei ole ollut mahdollista selvittää 

tätä monitahoista asiaa perusteellisesti. Sopimuksen hyväksyminen ja voimaansaattaminen saattaa tulla 

päätettäväksi noudattaen perustuslain 94 §:n 2 momentissa ja 95 §:n 2 momentissa säädettyä 

määräenemmistöä. Vaitioneuvoston on valiokunnan mielestä aiheellista ottaa jo H VK: n aikana 

selvitettäviksi perustuslaillisen sopimuksen valtiosääntöisiä kysymyksiä unohtamatta tällöin perustuslain 

73 §:n 1 momenttiin sisältyvää uutta "rajattu poikkeus" -edellytystä. 
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Sopimuksen muuttaminen 

Konventtimenetelmä. Perustuslaillisen sopimuksen muuttamismenettely säilyy (J.V-7 art) siltä osin 

ennallaan, että muutosten voimaantulon edellytyksenä on niiden ratifiointi kaikissa jäsenvaltioissa 

valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaisesti. Ehdotukseen sisältyy menettelymääräys sen tilanteen 

varalta, että kahden vuoden kuluttua sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta 

neljä viidesosaa jäsenvaltioista on ratifioinut muutossopimuksen mutta yhdellä tai useammalla 

jäsenvaltiolla on vaikeuksia ratifioinnissa. Tällöin Eurooppa-neuvosto ottaa asian käsiteltäväkseen, lähinnä 

arvioidakseen tilanteen poliittiset seuraukset. Vastaavaa menettelyä sovelletaan tarvittaessa itse 

perustuslaillisen sopimuksen ratifiointivaiheessa. 

Uutuus on konventtimenetelmän institutionalisoiminen. Eurooppa-neuvoston päätettyä ehdotettujen 

sopimusmuutosten käsittelyyn ottamisesta sen puheenjohtaja kutsuu koolle valmistelukunnan, joka 

koostuu jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien, jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiesten sekä 

Euroopan parlamentin ja komission edustajista. 

Valiokunta puoltaa konventtimenetelmän käyttämistä perustuslaillista sopimusta muutettaessa 

ennen muuta konventin laaja-alaisuuden ja avoimuuden takia. On kuitenkin tähdennettävä, että sääntöjen 

konventin roolista, työskentelytavoista ja johtamisesta tulee olla selkeitä ja ennalta vahvistettuja. Ne 

voidaan antaa tapauskohtaisesti kutakin konventtia varten. Valmistelukunnalle kuvattu tehtävä tarkastella 

perustuslaillisen sopimuksen tarkistusehdotuksia ja antaa yksimielisesti suosituksensa jäsenvaltioiden 

edustajien HVK:lle näyttää esimerkiksi mahdollistavan eri tulkinnat siitä, tuleeko konventin olla 

yksimielinen vai voiko se antaa suosituksensa HVK:lle sisäistä yksimielisyyttä saavuttamatta mutta ilman 

virallisesti esitettäviä eriäviä mielipiteitä. 

Valtuutuslausekkeet. Sopimusehdotukseen sisältyy erinäisiä valtuutuslausekkeita, joiden nojalla joitain 

sopimusmääräyksiä voidaan muuttaa tai tarkentaa Eurooppa-neuvos-ton päätöksellä ilman kansallisia 

ratifiointimenettelyjä. Eurooppa-neuvosto voi (1-24 art) yksimielisellä eurooppapäätöksellä päättää, että 

III osan mukaisesti eurooppalakeja ja -puitelakeja annettaessa sovellettavasta erityisestä 

lainsäätämisjärjestyksestä siirrytään tavanomaiseen lainsäätämisjärjestykseen. Yksimielisellä Eurooppa-

neuvostolla on myös mahdollisuus päättää eurooppapäätöksellä, että ministerineuvostossa III osan mu-
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kaisesti sovellettavasta yksimielisestä päätöksenteosta siirrytään tietyllä alalla määrä-

enemmistöpäätöksentekoon. 

Valiokunta on arvioinut perustuslain täysivaltaisuussäännösten kannalta ongelmattomiksi Nizzan 

sopimuksen yhteydessä vastaavanlaiset lausekkeet, joiden mukaan päätöksentekomenettelyä oli 

mahdollista muuttaa neuvoston yksimielisellä päätöksellä (PeVL 38/2001 vp, s. 7). Valiokunta piti 

merkittävänä, että neuvoston valtuudet koskivat yleensä tarkasti ja yksityiskohtaisesti määriteltyjä asioita, 

jotka puolestaan kohdistuivat toimielimiin tai niiden välisiin suhteisiin ja että valtuuksin ei voitu laajentaa 

yhteisön toimivaltaa. Neuvoston päätösvalta ei ulottunut perustamissopimuksen perusluonteeseen tai -

tavoitteisiin vaan rajoittui sen silloisiin puitteisiin. Nizzan sopimuksen yhteydessä tarkasteltavana 

olleeseen tilanteeseen verrattuna on nyt huomionarvoista, että 1-24 artiklan valtuuslausekkeet ovat alaltaan 

aivan yleisiä, kaiken kattavia. 
Unionin ja jäsenvaltioiden toimivallanjako 
 
 
Yleistä 

Ehdotukset toimivallanjaosta tarkoittavat pääosin nykyjärjestelmän selkeyttämistä. Asialliset muutokset 

liittyvät lähinnä oikeus- ja sisäasioihin ja ulkosuhteisiin. Valiokunta tähdentää yleisellä tasolla 

toimivaltasääntelyn täsmällisyyden tärkeyttä. Toimivaltasäännösten epämääräisyys on omiaan 

murentamaan periaatetta (1-9 (2) art), jonka mukaan jäsenvaltioille jää kaikki se toimivalta, jota ne eivät 

ole nimenomaisesti siirtäneet unionille. Myös toissijaisuusperiaatteen toteutuminen on sidoksissa 

toimivaltanormien tarkkuuteen. 

Ehdotukseen sisältyy nykyisen kaltainen yleisluonteinen joustolauseke (1-17 art). Se ei enää sisällä 

edellytystä toimenpiteiden tarpeellisuudesta yhteismarkkinoiden kannalta, vaan lausekkeen käyttämiseksi 

riittää, että jokin toimi osoittautuu tarpeelliseksi unionin tavoitteiden saavuttamiseksi perustuslaillisen 

sopimuksen III osassa määritellyillä politiikan aloilla. Valiokunta yhtyy valtioneuvoston käsitykseen, että 

joustolause-ketta käytetään vain poikkeuksellisesti. 
 

Oikeus- ja sisäasiat 
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Oikeus- ja sisäasioihin sisältynyt pilarijako poistuu ja näiden asioiden lainsäädäntömenettelyt 

yhtenäistyvät. Lisäksi unionin tuomioistuimen toimivalta kattaa lähtökohtaisesti koko tämän sektorin. 

Yksittäisistä unionin toimivallan laajennuksista voidaan mainita tietyntyyppisten rikosten ja niiden 

seuraamusten määrittelyn vähimmäissääntöjen vahvistaminen eurooppapuitelailla (III-172 art) ja 

mahdollisuus perustaa eurooppalailla Euroopan syyttäjänvirasto (III-175 art). Valiokunta yhtyy niihin 

valtioneuvoston käsityksiin, että aineellista rikosoikeutta koskeva oikeusperusta III-172 artiklan 2 

kohdassa on liian yleispiirteinen ja että Euroopan syyttäjänvirasto ei nykyvaiheessa ole tarpeellinen. 

Syyttämistoimivallan uskominen merkittävässä määrässä muulle kuin kansalliselle syyttäjäviranomaiselle 

voisi lisäksi olla perustuslain näkökulmasta merkityksellistä valtion täysivaltaisuuden kannalta. 

Perustuslakivaliokunta ei ole uuden perustuslain voimassa ollessa arvioinut yksityiskohtaisesti 

valtiosäännön kannalta uusien toimivaltuuksien antamista unionin toimielimille. Voidaan kuitenkin 

kiinnittää huomiota valiokunnan arvioon siitä Amsterdamin sopimuksella toteutetusta unionisopimuksen 

muutoksesta, että osa VI osaston asioista siirrettiin viiden vuoden siirtymäajan jälkeen EY:n toimivaltaan. 

Valiokunnan mielestä tällaisella muutoksella laajennettiin olennaisesti EY:n toimivaltaa siitä, mikä se oli 

Suomen liittyessä Euroopan unioniin. Tällainen muutos poikkesi silloin voimassa olleen hallitusmuodon 

säännöksistä (PeVL 10/1998 vp, s. 3—4). 
 

Ulkoinen toiminta 

Yhteinen uiko- ja turvallisuuspolitiikka. Pilarirakenteen poistamisesta huolimatta unionin ulkosuhteisiin 

liittyvien kysymysten kaksoisluonne säilyy. Ne muistuttavat joko yhteisöasioita tai yhteiseen uiko-ja 

turvallisuuspolitiikkaan kuuluvia luonteeltaan hallitustenvälisiä asioita. 

Määräenemmistöpäätöksenteko ei — toisin kuin valtioneuvosto on pitänyt tavoitteenaan — 

käytännössä laajene yhteisen uiko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Määrä-enemmistöpäätöksentekoa 

ministerineuvostossa voidaan kuitenkin laajentaa Eurooppa-neuvoston yksimielisen päätöksen mukaisesti 

(III-201 (3) art). Perustuslailliseen sopimukseen sisältyvät nykyisenlaiset määräykset ns. hätäjarrusta ja 

rakentavasta pidättäytymisestä sekä yksimielisyysvaatimuksesta päätettäessä sotilaallisesta toiminnasta ja 

voimankäytöstä. Valiokunta on arvioinut tällaisia säännöksiä Amsterdamin sopimuksen yhteydessä (PeVL 

10/1998 vp, s. 6—7) ja katsonut, että kokonaisuutena arvioiden tällainen päätöksentekomenettely ei 

merkinnyt perustuslain kanssa ristiriidassa olevaa Suomen uiko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevan 

päätösvallan rajoitusta. 
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Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Tämän alan muutokset koskevat kriisinhallintatehtävien 

tarkentamista, rakenneyhteistyötä vaativissa sotilaallisissa tehtävissä, pienemmän maajoukon 

mahdollisuutta edetä yhteiseen puolustusveivoitteeseen sekä puolustusmateriaali-, tutkimus- ja 

sotilasvoimaviraston perustamista. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla ministerineuvosto tekee 

eurooppapäätökset yksimielisesti (III-210 art). 

Yhteiseen puolustukseen siirtyminen on määritelty asiallisesti samoin kuin ennenkin, ja se syntyy, 

kun Eurooppa-neuvosto yksimielisesti niin päättää (1-40 (2) art) ja kukin jäsenvaltio hyväksyy päätöksen 

valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti. Perustuslaillisen sopimuksen uudet määräykset 

vaativien sotilaallisten tehtävien raken-neyhteistyöstä (III-213 art) ja läheisemmästä yhteistyöstä 

keskinäisen puolustuksen alalla (III-214 art) rakentuvat sille ajatukselle, että kukin jäsenvaltio itse päättää 

osallistumisestaan. Tästä syystä ne eivät ole tässä vaiheessa valtiosäännön kannalta oleellisia. 

Yhteinen kauppapolitiikka. Yhteinen kauppapolitiikka on perustuslaillisen sopimuksen mukaan unionin 

yksinomaisessa toimivallassa (1-12 art). Muun muassa kaikkien palvelujen kauppa kuuluu 

kauppapoliittiseen toimivaltaan. Valtioneuvosto katsoo perustuslaillisen sopimuksen täyttävän 

vaatimuksen siitä, että kauppapolitiikan kautta ei vaikuteta sisäisesti unionin ja jäsenvaltioiden väliseen 

toimivallanjakoon tai yhdenmukaisteta kansallista, ennen muuta julkisiksi peruspalveluiksi luettavia 

säännöstöä aloilla, joilla se ei perustuslaillisen sopimuksen mukaan ole mahdollista (111-217 (5) art). 

Niiden kuulumista kansallisen päätöksenteon piiriin voidaan osaksi perustella kansallisen perustuslain 

sisältämien sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteuttamisella. 

Yleisen kansainvälisiä sopimuksia koskevan määräyksen mukaan niillä aloilla, joilla unionin 

sisäiset säädökset tehdään yksimielisesti, vaaditaan yksimielisyyttä myös kansainvälisiä sopimuksia 

tehtäessä (HI-227 (9) art). Kauppapolitiikkaa koskeva erityismääräys (III-217 (4) art) voi valtioneuvoston 

mielestä kuitenkin saattaa tulkinnanvaraiseksi kyseisen sopimusmenettelyn yleissäännön sovellettavuuden. 

Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan, että tekstiä on tältä osin tarkistettava. 

Kansainväliset sopimukset. Unionilla on kelpoisuus tehdä omissa nimissään kansainvälisiä sopimuksia 

(01-225 art). Unionin toimivalta on 1-12 artiklan perusteella yksinomainen, kun sopimuksen tekemisestä 
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säädetään unionin säädöksessä tai kun se on välttämätöntä unionin sisäisen toimivallan käyttämiseksi tai 

kun se vaikuttaa unionin sisäiseen säädökseen. Selonteossa huomautetaan asianmukaisesti, että unionin 

yksinomainen toimivalta voi ehdotuksen sanamuodon johdosta laajentua huomattavasti. Valiokunta yhtyy 

valtioneuvoston kantaan, jonka mukaan sopimustekstin tulee vastata tarkoin EY:n tuomioistuimen ns. 

ERTA-doktriinia. Sillä tarkoitetaan unionin yksinomaista toimivaltaa tehdä kansainvälisiä sopimuksia 

unionin sisäisten sääntöjen antamisen perusteella vain siltä osin kuin sopimukset vaikuttavat sisäisiin 

sääntöihin tai muuttavat niiden soveltamisalaa. 

Unionin toimivalta tehdä kansainvälisiä sopimuksia yhteisen uiko-ja turvallisuuspolitiikan alalla (ja 

myös poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa koskevissa asioissa) perustuu nykyisin 

SEU 24 artiklaan. Valiokunta on arvioinut sitä niin Amsterdamin kuin Nizzankin sopimuksen yhteydessä. 

Niissä olevan määräyksen mukaan jäsenvaltio voi asettaa sopimuksen kansallisen ratifioinnin sen 

sitovuuden edellytykseksi. Valiokunta piti Amsterdamin sopimuksen alkuperäistä sopimusmääräystä tästä 

ratifiointiehdosta huolimatta perustuslain kanssa ristiriitaisena, koska "artikla uskoo sopimuksentekovaltaa 

valtiosäännön ulkopuolisille toimielimille liittymissopimukseen nähden uusilla aloilla" (PeVL 10/1998 vp, 

s. 7/II). Unionin sopimuksentekovallan ala säilyi ennallaan Nizzan sopimuksessa, mutta 

määräenemmistöpäätöksenteko tuli mahdolliseksi tietyissä tapauksissa. Määräenemmistöpäatöksentekoon 

kytkeytyi ns. hä-täjarru-lauseke; jäsenvaltio voi elintärkeistä kansalliseen politiikkaan liittyvistä syistä 

vastustaa päätöksen tekemistä määräenemmistöllä, jolloin neuvosto voi saattaa asian 

Eurooppa-neuvoston ratkaistavaksi. Tämä päätöksentekomenettely oli Amsterdamin sopimuksen 

yhteydessä katsottu ongelmattomaksi Suomen uiko-ja turvallisuuspolitiikkaa koskevan päätösvallan 

kannalta (PeVL 10/1998 vp, s. 6—7), ja samaa linjaa seurattiin Nizzan sopimuksen tuodessa vastaavan 

menettelyn uiko- ja turvallisuuspolitiikan alan kansainvälisiin sopimuksiin (PeVL 38/2001 vp, s. 6/II). 

Perustuslailliseen sopimukseen ei sisälly SEU 24 artiklassa olevaa ratifiointieh-toa. Ns. hätäjarru-

lauseke kuitenkin kuuluu yhteisen uiko-ja turvallisuuspolitiikan alan eurooppapäatösmenettelyyn (HI-201 

(2) art), ja III-204 artiklan nojalla se ulottunee myös tämän alan kansainvälisiin sopimuksiin. 
 

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate 

Perustuslaillisen sopimuksen 1-9 artiklan mukaan unionin toimivallan käyttöön sovelletaan 

toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta. Tästä laaditun pöytäkirjan mukaan kansalliset 

parlamentit valvovat ennakollisesti toissijaisuusperiaatteen toteutumista. Valvontaa varten luodaan 
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erityinen varhaisvaroitusjärjestelmä. Sen mukaisesti komissio toimittaa kaikki säädösehdotuksensa ja 

muutetut ehdotukset myös jäsenvaltioiden kansallisille parlamenteille. Ne voivat kuuden viikon kuluessa 

esittää huomautuksensa siitä, että ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. Jos riittävä määrä par-

lamenteista on tätä mieltä, komission on tarkasteltava ehdotustaan uudelleen ja perusteltava päätöksensä 

sen sisällöstä riippumatta. Jäsenvaltiolla on mahdollisuus omasta tai kansallisen parlamentin puolesta 

viedä asia jälkikäteen tuomioistuimen ratkaistavaksi. 

Valiokunta on aiemmin katsonut, että perustuslain 96 ja 97 §:n nojalla jo noudatettava menettely luo 

ilman erillisiä institutionaalisia järjestelyjä hyvän perustan eduskunnan osallistumiselle unionin asioiden 

arvioimiseen myös toissijaisuusperiaatteen valvonnan näkökulmasta (PeVL 38/2002 vp, s. 2/II). 

Tulevaisuuskonventin ehdotus merkitsee, että eduskunta toimii itsenäisesti suhteessa unionin toimielimiin. 

Tällainen eduskunnan uusi tehtävä ei ole kansallisena kysymyksenä perustuslakiuudistuksen tavoitteiden 

mukaisesti perustuslain tasoinen asia (HE 1/1998 vp, s. 75/11). Uudesta tehtävästä mahdollisesti 

aiheutuvista säännöstarpeista voidaan perustuslain 39 §:n ja 52 §:n mukaan huolehtia eduskunnan 

työjärjestyksessä. Vielä on syytä todeta, ettei ehdotus vähennä valtioneuvoston velvoitetta antaa 

perustuslain 96 ja 97 §:n mukaisesti asiakirjoja ja tietoja eduskunnalle. 

Valiokunta yhtyy niihin valtioneuvoston kantoihin, jotka koskevat pöytäkirjan viittausta 

kannemahdollisuudesta kansallisen parlamentin puolesta ja Ahvenanmaan maakuntapäivien aseman 

turvaamista valtionsisäisin menettelyin. 
 
 

Unionin toimielimet 
 
 
Eurooppa-neuvosto 

Eurooppa-neuvostosta tulee unionin virallinen toimielin. Se saa eräitä toimielinjärjestelmää koskevia 

toimivaltuuksia perustuslaillisen sopimuksen sisällön tarkentamiseen ja muuttamiseen ns. 

valtuutuslausekkeiden kautta. Eurooppa-neuvoston uuden aseman merkitystä osoittaa, että se saa vallan 

säännellä muun muassa ministerineuvoston kokoonpanot. Eurooppa-neuvoston vahvistaminen voi 
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muodostua jännitteiseksi tekijäksi jäsenvaltioiden tasavertaisuuden ja sitä tukevan yhteisömenetelmän 

kannalta. 

Jäsenvaltioiden välillä kiertävästä puheenjohtajuudesta ehdotetaan luovuttavaksi. Eurooppa-

neuvosto valitsee sen sijaan itselleen pysyvän puheenjohtajan kahden ja puolen vuoden kaudeksi. Tätä on 

perusteltu laajentuvassa unionissa toiminnan jatkuvuuden tehostamiseksi. Valiokunta yhtyy 

valtioneuvoston pysyvään puheenjohtajuuteen esittämiin reunaehtoihin. 

Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan, jonka mukaan kaikkien muita toimielimiä koskevien 

määräysten tulee ulottua Eurooppa-neuvostoon, kun siitä tulee unionin toimielin. Ennen muuta on tärkeää, 

että unionin tuomioistuin on toimivaltainen tutkimaan Eurooppa-neuvoston toimien lainmukaisuutta. 

Eurooppa-neuvoston roolin muuttuminen ja pysyvän puheenjohtajan valitseminen sille eivät 

valiokunnan käsityksen mukaan vaikuta sopimuksen valtionsisäisen käsittelyn tapaan. Eurooppa-

neuvoston asema unionin virallisena toimielimenä ei kuitenkaan voi olla merkityksetön seikka tasavallan 

presidentin ja valtioneuvoston välillä noudatettavien käytäntöjen kannalta. Kysymys on viime kädessä 

siitä, että perustuslain 93 §:n 2 momentissa osoitetaan valtioneuvoston toimivaltaan unionissa tehtävien 

päätösten kansallinen valmistelu (PeVM 10/1998 vp, s. 26/11) ja että unionin perussopimusten — 

tulevaisuudessa perustuslaillisen sopimuksen — muutosten valmisteluun sovelletaan saman pykälän 1 

momentin säännöksiä (HE 1/1998 vp, s. 146/1). 
 

Ministerineuvosto 

Ministerineuvoston puheenjohtajuusjärjestelmää uudistetaan luopumalla nykyisestä kiertävästä 

puheenjohtajuudesta. Ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana toimii unionin ulkoministeri. Neuvoston 

muiden kokoonpanojen puheenjohtajina toimivat jäsenvaltioiden edustajat tasapuolisen vuorottelun 

järjestelmän mukaisesti. Puheenjohtajuus toteutetaan vähintään yhden vuoden jaksoissa. Eurooppa-

neuvoston eurooppapäätöksellä vahvistetaan vuorottelun säännöt, joissa otetaan huomioon Euroopan 

poliittinen ja maantieteellinen tasapaino ja jäsenvaltioiden monimuotoisuus. 

Ehdotettu tasapuolisen vuorottelun järjestelmä ei valiokunnan käsityksen mukaan sinänsä vaikuta 

perustuslaillisen sopimuksen valtionsisäisen käsittelyn tapaan. Kysymys on sellaisesta unionin 

institutionaalisen tason toiminnan laajentumisen myötä muuttuvissa, uudenlaisissa oloissa sittenkin 

tavanomaisena pidettävästä kehittämisestä, jolla ei ole merkitystä kansallisen perustuslain näkökulmasta. 
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Tämän seikan johdosta valiokunta kuitenkin viittaa esittämäänsä luonnehdintaan, jonka mukaan 

unionin "jäsenenä Suomi käyttää osaa suvereniteetistaan yhdessä muiden täysivaltaisten jäsenvaltioiden 

kanssa eurooppalaisen yhteistoiminnan hyväksi" (PeVL 14/1994 vp, s. 3/1). Sama yhdenvertaisuus-

periaatetta kuvastava luonnehdinta on sittemmin toistettu uuden perustuslain 1 §:n säännösten yhteydessä 

(HE 1/1998 vp, s. 72/1). Valiokunta kannattaa valtioneuvoston kaipaamia tarkennuksia, joilla varmistetaan 

jäsenvaltioiden välinen ehdoton tasavertaisuus vuorottelujärjestelmässä. Tällä kysymyksellä on edellä 

mainittu huomioon ottaen kytkentä kansalliseen perustuslakiimme. 

Perustuslaillinen sopimus merkitsee yleisesti ottaen määräenemmistöpäätöksente-on lisääntymistä 

ministerineuvostossa. Valiokunta on katsonut, että tällaisten muutosten valtiosääntöoikeudellisessa 

arvioinnissa on sinänsä kiinnitettävä huomiota muuttuvien sopimusmääräysten luonteeseen ja asialliseen 

soveltamisalaan. EY:n perustamissopimuksen osalta valiokunta on kuitenkin yleisesti korostanut sitä, että 

tällainen päätöksentekosääntöjen muutos ei muuta jäsenvaltioiden ja yhteisön välistä toimivallanjakoa, 

vaan niitä menettelyjä, joiden mukaan yhteisössä tehdään päätöksiä. Kysymyksessä ei valiokunnan 

mielestä ole ollut uudenlainen päätösmenettely, vaan jo ennestään käytetyn menettelyn soveltaminen, 

minkä vuoksi tällaiset päätöksentekosääntöjen muutokset eivät ole olleet ongelmallisia perustuslain 

täysivaltaisuussäännösten kannalta (PeVL 38/2001 vp, s. 6/1). 
 

Eurooppa-neuvoston ja ministerineuvoston määräenemmistö säännöt 

Määräenemmistöllä Eurooppa-neuvostossa ja ministerineuvostossa tarkoitetaan 1-24 artiklan mukaan 

jäsenvaltioiden enemmistöä ja vähintään kolmea viidesosaa unionin väestöstä. Tämä korostaa — kuten 

valtioneuvosto toteaa — liiaksi suurten jäsenvaltioiden mahdollisuuksia estää päätöksenteko. Valiokunta 

tukee valtioneuvostoa siinä, että ministerineuvoston päätöksenteon tehostamiseksi tulisi 

määräenemmistöpäätöksenteossa noudattaa ns. yksinkertaista kaksoisenemmistöä, joka koostuu puolesta 

jäsenvaltioista ja puolesta väestöstä. Vastaavanlaista tasapainoista kaksoisenemmistöä tulisi noudattaa 

myös mainitun artiklan 2 kohdan mukaisessa päätöksenteossa; ehdotuksen mukaan määräenemmistöön 

vaaditaan kahta kolmasosaa jäsenvaltioista ja vähintään kolmea viidesosaa unionin väestöstä. 
Euroopan parlamentti 
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Euroopan parlamentin asema vahvistuu unionin päätöksentekojärjestelmässä. Lainsäädäntömenettelyn 

soveltamisalaa sinänsä ja tavallisen lainsäätämisjärjestyksen eli nykyisen yhteispäätösmenettelyn käyttöä 

laajennetaan; esimerkiksi talousarviosta päätetään eurooppalailla. Parlamentti saa lisäksi oikeuden 

äänestää komission puheenjohtajan nimityksestä. 

Parlamentin paikkajako säilyy Nizzan sopimuksen mukaisena vaalikauden 2004— 2009. 

Paikkajaon uudistaminen myöhemmin jää Eurooppa-neuvoston yksimielisen eu-rooppapäätöksen varaan. 

On perusteltua yhtyä valtioneuvoston kantaan, että paikkajaon muuttamisesta tulee asian valtiosääntöisen 

luonteen vuoksi päättää hallitusten välisessä konferenssissa. 
 

Euroopan komissio 

Tehtävät. Euroopan komission perustehtävät säilyvät nykyisellään. Komissio tehtävänä on edelleenkin 

edistää Euroopan yleistä etua. Komission yksinomainen aloiteoikeus lainsäädäntökysymyksissä vahvistuu. 

Valiokunta pitää valtioneuvoston tavoin tärkeänä unionin kehittämisen kannalta, että komission 

toimintakyky ja puolueeton asema ovat turvatut myös laajentuvassa unionissa. 

Kokoonpano. Nizzan sopimuksen mukaan komissiossa on 1.11.2004 alkaen jäsenenä yksi kansalainen 

kustakin jäsenvaltiosta. Unionin jäsenmäärän noustessa 27:een komission jäsenmäärää supistetaan 

jäsenvaltioiden määrää pienemmäksi, jolloin aletaan soveltaa tasapuolista vuorottelua. 

Komission kokoonpano säilyy tulevaisuuskonventin ehdotuksen mukaan Nizzan sopimuksen 

määräysten mukaisena vuoteen 2009 saakka, mikä tarkoittaa sitä, että jokaisesta jäsenvaltiosta on yksi 

komissaari. Tämän jälkeen komissioon nimitetään 15 varsinaista jäsentä eli eurooppakomissaaria. Heihin 

lukeutuvat komission puheenjohtaja ja unionin ulkoministeri. Komission puheenjohtaja nimitetään 

Euroopan parlamentin jäsenten enemmistöllä Eurooppa-neuvoston määräenemmistöllä tekemän esityksen 

pohjalta. Komission puheenjohtaja valitsee muut komission jäsenet jäsenvaltioiden tasapuolisen 

vuorottelun pohjalta. Jäsenvaltiot esittävät kolme ehdokasta, jotka edustavat kumpaakin sukupuolta. 

Komissioon nimitetään lisäksi äänioikeudettomia komissaareja niistä jäsenvaltioista, joilla ei ole muuten 

edustusta komissiossa. 

Valtioneuvosto pitää tärkeänä komission kokoonpanoa koskevan ehdotuksen muuttamista siten, että 

komissiossa on yksi äänivaltainen jäsen kustakin jäsenvaltiosta. Tällainen muutos olisikin ehdotusta 

paremmin sovitettavissa yhteen jäsenvaltioiden yhdenvertaisuuden kanssa ja merkityksellinen myös 
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komissiota kohtaan kansallisesti tunnettavan legitimiteetin kannalta. Seikka on komission 

riippumattomasta asemasta huolimatta tärkeä. Valtioneuvoston mielestä tehtävienjako tällaisen laajan 

komission sisällä tulisi perustua jäsenvaltioiden väliseen tasapuoliseen vuorotteluun. Valiokunta pitää 

lisäksi komission kokoonpanossa tärkeänä, että siinä vallitsee sekä sukupuolten että poliittisten 

suuntausten tasapaino. 
 

Unionin ulkoasiainministeri 

Unionin ulkoasiainministerin nimittää Eurooppa-neuvosto määräenemmistöllä yhteisymmärryksessä 

komission puheenjohtajan kanssa. Ulkoasiainministerin päätehtävänä on komission jäsenenä sekä 

yhteisessä uiko- ja turvallisuuspolitiikassa ministerineuvoston valtuuttamana osaltaan turvata unionin 

ulkosuhteiden yhtenäisyys. Valiokunta suhtautuu valtioneuvoston tavoin epäillen ulkoasiainministerin 

kaksoisroolin onnistuneisuuteen. Erityisen ongelmallista on, että ministeri toimisi ulkoasiainneuvoston 

puheenjohtajana. 
Unionin perusoikeusulottuvuus 

Valiokunta suhtautuu valtioneuvoston tavoin myönteisesti siihen, että unionin perusoikeuskin" a (ks. esim. 

PeVL 25/2001 vp, s. 4—5) on sisällytetty kokonaisuudessaan perustuslaillisen sopimuksen II osaksi. 

Hyvin tärkeä myös on sopimukseen sisältyvä oikeusperusta (1-7 (2) art) unionin liittymiselle Euroopan 

ihmisoikeussopimukseen (PeVL 29/2000 vp). On välttämätöntä korostaa sitä, että nämä toimenpiteet eivät 

muuta perustuslakivaliokunnan roolia perus- ja ihmisoikeuksien tulkintaa ja valvontaa harjoittavana 

toimielimenä kansallisessa lainsäädäntömenettelyssä eikä unionin asioiden kansallisessa 

ennakkokäsittelyssä. 

Alunperin poliittisena julistuksena hyväksytyn perusoikeuskirjan tekstiin on tehty eräitä teknisiä 

mukautuksia, minkä lisäksi perusoikeuskirjan loppuosan yleisiä määräyksiä on muutettu ja täydennetty 

jonkin verran. Perusoikeuskirjan johdantoon lisättiin maininta perusoikeuskirjan laatineen konventin 

puheenjohtajiston esittämiin artiklakohtaisiin selityksiin, joita tulevaisuuskonventin puheenjohtajisto on 

lähinnä päivittänyt. 
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Selonteossa mainitaan, että merkittävimmät muutokset ovat perusoikeuksien kattavuutta ja tulkintaa 

koskevaan 11-52 artiklaan tehdyt lisäykset. Selvästi ongelmallisimpana lisäyksenä pidetään artiklan 5 

kohtaa, joka koskee perusoikeuskirjan sisältämien määräysten jaottelua oikeuksiin ja periaatteisiin. 

Valiokunta on samaa mieltä tämän lisäyksen periaatteellisesta ongelmallisuudesta esimerkiksi perus- ja 

ihmisoikeuksien jakamattomuuden näkökulmasta, mutta tähdentää sen seikan ensisijaisuutta, että peru-

soikeuskirjan määräyksiä pitää tulkita ja soveltaa niiden sanamuodosta käsin. Yhtäkään oikeutta ei 

perusoikeuskirjan tekstissä luonnehdita periaatteeksi. Oikeudet sen sijaan eroavat lähinnä siinä, kuinka 

vahvoin sanonnoin ne on turvattu. Muun muassa jotkut oikeudet unioni tunnustaa ja kunnioittaa niitä 

(esim. 11-26 ja 11-27 art), toiset oikeudet varmistetaan (esim. 11-33 (1) art) ja eräät oikeudet vallitsevat 

unionin oikeuden sekä kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti (esim. 11-27 art). 
PeVL /2003 vp — VNS 272003 vp 

 
 

Muita seikkoja 
 
 
Unionin oikeuden etusija 

Perustuslaillisessa sopimuksessa määrätään (1-10 art), että perustuslaki ja se lainsäädäntö, jota unionin 

toimielimet antavat käyttäessään unionin toimivaltaa, ovat ensisijaisia jäsenvaltioiden lainsäädäntöön 

nähden. Yhteisön oikeudessa keskeinen etusijaperiaate on kehittynyt EY:n tuomioistuimen 

oikeuskäytännössä ilman sopimusmääräysten suoraa tukea. Konkreettisessa soveltamistilanteessa on 

tämän periaatteen mukaan sovellettava yhteisön oikeuden normia sen kanssa ristiriidassa olevan 

kansallisen normin asemesta tämän säädöshierarkisesta tasosta riippumatta. Nimenomainen etusijasäännös 

oli jo Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen 

soveltamisesta annetussa laissa (1504/1993). Sen 2 ja 3 §:ssä kiellettiin soveltamasta kansallisen lain tai 

asetuksen säännöstä, joka oli ristiriidassa ns. ETA-sään-töjen kanssa. Tämä säännös oli osaltaan 

vaikuttamassa siten, että kyseinen lakiehdotus käsiteltiin perustuslainsäätämisjärjestyksessä (PeVL 

15/1992 vp, s. 3/11). Samoin katsottiin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehtyä sopimusta 

käsiteltäessä (PeVL 14/1994 vp, s. 3). Tällöin perustuslakivaliokunta kuitenkin huomautti, että etusijaperi-

aatteen perustuminen yksinomaan tuomioistuimen tulkintoihin saattaa sitä soveltavien viranomaisten 

kannalta muodostua epätyydyttäväksi verrattuna ETA-sopimukseen, jota koskevaan lakiin sisältyivät 

nimenomaiset säännökset tästä periaatteesta. 
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Etusijaperiaate on jo nykyisin unionin jäsenyyteen sisältyvä perusluonteinen seikka, eikä sen 

nimenomainen mainitseminen perustuslaillisessa sopimuksessa vaikuta sopimuksen valtionsisäiseen 

käsittelyyn. Voidaan kuitenkin huomauttaa, että periaate on muotoiltu ehdotuksessa varsin jyrkästi. 

Ilmaisu saattaa jopa mennä EY:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöä pidemmälle. Tuomioistuin on näet 

ratkaisuissaan korostanut etusijaa yksittäisten oikeustapausten tasolla. Etusijan antaminen EY:n oikeudelle 

on selvästi vasta viimekätinen keino turvata EY:n oikeuden tehokkuus; kansallisten säännösten 

tulkinnallinen harmonisointi EY:n oikeuden kanssa on ensisijaista (esim. Mary Murphy (C-157/86 [1988] 

ECR 673). 
 

Kansanäänestys 

Suomen perustuslain 53 §:n nojalla lailla päätetään neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä. 

Suomen liittymisestä Euroopan unioniin järjestettiin 16.10.1994 neuvoa-antava kansanäänestys. Lisäksi 

Ahvenanmaalla järjestettiin 20.11.1994 erillinen neuvoa-antava kansanäänestys. Liittymissopimuksesta ja 

sen voimaansaattamislaista antamassaan lausunnossa perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota (PeVL 

14/1994 vp, s. 5) jäsenyyskysymyksessä noudatettavan menettelyn legitimiteettiiin — sen yleiseen 

hyväksyttävyyteen ja soveltuvuuteen kansanvaltaiseen järjestelmään. EU:n jäsenyyden huomattavien 

vaikutusten takia oli oleellisen tärkeää, että asiasta pantiin toimeen neuvoa-antava kansanäänestys, minkä 

lisäksi valiokunta tähdensi sitä, että Suomen jäsenyys EU:ssa oli ajankohtaistunut vasta tuolloin jo 

lopuillaan olleen eduskuntakauden aikana. 

Tarvetta järjestää neuvoa-antava kansanäänestys perustuslaillisesta sopimuksesta on aihetta 

tarkastella sekä kansallisesta että EU:n kattavasta näkökulmasta. Kansallisiin seikkoihin perustuvan 

arvioinnin tulee pohjautua siihen, ovatko sopimuksesta johtuvat muutokset sinänsä tai yhdessä 

Amsterdamin ja Nizzan sopimusmuutosten kanssa esimerkiksi uudenlaisuudessaan niin merkittäviä, että 

vuoden 1994 kansanäänestyksen jäsenyydelle myönteisen lopputuloksen ei enää voida katsoa kattavan 

niitä. Sopimuksen tai sitä edeltävien sopimusten sisältämät uudistukset eivät valiokunnan mielestä ole täs-

sä vaiheessa arvioituina välttämättä sellaisia, että kansanäänestys olisi niiden vuoksi perusteltua järjestää. 
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EU:n tason arvioinnissa on olennaista, että uudella sopimuksella varta vasten tavoitellaan 

perustuslaille ominaisia syvällisiä vaikutuksia ja että kansanäänestysmenette-lyssä kampanjointi voi lisätä 

unionin kansalaisten tietoisuutta. Sopimuksen on nimenomaisen maininnan mukaisesti tarkoitus ilmentää 

myös Euroopan kansalaisten tahtoa rakentaa tulevaisuuttaan yhdessä (1-1 art). Samanlaiset 

legitimiteettinäkökohdat, jotka Suomessa liitettiin vuoden 1994 kansanäänestykseen, ovat nyt asiaan 

kuuluvia unionin tasolla ja puoltavat kansanäänestyksen järjestämistä mahdollisimman monessa jäsenval-

tiossa. 

Euroopan parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta suosittaa 

mietintöluonnoksessaan (11.9.2003) jäsenvaltioita, sikäli kuin kansalliset perustuslait sen sallivat, 

järjestämään perustuslaillisesta sopimuksesta kansanäänestyksen mahdollisuuksien mukaan samaan aikaan 

kuin eurovaalit toimitetaan. Käytössä olevien tietojen mukaan perustuslaista toimeenpannaan 

kansanäänestys Alankomaissa, Espanjassa, Irlannissa, Luxemburgissa, Portugalissa, Ranskassa ja 

Tanskassa. Kansanäänestyksen järjestäminen on lisäksi arvioitu todennäköiseksi Italiassa, Itävallassa, 

Liettuassa, Puolassa, Slovakiassa, Sloveniassa ja Unkarissa.1 

Päätös kansanäänestyksen järjestämisestä riippuu mitä suurimmassa määrin poliittisista arvioista. 
 

Eräät muut kohdat 

Ahvenanmaa. Perustuslaillista sopimusta sovelletaan IV-4 artiklan nojalla Ahvenanmaahan Suomen 

liittymissopimukseen liitetyn pöytäkirjan Nro 2 määräysten mukaisesti. Jos perustuslaillisella 

sopimuksella kumotaan liittymissopimus, Ahvenanmaa-pöytäkirja on tarpeen siirtää sellaisenaan 

perustuslaillisen sopimuksen pöytäkirjaksi. Valtioneuvosto on asianmukaisesti ilmoittanut varmistavansa 

tällaisen liittämisen, jos sitä tarvitaan. Valtioneuvoston tulee muutoinkin varmistaa HVK:ssa, että 

perustuslaillinen sopimus ei millään tavoin vaaranna Ahvenanmaan kansainvälisoikeudellista asemaa. 
 
 
 
 

http://www.european-referendum.org/ 

^ Valiokunta on edellä yhtynyt valtioneuvoston kantaan Ahvenanmaan maakunnan aseman turvaamisesta 

toissijaisuusperiaatteen valvonnassa. Toissijaisuusperiaatteen valvonnan ja itsehallmtojärjestelmän 

yhteensovittamiseksi on syytä selvittää, miten it-sehallintoviranomaiset voidaan kytkeä mukaan 

kansalliseen menettelyyn. 

http://www.european-referendum.org/
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Kansanaloite. Ehdotuksen mukaan vähintään miljoona kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltioita 

voi tehdä komissiolle aloitteen säädösehdotuksen laatimisesta (1-46 art). Valiokunta huomauttaa, että 

aloitteen tekemiseen vaadittava vähimmäishenk-ilömäärä osoittautuu todennäköisesti liian alhaiseksi, jos 

aloitteeseen voi yhtyä esimerkiksi sähköpostitse. 

Valiokunta pitää periaatteellisesti jonkinlaisena ongelmana, että aloitteet tehdään komissiolle. 

Aloitteiden käsittely voi heikentää komission mahdollisuuksia huolehtia varsinaisista perustehtävistään. 

Olisikin arvioitava, onko aloitteiden valmistava käsittely tarkoituksenmukaista ohjata Euroopan 

parlamenttiin, lähinnä sen vetoomusvaliokun-taan. 

Oikeudellinen jatkuvuus. Ehdotuksen mukaan (IV-3 art) HVK:ssa laaditaan pöytäkirja, jossa luetellaan 

perustuslaillisen sopimuksen voimaan tullessa voimaan jäävä sekundäärilainsäädäntö. 

Luettelointitekniikkaan sisältyvät omat vaaransa. Luettelointi vaikeutuu, koska EY:n säädösten 

kumoamisessa käytetty lainsäädäntötekniikka on aikaisemmin ollut varsin sekavaa. Yksityisten 

oikeusasema ja siitä johtuvat oikeusvarmuusnäkö-kohdat puoltavat vahvasti sen vaihtoehdon 

omaksumista, että ennen perustuslaillisen sopimuksen voimaantuloa annetut säädökset pysyvät voimassa 

ja niillä on sopimuksen ollessa voimassa ne oikeusvaikutukset, jotka niillä oli unionin perussopimusten 

nojalla sopimuksen voimaantulon ajankohtana. 
Lausunto 
 

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta ehdottaa, 
 

että ulkoasiainvaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on 

esitetty. 
 
 
 

Helsingissä päivänä syyskuuta 2003 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.   Kimmo Sasi /kok 
vpj. Arja Alho /sd 
jäs.  Leena Harkimo /kok 

Hannu Hoskonen /kesk 
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Anne Huotari /vas 
Roger Jansson Ix 

Irina Krohn /vihr 
Miapetra Kumpula /sd 
Annika Lapintie /vas 
Henrik Lax Ix 

Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen. 



 

 

 
 
 

VNEUS/KM 

 
 
 

18.9.2003 
 
 

KANSANÄÄNESTYKSET PERUSTUSLAILLISESTA SOPIMUKSESTA 
 

Kansanäänestys: 
 

Kansanäänestys tulevasta perustuslaillisesta sopimuksesta tullaan todennäköisesti järjestämään Irlannissa, 
Tanskassa, Luxemburgissa, Portugalissa ja Espanjassa. Virallista päätöstä ei asiasta ole kaikissa maissa 
kuitenkaan vielä tehty. 
 

Epävarmat: 
 

Alankomaissa oikeistoliberaalin VVD:n parlamenttiryhmän enemmistö päätyi 10.9. yllättäen 
kansanäänestyksen kannalle. VVD kannattaa neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä -toisin kuin 
vasemmistoliberaali D66, joka vaatii sitovaa äänestystä. Kansanäänestyksen kannattajilla on tällä hetkellä 
enemmistö alahuoneessa, 84 paikkaa 150:stä. Kansanäänestyksestä päättämiseen riittää yksinkertainen 
enemmistö. Vielä kansanäänestyksen taakse on saatava parlamentin ylähuone. Se tavallisesti mukailee 
alahuoneen ratkaisuja. 
 

Ranskan osalta kansanäänestyksen järjestäminen on vielä epäselvä. Siitä päättää presidentti Chirac, joka kesällä 
vielä totesi, ettei sen järjestäminen ole poissuljettua. Viimeksi nyt syyskuussa hallituksessa olevan suurimman 
puolueen UMP.n johtaja Alain Juppe puhui kansanäänestyksen järjestämisen puolesta. Toisaalta, Ranskalla on 
vaikeita kokemuksia mm. Maastrichtin sopimuksesta järjestetystä äänestyksestä, mikä saattaa vaikuttaa nyt 
päätökseen. 
 

Ei kansanäänestystä: 
 

Näillä näkymin kansanäänestystä ei olla järjestämässä Itävallassa, Italiassa, Ruotsissa, Belgiassa, Saksassa, 
Iso-Britanniassa ja Kreikassa. Tilanne saattaa silti vielä joidenkin osalta muuttua, sillä monessa maassa jotkut 
tahot nostavat kysymyksen aina ajoittain esiin. 

VA)S Sl̂ OO ^ ^ f  

 
 
 
 
ERI AVA MIELIPIDE 

 
 
 

Konventio ehdotus Euroopan unionin perustuslaiksi on valtioneuvoston käsityksen mukaan suurimmalta 

osalta hyväksyttävissä sellaisenaan. Käsityksemme mukaan eduskunnan tehtävä on lausua kantansa siihen, miltä 

osin perustuslain määräyksiä hallitusten välisessä konferenssissa tulee muuttaa, jotta Eurooppa kehittyy 

tulevaisuudessa kansalaisten hyvinvointia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta vahvistavaan suuntaan. 

Perustuslakivaliokunnan toimialan kannalta erityisen ongelmallista on perusoikeuksien sisältämien määräysten 

 



 

 

jako oikeuksiin ja periaatteisiin. Jaottelua on oudoksuttava erityisesti perus-ja ihmisoikeuksien 

jakamattomuuden kannalta. Valiokunnan olisi tullut edellyttää tätä jaottelua poistettavaksi. 

Tähän kysymykseen valiokunta ei ole ottanut kantaa, vaikka lausunnossa on nostettu esille EU:n 

perustuslain kannalta oleellisia kysymyksiä. 

Sen tähden esitimme valiokunnan lausuntoon lisättäväksi: 
 

"Kun perusoikeuksien kattavuudessa ja tulkinnassa on selvää ongelmallisuutta, tulisi Suomen nykyisten 

perusoikeuksien turvaamiseksi panostaa myös niiden toteutumiseen kiinteästi liittyvien peruspalveluiden 

säilymiseksi kansallisessa toimivallassa. Sen vuoksi valiokunta korostaa, että eduskunta on aiemmin kiinnittänyt 

huomiota julkisiin peruspalveluihin ja katsoo, että niistä näkökohdista on edelleenkin pidettävä kiinni. Niinpä 

Suuri valiokunta korosti lausunnossaan (SuVL 1/2003) sitä, että uudessa perustuslakisopimuksessa on edelleen 

pidettävä huoli julkisten peruspalveluiden, kuten kulttuuri-, koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluiden 

pysymisestä kansallisessa toimivallassa. Samoin on mahdollistettava julkinen tuki yleishyödyllisiin 

tarkoituksiin." 
 
 

Niin ikään esitimme valiokunnan lausuntoon lisättäväksi: 
 

"Valiokunta pitää kansalaisten EU:ta kohtaan tuntsman luottamuksen ja siitä saatavan tiedon lisäämisen 

vuoksi tärkeänä, että EU:n perustuslaista järjestetään kansanäänestys. Valiokunta edellyttää, että hallitus antaa 

eduskunnalle lakiesityksen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä ensi kesänä pidettävien Euroopan 

parlamenttivaalien yhteydessä, jotta kansalaiset voivat ottaa kantaa EU:n perustuslakia koskevan ehdotuksen 

hyväksymiseen tai hylkäämiseen." 

Perustelut 
 
 

Perustuslain 53 §:n mukaan Suomessa voidaan järjestää kansanäänestys. Tätä mahdollisuutta on käytetty 

äärimmäisen harvoin. Kuitenkin suorat kansanäänestykset vahvistavat demokratiaa ja sen toimimista. 

Kansanäänestys ei ole edustuksellisen demokratian kanssa kilpaileva vaihtoehto, vaan suora demokratia sopii 

hyvin edustuksellisen demokratian rinnalle. 

Kansanäänestys on hyvä tapa lisätä ihmisten kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin. Euroopan unionin 

perustuslakiehdotuksen ensimmäinen artikla alkaa toteamuksella, jonka mukaan ehdotus "ilmentää Euroopan 

kansalaisten ja valtioiden tahtoa rakentaa tulevaisuuttaan yhdessä". Jo tämä muotoilu velvoittaa kysymään myös 

kansan mielipidettä suoraan EU:n perustuslaista kansanäänestyksellä. 

Eräs EU.n uuden perustuslain julkilausuttu tarkoitus on ollut lähentää EU-kansalaisia ja päätöksentekoa. 

Kansanäänestyksen pitämättä jättäminen olisi siten kansalaisten aliarvioimista. Kansalaisten ja päätöksenteon 



 

 

lähentäminen ei onnistu, jos kansalaiset jätetään koko prosessin ulkopuolelle. Kansalaiskeskustelua 

perustuslaista ei saada aikaan, elleivät ihmiset keskustelun jälkeen pääse itse päättämään mitä mieltä he 

perustuslaista ovat. 

Unionin luonne on alkuperäisestä talousyhteisöstä vähittäin muuttunut yhä poliittisempaan suuntaan, 

joka vaikuttaa jäsenmaiden kansalaisten arkeen yhä konkreettisemmin ja moninaisemmin tavoin. Tuleva 

perustuslaki tulee siirtämään päätösvaltaa kansalta unionille. Esityksen toteutuessa EU-lainsäädäntö ulottuisi 

muun muassa nykyisen kansallisen oikeusjärjestyksen ydinalueille kuten rikoslakiin, joten on luonnollista että 

ihmisiltä kysytään siihen lupa. 

Kansanäänestyksen järjestäminen EU:n perustuslaista on tärkeää riippumatta siitä, mikä on 

hallitustenvälisen konferenssin lopputulos. Koko unionin tasolla legitimiteertinäkökohdat juuri kansalaisten 

suhteen puoltavat kansanäänestysten järjestämistä mahdollisimman monessa jäsenvaltiossa. 

Euroopan parlamentin perussopimus-, työjärjestys-ja toimielinasioiden valiokunta suosittaa 

mietintöluonnoksessaan jäsenvaltioita, sikäli kuin kansalliset perustuslait sen sallivat, järjestämään 

perustuslaillisesta sopimuksesta kansanäänestyksen mahdollisuuksien mukaan samaan aikaan kuin eurovaalit 

toimitetaan. Nykytietojen mukaan EU:n perustuslaista pidetään kansanäänestys Alankomaissa, Espanjassa, 

Irlannissa, Luxemburgissa, Portugalissa, Ranskassa ja Tanskassa. Kansanäänestyksen järjestäminen on lisäksi 

todennäköistä Italiassa, Itävallassa, Liettuassa, Puolassa, Slovakiassa, Sloveniassa ja Unkarissa. 

Eriävä mielipide 
 

edellä olevan perusteella ehdotamme, 

että valiokunnan olisi lausunnossaan tullut edellyttää, että Suomessa järjestetään perustuslain 53 § 

mukainen kansanäänestys EU.nperustuslaillisesta sopimuksesta ensi kesän eurovaalien yhteydessä. 

Annika Lapintie /vas Veijo Puhjo /vas 

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2003 


