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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA

Perjantai 6.9.2002 kello 09.30

ESITYSLISTA 66/2002 vp

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. U 64/2001 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (terrorismin torjuminen)

Ilmoitetaan, että valiokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä 1. OM
14.08.2002.

Merkitään tiedoksi, että asian käsittely on rauennut.

4. E 74/2002 vp Tanskan EU -puheenjohtajakauden ohjelmasta

Ilmoitetaan, että valiokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä 1. VNK
16.08.2002

Merkitään tiedoksi.

5. E 83/2002 vp ulkoasiainministeriön EY-tuomioistuin- ja valvontayksikön
toiminnasta 1.1.  - 30.6.2002

Ilmoitetaan, että asia on lähetetty valiokunnalle tiedoksi.

Merkitään tiedoksi.

6. E 81/2002 vp komission vihreästä kirjasta jäsenvaltioissa laittomasti
oleskelevien henkilöiden palauttamista koskevasta yhteisön politiikasta,
EU/180402/0306

Ilmoitetaan, että asia on lähetetty valiokunnalle mahdollisia toimenpiteitä
varten.

Päätetään mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

7. HE 18/2002 vp laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta
LA 106/2001 vp laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (Sulo
Aittoniemi /alk)
TPA 219/2001 vp Ahvenanmaalaisten asevelvollisuus (Sulo Aittoniemi /alk)
TPA 269/2001 vp Suomenkielisten asema Ahvenanmaalla (Sulo Aittoniemi /alk)
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ESITYSLISTA 66/2002 vp

TPA 47/2002 vp Ahvenanmaan itsehallintolain uudistamisesta (Sulo Aittoniemi
/alk)

Jatkettu I käsittely

Kuultavina:
— presidentti Leif Sevon, korkein oikeus

— hallintoneuvos Niilo Jääskinen, korkein hallinto-oikeus
— professori Thomas Wilhelmsson
— professori Mikael Hiden

— professori Olli Mäenpää

— lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö Päätetään asian

jatkokäsittelystä.

8. Muut asiat

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous on tiistaina 10.9.2002 klo 10.00.



Olli Mäenpää
6.9.2002

Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE
18/2002)

Talousarviolain nopeutettu voimaantulo (20.3 §)

Itsehallintolakiin sisällytettäväksi ehdotetun uuden 20 §:n 3 momentin mukaan
talousarvioon liittyvä maakuntalaki voisi erityisistä syistä tulla voimaan jo
ennen kuin tasavallan presidentti on tehnyt päätöksensä veto-oikeuden
käyttämisestä. Ehdotettu säännös ei sisällöllisesti rajoita presidentin veto-
oikeustoimivaltaa eikä veto-oikeuden käyttämistä, joten sillä ei myöskään
suoranaisesti puututa tasavallan presidentin valtaoikeuksiin. Kysymys on
ainoastaan veto-oikeuden käyttämisharkintaa ja käyttämistä ajallisesti jonkin
verran lykkäävästä järjestelystä.

Ehdotetulle menettelylle on asiallisesti hyväksyttävät perusteet ja se on myös
sidottu varsin tiukkoihin edellytyksiin. Niiden mukaan nopeutettu voimaantulo
voisi tulla kysymykseen vain suhteellisen harvoin. Ehdotettua menettelyä
voidaan muutenkin pitää perusteltuna.

Maakunta-asetukset    (21 §)

Maakunta-asetusten antamista on ehdotetussa säännöksessä rajoitettu
erityisesti perustuslain 80 §:n sisältämät kriteerit huomioon ottaen.
Säännökseen ei ole huomauttamista.

Ahvenanmaan    maakunnan    osallistuminen    EU:ssa    tehtävien päätösten
valmisteluun   (59  a §)

Lakiesityksen keskeisimmät säännökset määrittelevät nykyistä
yksityiskohtaisemmin maakunnan osallistumista EU:ssa tehtävien päätösten
valmisteluun silloin, kun päätösvalta asiassa muuten itsehallintolain mukaan
kuuluisi maakunnan toimivaltaan tai päätöksen kohteena olevalla asialla voi
muuten olla erityistä merkitystä maakunnalle. Tavoitteena on näin ollen
vahvistaa täsmällisemmillä säännöksillä maakunnan osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuuksia erityisesti itsehallinnon toteuttamisen kannalta
keskeisissä asioissa. Kansallisten kannanottojen valmistelua koskeva 59 a §
selventää ja yksityskohtaistaa aiheellisella tavalla maakunnan hallituksen
nykyisiä osallistumismahdollisuuksia tällaiseen valmisteluun.



Ahvenanmaan    maakunnan    osallistuminen    EU:ssa    tehtävien päätösten toimeenpanoon   (59   b
§)

On perusteltua, että 59 b §:ssä myös EU-päätösten täytäntöönpanovaihetta
määritellään aikaisempaa tarkemmin ja samalla pitäen lähtökohtana
voimassaolevaa toimivallanjakoa EU-päätösten täytäntöönpanossa. Kysymys
on tältä osin asiallisesti nykykäytännön kirjaamisesta ja selventämisestä.
Ehdotetun 59 b §:n 2 ja 3 momentti konkretisoivat tätä lähtökohtaa
hallinnollisessa toimeenpanossa.

Ehdotuksen 59 b §:n 4 momentti perustaisi maakunnan hallitukselle
toimivallan olla virallisesti yhteydessä EU-komissioon asioissa, jotka koskevat
EU-päätösten täytäntöönpanoa maakunnassa. Saattaa olla, että tällaiselle
yhteydenpidolle ei ole nimenomaan EU-päätösten toimeenpanossa ollut
nimenomaista muodollis-juridista estettä tähänkään asti, koska kysymys
näissä asioissa ei ole suhteista ulkovaltoihin. Joka tapauksessa säännös
selkeyttää aiheellisella tavalla nykytilannetta.

Perustelujen mukaan tämä uusi 4 momentin säännös myös rajoittaisi
valtakunnan lainsäädäntövaltaa asioissa, jotka koskevat suhdetta ulko-
valtoihin (s. 21/1). Tällainen lainsäädäntövallan rajoitus ei kuitenkaan käy ilmi
kyseisestä pykälästä eikä tuollainen rajoitus vaikuta muutenkaan perustellulta.
Se olisi myös perustuslain näkökulmasta ongelmallinen. Maakunnan
hallituksen suorat yhteydet EU-komissioon eivät sinänsä voi rajoittaa
valtakunnan lainsäädäntövaltaa, koska kysymys on koko lailla erilaisista
asioista.

Ahvenanmaan      maakunnan      osallistuminen      kannanottojen valmisteluun
sopimusrikkomusasioissa     (59    c §)

Säännösehdotus 59 c §:ssä on muotoiltu neutraalisti siten, että se määrittelee
vain maakunnan osallistumisoikeuden. Perusteluissa (s. 22/11) on kuitenkin
esitetty valmistelun sisältöä ja toteuttamista ohjaavia näkökohtia, joiden
mukaan valmistelussa tulisi erityistä huomiota kiinnittää maakunnan oikeuteen
puolustautua. Maakunnan perustelut ja perusteet tulisi tuoda esiin, vaikka
valtakunnan viranomaiset olisivat komission kannalla.

Perusteluissa esitetyn mukainen säännöksen soveltamista ja tulkintaa
ohjaava kannanotto on varsin perusteltu. Mahdollisesti 59 c §:ään voisi tämän
vuoksi myös sisällyttää viittauksen 59 a §:n 1 momentin säännökseen
valmistelun yhteensovittamisessa sovellettavasta menettelytavasta, jota olisi
mahdollista soveltuvin osin noudattaa myös 59 c §:ää sovellettaessa.

Korvausvastuun jako     valtakunnan ja    maakunnan     välillä    EU-oikeuden kannalta

Esityksen perusteluista (s. 7 ss.) käy ilmi, että lainmuutosta valmisteltaessa
päätettiin viime vaiheessa, että valtakunnan ja maakunnan korvausvastuun
jakoa koskevia säännöksiä ei oteta lakiin. Perusteluissa todetaan muun
muassa, että "valtakunta kansainvälisen oikeuden mukaan vastaa siitä, että
sopimusta noudatetaan myös maakunnassa". Lisäksi perusteluissa todetaan
EU:n oikeusjärjestelmän perustuvan siihen, että "jäsenvaltiot panevat direktiivit



täytäntöön sekä huolehtivat siitä, että kansallinen lainsäädäntö vastaa EY:n
perussopimusten ja asetusten vaatimuksia. Ahvenanmaan maakunnassa
kansallinen lainsäädäntövalta on jaettu maakunnan ja valtakunnan välillä siten
kuin itsehallintolaissa säädetään. Maakunnan tulee siten osaltaan huolehtia
siitä, että yhteisön oikeus pannaan täytäntöön asianmukaisella tavalla." Nämä
peruslähtökohdat ovat voimassa siltäkin osin, kuin niistä ei ole nimenomaista
lainsäädäntöä.

Maakunnan huolehtimisvelvollisuus yhteisön oikeuden asianmukaisesta
voimaansaattamisesta perustuu ensisijaisesti lainsäädäntövallan jakoa
valtakunnan ja maakunnan välillä määritteleviin säännöksiin, koska yhteisön
oikeus ei määrittele jäsenvaltion sisäisiä toimivaltasuhteita. Sen sijaan
oikeudellinen vastuu yhteisön oikeuden asianmukaisesta
voimaansaattamisesta ja täytäntöönpanosta määräytyy sekä kansallisen lain
että yhteisön oikeuden mukaan. Tältä kannalta on huomionarvoista, että EY-
tuomioistuimen melko tuoreessa oikeuskäytännössä on — yhteisön oikeuden
näkökulmasta arvioituna -luovuttu perinteisestä kansainvälisoikeudellisesta
lähtökohdasta, jonka mukaan vain valtio vastaa velvoitteistaan.

Asiassa C-424/97 antamassaan Haim-tuomiossa EY-tuomioistuin määritteli
vuonna 2000 myös yhteisön oikeuden asianmukaista ja oikeaa
voimaansaattamista, soveltamista ja toimeenpanoa koskevan vastuunjaon
puitteet tavalla, joka on suoraan sovellettavissa myös valtakunnan ja
maakunnan väliseen vastuunjakoon (Salomone Haim v. Kassenzahnärzliche
Vereinigung Nordrhein, tuomio 4.7.2000, Kok. 2000, s. 1-5123). Tuomioistuin
viittasi ensin liittovaltioita koskevaan Konle-tuomioonsa (Konle, tuomion 63 ja
64 kohta), joka mainitaan myös hallituksen esityksen perusteluissa (s. 8).

Konle-tuomion mukaan liittovaltion ei välttämättä tarvitse olla se, joka korvaa
yksityisille oikeussubjekteille yhteisön oikeuden vastaisesti toteutetuista
valtionsisäisistä toimenpiteistä aiheutuneet vahingot, jotta kyseisen
jäsenvaltion yhteisön oikeuden mukaiset velvoitteet tulevat täytetyiksi, vaan
tällainen korvausvelvollisuus voi kuulua myös liittovaltion muodostaville
elimille. Suomi ei kuitenkaan ole liittovaltio, vaikka Ahvenenmaan itsehallinto
sisältääkin federatiivisen elementin muuten yhtenäisvaltioksi organisoidussa
valtiorakenteessa. Konletuomio ei siten ole ilman muuta ja sellaisenaan
relevantti arvioitaessa valtakunnan ja maakunnan välistä korvausvastuun
jakoa yhteisön oikeuden näkökulmasta.

Sen sijaan Haim-tuomiossaan EY-tuomioistuin tarkastelee nimenomaan Suomen
tyyppisiä jäsenvaltioita, jotka eivät ole liittovaltioita ja joissa "tiettyjä
lainsäädäntötehtäviä tai hallinnollisia tehtäviä hoitavat keskitetysti paikallishallinnon
yksiköt, joilla on jonkinasteinen itsehallinto, tai muut valtiosta oikeudellisesti erilliset
julkisoikeudelliset elimet. Näissä jäsenvaltioissa julkisoikeudellinen elin, joka on
toteuttanut valtionsisäisiä toimenpiteitä yhteisön oikeuden vastaisesti ja aiheuttanut
yksityisille vahinkoa, voi korvata vahingon. Yhteisön oikeuden vastaista ei ole
myöskään se, että jäsenvaltion lisäksi julkisoikeudellinen elin saattaa olla
korvausvastuussa yksityisille sellaisista toimenpiteistä aiheutuneista vahingoista,
jotka se on toteuttanut yhteisön oikeuden vastaisesti." (kohdat 31-32)



Yhteisön oikeus ei kuitenkaan määrittele tällaista jäsenvaltion sisäistä
julkisoikeudellista, itsehallintoelintä korvausvastuulliseksi, vaan ainoastaan sallii sen,
että kansallisen lainsäädännön mukaan "jäsenvaltion lisäksi julkisoikeudellinen elin
on korvausvastuussa yksityisille sellaisista toimenpiteistä aiheutuneista vahingoista,
jotka se on toteuttanut yhteisön oikeuden vastaisesti". Tällainen korvausvastuun
jakoa määrittelevä kansallinen oikeus "ei ole ristiriidassa yhteisön oikeuden kanssa",
(kohta 34)

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan "yleisten vahingonkorvausoikeudellisten
periaatteiden" mukaan maakunnalla on korvausvastuu yhteisön oikeuden vastaisen
menettelyn yksityiselle aiheuttamista vahingoista ja lisäksi "hallituksen mielestä
maakunnalla on täysi vastuu sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista" (s. 8).
Tämän vuoksi "ei ole välttämätöntä tarvetta antaa nimenomaisia säännöksiä
maakunnan ja valtakunnan välisestä vastuunjaosta", vaikka hallituksen esitystä
valmisteltaessa laadittiinkin nimenomaiset säännökset maakunnan vastuusta.

Oikeusvarmuuden kannalta arvioituna hallituksen esityksen korvausvastuuta
koskevat arviot ilmeisesti edellyttäisivät erityisesti Suomen lain mukaan määräytyvän
vahingonkorvausvastuun lisäselvitystä. Kuten edellä on käynyt ilmi, yhteisön oikeus
ainoastaan sallii korvausvastuun valtionsisäisen jakautumisen kansallisen oikeuden
mukaan, mutta yhteisön oikeus ei oikeudellisesti määrittele tällaista jakautumista tai
edellytä sitä. Näin ollen korvausvastuun ja vastuunjaon sääntelyä ei ilmeisesti tarvita
itsehallintolaissa, mikäli ainakin seuraavat kaksi edellytystä ovat Suomen
voimassaolevan (vahingonkorvaus)oikeuden mukaisia:

(a) on kiistatonta, että Suomen oikeuden mukaan "yleiset vahingon-
korvausoikeudelliset periaatteet" riittävät maakunnan korvausvastuun
oikeudelliseksi perustaksi yhteisön oikeuden vastaisen menettelyn johdosta ja
(b) maakunnalla on samojen periaatteiden tai muuten vakiintuneen
oikeuskäytännön mukaan täysi vastuu, mikäli maakunnan lainsäädäntö- tai
hallintomenettely on yhteisön oikeuden vastaista ja aiheuttaa yksityiselle
vahinkoa.

Mikäli nämä edellytykset yksiselitteisesti kuuluvat Suomen oikeuteen,
erityissääntelyä maakunnan korvausvastuusta ei ilmeisesti tarvita maakunnan
korvausvastuun toteuttamiseksi. Mikäli nämä edellytykset sen sijaan eivät
kuulu Suomen oikeuteen, maakunnan itsenäinen korvausvastuu yhteisön
oikeuden vastaisen menettelyn johdosta on tuskin ongelmattomasti
toteutettavissa.

Jälkimmäisen vaihtoehdon osalta voidaan todeta, että myös julkisyhteisön
(sopimuksenulkoinen) korvausvastuu ainakin normaalisti edellyttää
lakiperustaista järjestelyä. Lisäksi vastuunjakoa valtakunnan ja maakunnan
välillä arvioitaessa lienee otettava huomioon maakuntalakien ennakkovalvonta
sekä se, että tasavallan presidentillä on niitä koskeva veto-oikeus.

Maakunnan      lainsäädäntövallan laillisuusvalvonta

Esityksen perusteluista käy ilmi, että lainmuutosta valmisteltaessa pohdittiin
mahdollisuutta luopua laillisuusvalvonnasta siten, että tasavallan presidentti ei
yleensä tutkisi, onko maakuntalaki sopusoinnussa yhteisön oikeuden ja
kansainvälisten velvoitteiden kanssa (s. 10/11). Se, että laillisuusvalvonnasta



ei ainakaan tässä vaiheessa luovuttu, vaikuttaa perustellulta semminkin, kun
oikeudellisen vastuun kohdistuminen valtakunnan ja maakunnan välillä
yhteisön oikeuden vastaisen menettelyn johdosta edellyttäisi lisäselvitystä.

Perusteluissa viitataan myös korkeimman oikeuden kantaan, jonka mukaan se
"on lausuntokäytännössään katsonut, että tasavallan presidentin tulisi käyttää
veto-oikeuttaan, jos maakuntalain todetaan olevan ristiriidassa yhteisön
oikeuden kanssa esimerkiksi siten, että direktiivi on pantu täytäntöön
virheellisesti. Veto-oikeutta ei sitä vastoin voida käyttää sillä perusteella, että
maakuntalaista puuttuu direktiivin täytäntöönpanoa varten tarvittavia
säännöksiä." Tällä maininnalla viitataan lähinnä korkeimman oikeuden
tasavallan presidentille antamaan lausuntoon 2.7.1997. Siinä esitetään muun
muassa seuraava tulkinta: "Landskapet har säledes inte implementerat
direktivet pä det sätt fördraget förutsätter. Denna underlätenhet innebär dock
inte att lagtinget har överskridit sin lagstiftningsbehörighet enligt
självstyrelselagen."

Yhteisön oikeuden mukaan direktiivin virheellinen, EY-oikeuden vastainen
voimaansaattaminen voi johtua - ja käytännössä myös usein johtuu - siitä, että
kansallisesta lainsäädäntöaktista puuttuu jokin säännös, joka siinä direktiivin mukaan
tulisi olla. Myös tällainen lainsäädäntövallan käyttäminen jäsenvaltion velvoitteiden
vastaisesti voi johtaa jäsenvaltion korvausvastuun toteuttamiseen. Lisäksi se voi
aiheuttaa yksityisen oikeussubjektin oikeusturvan ja oikeusvarmuuden kannalta
varsin ongelmallisia tilanteita. Korkeimman oikeuden lausunnon mukaan tasavallan
presidentin lainsäädäntövalvonta itsehallintolain 19 §:n mukaan ei kuitenkaan kata
tällaisia tilanteita.

Jos laillisuusvalvontaa koskevia säännöksiä tulevaisuudessa täsmennetään, tähän
yhteisön oikeuden ja korkeimman oikeuden lausunnon eräänlaiseen
yhteismitattomuuteen olisi paikallaan kiinnittää huomiota. Arviointiin vaikuttanee
sekin, että jos tasavallan presidentti on vahvistanut maakuntalain, sekä maakunta
että valtakunta voivat olla yhteisvastuullisesti korvausvastuussa mahdollisesta
yhteisön oikeuden vastaisesta implementoinnista.
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Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 6.9.2002 KELLO 9.30
HE 18/02 vp laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Ehdotettuun lakiin ei liity säätämisjärjestysongelmia tai siihen kytkeytyviä kysymyksiä

valtiosäännönmukaisuudesta. Valtiosääntöön liittyviä periaatteellisia kysymyksiä voi ehdotukseen kuitenkin

liittyä ja luonnollisesti myös kysymyksiä, joihin yleensä joudutaan kimittämään huomiota lakiehdotuksen

asiallista valmistelua suorittavassa valiokunnassa. Nähdäkseni ehdotus on sekä säännösten että perustelujen

osalta yleensä asianmukaisesti laadittu. Jotkin yksityiskohdat näyttävät kuitenkin vielä antavan aihetta

kommentteihin.

20 §. Säännös koskee maakuntalain voimaantuloa ja julkaisemista. Säännöksen 2 momenttiin ehdotetaan nyt

lausumaa, jonka mukaan maakuntalaki voi tulla voimaan aikaisintaan sen julkaisemispäivänä. Lausuma on

periaatteellisesti hyvin aiheellinen ja vastaa muotoilultaan PL 79,3 :ssä laeista käytettyä muotoilua.

Säännökseen ehdotettu 3 momentti liittyy maakuntalakeja koskevaan lainsäädäntövalvontaan. Momentti

koskee maakuntalakien voimaantulon määräytymistä ja sen mukaan maakunnan toimielimet voisivat tietyissä

tilanteissa määrätä maakuntalain tulemaan voimaan jo ennen kuin tasavallan presidentti on tehnyt päätöksensä

veto-oikeuden käyttämisestä. Lainkohta merkitsee uutuutta verrattuna nykyiseen järjestelyyn, jossa

maakuntalaki voi tulla voimaan - kokonaan tai osittain - vasta sen jälkeen kun tasavallan presidentti on tehnyt

veto-oikeuden käyttämistä koskevan ratkaisunsa.



Tällainen maakunnan toimielinten tekemä voimaansaattamisratkaisu ennen tasavallan presidentin ko. päätöstä

tulee ehkä sovellettavaksi harvoin. Maakuntalain tällainen voimassaolo ennen presidentin ratkaisua tullee

käytännössä myös koskemaan varsin lyhyttä ajanjaksoa siihenkin nähden, että presidentin on itsehallintolain

19,2 §:n mukaan tehtävä päätöksensä neljän kuukauden kuluessa siitä kun maakuntapäivien päätös annettiin

oikeusministeriölle tiedoksi. Vaikka tämänkaltaisia, ehdotetun järjestelyn käytännön todennäköisiä

vaikutuksia rajoittavia tekijöitä onkin, on maakuntalakien normimerkitys maakunnassa sellainen, että

ehdotetusta järjestelystä mahdollisesti aiheutuvat epätodennäköisetkin vaikutukset on järjestelyyn valtuudet

antavan lain säätämisvaiheessa huolellisesti arvioitava. Järjestelyyn sisältyy myös periaatteellisia,

maakuntalakeihin kohdistuvaa valvontaa ja tasavallan presidentin roolia koskevia näkökohtia, jotka

ansaitsevat huomiota. Ehdotus ei tässä kohden tunnu olevan niin huolellisesti valmisteltu kuin asian laatu

vaatisi (ehkä johtuen siitä, että ehdotettu järjestely on valmisteluvaiheessa nähty luonteeltaan enemmänkin

tekniseksi).

Maakuntalakien merkitys normidokumentteina maakunnassa on yksilöjen ja

viranomaisten kannalta ainakin jossain määrin rinnastettavissa siihen merkitykseen, mikä

laeilla      on valtakunnassa       (ja      maakunnassa). Maakuntalakien

voimaantuloon/voimassaoloon/sovellettavuuteen voidaan paljolti liittää samankaltaiset

vaatimuksesta selkeydestä ja luotettavuudesta kuin vastaaviin kysymyksiin eduskunnan

säätämien lakien yhteydessä. Eduskuntalain voimassaolo periaatteessa päättyy vain laissa

itsessään säädetyn lain voimassaoloajan päättymiseen tai siihen, että lainsäätäjä määrää

asiasta uudella lailla. Edellisen vaihtoehdon selkeys tulee suoraan lakitekstistä,

jälkimmäisen vaihtoehdon selkeys ja ennakoitavuus taas siitä, että on noudatettava

normaalia (uuden) lain säätämisprosessia. Samankaltaista selkeyttä voidaan pitää

suotavana myös maakuntalakien kohdalla. Nyt ehdotettu järjestely merkitsee

mahdollisuutta, että maakuntalaki on voimassa esim. kaksi kuukautta ja sen voimassaolo lakkaa sen jälkeen

presidentin päätöksen seurauksena. Presidentin päätökseen saattaa liittyä tosiasiallista ennakoitavuutta, mutta

siihen tuskin voi liittyä - eikä presidentin päätöksentekoon liittyvältä menettelyltä voida edellyttää - sellaista

seuraamusten arviointia ja syntyvien tilanteiden säätelypyrkimystä, joka yleensä liittyy voimassaolevan lain

muuttamista tai kumoamista sisältävien lakien säätämiseen. Ehdotettu järjestely toisi tai voisi tuoda uuden

elementin siihen harkintaan, jossa presidentin olisi päätettävä maakuntalain raukeamisesta "kokonaan tai

osittain” (Itsehallintolain 19 §) sikäli, että presidentin päätöksessä (esim. em. osittaisuudesta) ehkä pitäisi

ottaa huomioon myös niitä seuraamuksia, joita maakuntalain jo sovellettavana olemisesta voi olla. Tällainen

harkinta voisi olla asiallisesti aiheellista, mutta siihen tuskin on jo käytettävissä olevan ajankaan vuoksi

mahdollisuuksia.
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Edellä sanottuun voidaan ehkä todeta, että lyhytaikaiseksi jäävästä voimassaolosta ei kuitenkaan käytännössä

voi juuri aiheutua ongelmia, että kyseessä ovat vain budjettilait, että "lain voimassaoloajan oikeusvaikutukset

eivät peruuntuisi" (perustelut, s. 14) ja että maakuntahallituksen olisi tarkkaan harkittava, "onko olemassa

vaara, että presidentti käyttäisi veto-oikeuttaan" ja jos tällainen vaara olisi, voimaantuloa tulisi lykätä siihen

asti kunnes presidentti on tehnyt päätöksensä (perustelut s. 14). Perusteluissa myös todetaan (s. 14), että

sellaisia maakuntalakeja, "joilla on merkittäviä yksityishenkilöiden välisiä oikeusvaikutuksia, ei

pääsääntöisesti pitäisi saattaa voimaan ennen kuin presidentti on tehnyt päätöksensä". Tällaisista lausumista

voi yleisellä tasolla todeta, että perustuslakivaliokunta ei nähdäkseni ole yleensä tyytynyt operoimaan

tällaisilla viranomaisten hyvyyttä ja asioiden harmittomuutta koskevilla oletuksilla, vaan on pikemminkin

lähtenyt siitä, että viranomaiset eivät välttämättä pysty ennakoimaan kaikkea eivätkä välttämättä aina noudata

vain perustelujen tasolle jääneitä suosituksia. Vähän konkreettisemmalla tasolla voisi kysyä, kuinka

epätodennäköinen lopulta on esim. tilanne, jossa budjettilakina voimaan saatetusta laista aiheutuu yksilöiden

välisiä oikeusvaikutuksia, joita ei säätämisvaiheessa ole huomattu ennakoida ja kuinka epätodennäköistä on

se, että tällaisten oikeusvaikutusten "hoitamisessa" - jos presidentti käyttää veto-oikeutta - ohje, jonka mukaan

"oikeusvaikutukset eivät peruunnu", osoittautuu sekä riittämättömäksi että riitautetuksi.

Keskusteluissa, joita on käyty tuomioistuinten oikeudesta tutkia yksittäistapauksessa sovellettavan lain

perustuslainmukaisuutta, on usein viitattu myös ongelmiin, joita tällaisesta tutkimisvallasta saattaa aiheutua

oikeusvarmuuden kannalta. Tässä tutkimisvallassa on kuitenkin yleensä kysymys tuomioistuimen oikeudesta

jättää laki soveltamatta juuri ja vain ratkaistavana olevassa yksittäistapauksessa ja tämän ratkaisun

tosiasiallisista heijastusvaikutuksista. Nyt esillä olevassa ehdotuksessa on kysymys asetelmasta, jossa jo

voimaansaatettu ja ainakin tapauksittain merkittäväkin normisto voidaan yleisesti määrätä

soveltamiskelvottomaksi   -   menettelyssä, jota ei ole lainkaan järjestetty jo voimassaolevien normien

voimassaolon lakkauttamisen seuraamusten arvioimisen merkeissä.

Ehdotettuun järjestelyyn liittyy myös presidentin roolia koskeva piirre, jota voidaan pitää ainakin

kauneusvirheenä. Jos maakuntalaki on jo saatettu maakunnan elinten päätöksin voimaan, tasavallan

presidentti joutuu tekemään oman ratkaisunsa tilanteessa, jossa on jo olemassa voimaantulemista koskeva

nimenomainen orgaaniratkaisu ja jossa tämän orgaaniratkaisun tosiasiallista merkitystä vielä lisää se, että sitä

on jo noudatettu, voimassaoloaikaa ja soveltamisratkaisuja on jo kertynyt. Presidentti - ja lausunnon antava

korkein oikeus - on tällaisessa tilanteessa tietysti juridisesti yhtä itsenäinen harkinnassaan kuin nyt

voimassaolevan lain mukaisessa tilanteessa. Toinen kysymys on, onko presidentti tosiasiassa enää yhtä vapaa

harkitsemaan maakuntalain voimaansaattamisedellytyksiä. Tyylikkäämpää olisi , että presidenttiä ei saatettaisi

tällaiseen muiden päätöksiin reagoijan, jo valmiiksi saatetun tilanteen mahdollisen järkyttäjän asemaan.



Teoreettinen, mutta laadultaan raskaampi "tyylivirhe" on siinä, että maakunnan elinten mahdollisuus saattaa

maakuntalaki voimaan ennen tasavallan presidentin päätöstä, koskee periaatteessa myös sitä mahdollisuutta,

että presidentti voi määrätä maakuntalain raukeamaan, jos hän katsoo sen "koskevan valtakunnan sisäistä tai

ulkoista turvallisuutta." Tällainen maakunnan elinten toimivalta suhteessa tasavallan presidentin toimivaltaan

on nurinkurinen. Tällainen asetelma on tietysti erittäin epätodennäköinen. Toisaalta voidaan sanoa, ettei ainoa

säännöstekstissä tässä kohden noteerattava rajoitus "talousarvioon otettu määräraha edellyttää maakuntalain

säätämistä" vielä sano mitään ko. lain sisällön merkityksestä   valtakunnan sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden

kannalta.

Kuten edellä todetusta ilmenee, en osaa pitää ehdotettua uutta valtuutta määrätä maakuntalain voimaantulosta

lain kokonaisuudessa asianmukaisena ja riittävän huolellisesti valmisteltuna. Jos siihen kuitenkin katsotaan

olevan välttämätöntä mennä, olisi mielestäni tarpeen sekä asian periaatteellisen merkityksen että käytännön

tilanteiden kannalta, että ehdotettua momenttia tarkennettaisiin. Muotoilu, jossa oleellisimpana kriteerinä

uudelle lainsäädäntöä koskevalle valtuudelle esitetään tehty määrärahapäätös, ei vaikuta onnistuneelta.

Pikemminkin kai pitäisi aloittaa sillä, että jos maakuntalain sisältö merkittävästi   liittyy  talousarvioissa

tehtyihin  ratkaisuihin jne.      Erityisiä   syitä ei säännöstekstissä pitäisi jättää täysin irrallisiksi - ja siten

melko harkinnanvaraisiksi - vaan ne pitäisi kytkeä juuri budjettilakiominaisuuteen (jota kai kuitenkin on

tarkoitettu). Yksityisten välisiin suhteisiin puuttumattomuus olisi myös syytä nostaa perusteluista

säännöstekstiin. Joko säännöstekstissä tai perusteluissa vielä esille otettavia kysymyksiä voisi olla muitakin

(Mitä esim. ajatellaan tapahtuvan, jos budjettilaki vaikuttaa kuntien välisiin taloudellisiin suhteisiin ja laki

lyhyen voimassaoloajan jälkeen määrätään raukeamaan?)

59 §. Säännös koskee kansainvälisten velvoitteiden voimaantuloa maakunnassa.

Säännöksen 2 momenttiin esitetään sellaista uutuutta, että itsehallintolain kanssa ristiriidassa olevan

kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamiseen ei enää tarvittaisi supistettua perustuslainsäätämisjärjestystä,

jos ristiriita koskee vain kieltä, jota maakunnan virnaomaisten tulisi käyttää yhteydenpidossa ulkomaalaisiin

tai ulkomaan viranomaisiin. En ole oikein vakuuttunut tällaisen menettelyllisen kevennyksen

tarpeellisuudesta. Asetelma itsehallintolaissa ei tule ainakaan selkeämmäksi, kun kuitenkin lähdetään siitä,

että valtiosopimusten ko. kielisäännökset ovat ristiriidassa itsehallintolain materiaalisten säännösten kanssa.

Jos tällainen menettelysäännös kuitenkin katsotaan aiheelliseksi, olisi ehkä tarkempaa aloittaa 2 momentin ko.

viimeinen virke esim.: Jos ristiriita tämän lain kanssa koskee vain sitä kieltä (Pro: Jos määräys koskee vain....)

59 c §. Säännös koskee sopimusrikosasioita koskevien kannanottojen valmistelemista. Säännöstekstin mukaan

"Maakunnan hallitus valmistelee yhdessä valtakunnan virnaomaisten kanssa Suomen vastausten sisällön . . .
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siltä osin kuin...". Tällainen "valmistelee yhdessä "-muotoilu voisi sisältää ajatuksen molemminpuolisesta

juridisesta sidonnaisuudesta yhteisen kannan löytymiseen tai ainakin jättää epäselväksi osapuolilla olevan

sitomisvallan tai veto-oikeuden. Perustelut ovat tässä kohden tärkeät, kun niissä - aivan oikein - todetaan, että

Suomen hallitus viime kädessä päättää Suomen vastausten ja kannanottojen sisällöstä.



2
Professori Thomas
Wilhelmsson PeV 6.9.2002
Nauhoituksesta purettu
TARKISTAMATON!

HE 18/2002 vp laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta
LA 106/2001 vp laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (Sulo Aittoniemi /alk) TPA 219/2001 vp
Ahvenanmaalaisten asevelvollisuus (Sulo Aittoniemi /alk) TPA 269/2001 vp Suomenkielisten asema
Ahvenanmaalla (Sulo Aittoniemi /alk) TPA 47/2002 vp Ahvenanmaan itsehallintolain uudistamisesta (Sulo
Aittoniemi /alk)

Minua on pyydetty tänne lausumaan käsitykseni pienehköstä asiasta, johon hallintoneuvos Jääskinen jo omassa

puheenvuorossaan viittasi eli siitä, miten maakunta vastaa yhteisön oikeuden täytäntöönpanosta, asiasta, jota on hallituksen

esityksessä käsitelty sivuilla 7-8, jossa hallitus perustelee, miksei nimenomaisia säädöksiä asiasta ole tässä esityksessä.

Nämä kysymykset ovat juridisesti vaikeat eikä niihin ole aivan selkeitä vastauksia. Sanoisin, että ainoastaan yksi varma asia

tässä yhteydessä on se, että kun hallitus ilmoittaa, että maakunnan korvausvelvollisuus kohdissa 1 -3 on yleisen

vahingonkorvausoikeuden mukaan selvä, niin tämä ei ole totta. Kysymys ei missään tapauksessa ole selvä, vaan varsin

tulkinnanvarainen ja pikemminkin niin, että korvausvelvollisuutta ei ole kuin että se olisi.

Käsittelen nämä kolme tapausta, jotka mainitaan sivuilla 7-8 erikseen. Ensiksi esityksessä käsitellään

perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisen hyvityksen tai uhkasakon korvaamisvelvollisuutta. Kysymys on siis

tilanteesta, jossa EY-oikeutta ei ole pantu asianmukaisesti täytäntöön. On esimerkiksi jätetty säätämättä maakuntalaki tai

maakuntalaki on säädetty virheellisellä tavalla.

Ensimmäinen kysymys tässä yhteydessä on tietysti se, johon Niilo Jääskinen jo viittasi, eli on varsin epäselvää ja sanoisin

hyvin epätodennäköistä, että Suomen valtion ja Ahvenanmaan maakunnan välinen lainsäädäntötoimiin liittyvä suhde

ylipäänsä olisi sellainen, että sitä voisi käsitellä yksityisoikeudellisena vahingonkorvausasiana. En siis usko, että tämä on

ylipäänsä sellainen asia, johon vahingonkorvausoikeus soveltuisi, vaikka hallitus esityksessään tästä lähtee.

Jos oletettaisiin, että vahingonkorvausoikeutta kuitenkin sovellettaisiin, niin tilanne edelleenkin olisi epäselvä. Tässä voisi

taustaksi todeta sen, että esimerkiksi valtion vastuu virheellisestä tai puutteellisesta lainsäädännöstä on meillä hyvin epäselvä.

Suomen oikeusministeriö, joka ilmeisesti pitää sanasta "selvä", on viimeistään vuonna 1997 ilmoittanut olevan selvää, ettei

valtio vastaa virheellisestä lainsäädännöstä. Meidän oikeuskirjallisuudessamme on samoin katsottu, että valtio ei vastaa

virheellisestä lainsäädännöstä. Tietysti Francovich-periaate ja EU-oikeuden muuttuminen on tähän tuonut jotain



poikkeustilanteita ja olen itse jossakin pohtinut sitä, että voisiko tämä kehittyä eteenpäin, mutta sinänsä lähtökohtaisesti

käsitykseni on se, että valtiolla ei ole tällaista vastuuta. Pitäisin tästä syystä myös hyvin todennäköisenä, ettei myöskään

maakunta kantaisi vahingonkorvausoikeudellista vastuuta virheellisestä maakuntalaista suhteessa valtioon.

Joka tapauksessa keskeisin peruste on se, että minusta tuntuu, että tämä ei ole ylipäänsä sellainen asia, johon

vahingonkorvausoikeus soveltuu. Jos halutaan, että maakunta kantaa vastuun aiheuttamistaan hyvityksistä ja uhkasakoista,

tästä on siis säädettävä selvästi. Sinänsä yhdyn hallituksen esityksen kirjoittajiin siinä, että ongelma todennäköisesti ei ole

kovin käytännöllinen.

Toisessa kohdassa esitetyn osalta pätee sama kuin edellä, että Suomen valtion ja Ahvenanmaan maakunnan välinen suhde ei

tässäkään yhteydessä ole sellainen, että sitä voisi käsitellä yksityisoikeudellisena vahingonkorvausasiana. Uskon, että myös

kolmannessa kohdassa mainittu Franco vi ch-vastuu on samanlainen asia. Tämä on ehkä astetta käytännöllisempi asia.

Kolmannessa kohdassa mainittu asia koskee kysymystä siitä, mikä on julkisvallan vahingonkorvausvelvollisuus, jos EU-

oikeutta ei ole implementoitu oikein ja tästä on aiheutunut yksityiselle vahinkoa.. Tämän Francovich-periaatteen mukaan

yksityinen voi vaatia normaalisti valtiolta vahingonkorvausta, jos valtio ei ole implementoinut EU-oikeutta oikealla tavalla.

Tästä on syntynyt paljon oikeuskäytäntöä, joka sitten määrittelee tarkemmin tämän periaatteen sisällön ja laajuuden, joka

tässä ei ole ehkä tärkeä tuntea.

Hallituksen esityksessä annetaan ymmärtää, että tässä Ahvenanmaan tilanteessa, jos maakuntalaki olisi virheellinen tai jos

EU-oikeutta olisi virheellisesti implementoitu, niin valtio ei välttämättä vastaisi, vaan että vastuu suoraan kohdistuisi

Ahvenanmaahan. Perustelua viittaamalla EU-tuomioistuimen ns. Konle-tapaukseen, joka tuossa mainitaan. Tuossa Konle-

tapauksessa, jos sen perusteluita katsotaan, lähdetään liikkeelle siitä, että jäsenvaltio ei voi välttää vastuuta viittaamalla

kelpoisuuksiin ja vastuiden jakoon kansallisella tasolla. Jos esim. kunta antaa EU-oikeuden vastaisia määräyksiä, on aivan

selvää, että valtio tästä vastaa. Valtio kantaa vahingonkorvausvastuun.

Sitten Konle-tapauksessa mainitaan poikkeuksena se, että liittovaltion ei tarvitse vastata osavaltioiden virheistä, vaan ne

vastaavat suoraan, mutta edellyttäen, että kansalaisen oikeudet ovat tehokkaasti suojatut. En pidä itsestään selvänä - toki

mahdollisena, mutta en itsestään selvänä, että Suomi Ahvenanmaan osalta rinnastettaisiin liittovaltioon.

Yhteenvetona toteaisin siis, että asia on paljon epäselvempi kuin hallituksen esitys antaa ymmärtää ja pikemminkin tilanne on

päinvastainen kuin hallitus esittää. Jos halutaan asettaa vastuu Ahvenanmaalle näissä tilanteissa, siitä on selkeästi säädettävä.
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