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              PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA  27.10.2006  KELLO 9.30
              HE 71/06 vp  laiksi Suomen perustuslain  35 ja 90 §:n muuttamisesta
              sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
              ja
              PNE  2/06 vp  eduskunnan työjärjestyksen  ja eduskunnan virkamiehistä
              annetun lain muuttamisesta, valtiontilintarkastajien johtosäännön kumoamisesta
              sekä eduskunnan päätöksiksi Eduskunnan kirjaston  johtosäännön  5 §:n
              ja eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Hallituksen esitys ja puhemiesneuvoston ehdotus koskevat samaa merkittävää asiaa,

uuden  valiokunnan perustamista  valtiontalouden parlamentaarista valvontaa suorittavaksi

elimeksi ja  valtiontilintarkastajat-instituution lakkauttamista. Ehdotukset ovat

valiokunnassa esillä mietintöasiana.  Pidän   uudistuksen tavoitteita ja  tavoitteiden

toteuttamistapaa keskeisiltä piirteiltään perusteltuina.  Esitetyt perustelut eivät myöskään

anna tässä mielestäni aihetta yleisiin havaintoihin tai merkittäviin huomautuksiin.  Esitän

seuraavassa  tämän vuoksi vain joihinkin yksittäisiin kohtiin liittyviä kommentteja.

Aluksi on tarpeen  viitata pariin näissä kommenteissa vaikuttavaan   seikkaan.  Esitystapaa

voi hieman häiritä se, että - vaikka pyrinkin käsittelemään esitystä  ja puhemiesneuvoston

ehdotusta   konkreettisesti sellaisinaan -  joudun lausunnossa viittaamaan vaihdellen

kumpaankin   käsiteltävään  asiakirjaan.     Merkittävämpi  seikka  on  kuitenkin  eräs

sisältökysymyksiin liittyvä yleinen  taustatekijä.    Kun nyt ollaan luomassa  uudenlaista

järjestelyä - istuttamassa funktioiltaan jossain määrin totutusta poikkeavaa  uutta

valiokuntaa  monella tapaa hyvin vakiintuneeksi katsottavaan valiokuntajärjestelmään -

on väistämätöntä, että kaikkia käytännössä vastaan tulevia ilmiöitä ei voida ennakoida.

Eduskunnan toiminnan luonteeseen myös kuuluu, että kaikkia toiminnan piirteitä ei

säännellä, vaan monet piirteet jäävät  - ja niiden on hyväkin jäädä – käytäntöjen varaan ja

käytännön kehitettäviksi.  Uutta järjestelyä koskevan säätelyn arvioinnissa tämä merkitsee
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toistuvasti vastaan tulevaa kysymystä siitä,  kuinka paljon tai kuinka tarkasti pitää säätää,

ja mitä kaikkea voidaan ja on ehkä syytäkin jättää säätelyssä avoimeksi ja käytäntöjen

muotoutumisen varaan.  Tähän nähdäkseni kuuluu myös sen hyväksyminen, että joihinkin

säätelyn  yksityiskohtiin   joudutaan   -  ainakin  lain  tason  alapuolella  -    käytännön

opettamana ehkä melko pian palaamaan.  Tämänkaltaiset tekijät merkitsevät myös sitä, että

säätelyn kattavuuteen (perustuslain ulkopuolella) liittyvissä  kommenteissani  voi olla

enemmänkin tarkoituksena kysymyksen esiin nostaminen kuin   jonkin  kannan

esittäminen. -  Yleisesti ottaen vaikuttaa  säätelyn tarpeiden  ja käytännön joustavan

kehittymisen tarpeiden punninta ehdotuksissa kuitenkin  mielestäni  asianmukaiselta.

                                                          - - - - - - -

Hallituksen esitys

PL  35 §.   Uuden valiokunnan nimeksi ehdotetaan tarkastusvaliokunta.  Nimikysymys ei

uutta järjestelyä perustuslakiin kehitettäessä ole samantekevä. Ehdotettua nimeä voidaan

pitää epätarkkana, koska se ei lainkaan osoita, mistä tai mihin kohdistuvasta tarkastuksesta

on kysymys. Se on  tässä  suhteessa vähemmän tehtävää osoittava (heikommin

informatiivinen) kuin  muut säännöksessä mainitut valiokuntien nimet.  Valiokunnan

tarkoitettu toimiala tulee kuitenkin perustuslain tasolla riittävästi osoitetuksi PL 90 §:ssä.

Lyhyt nimi (vrt. ”valtiontalouden tarkastusvaliokunta”) sopii pitkää nimeä paremmin

perustuslain kirjoitus- tapaan.   Tarkastus-alku  nimessä synnyttää  paremmin tehtävää

vastaavia mielikuvia kuin synnyttäisi valvonta-alku.  Se, että tehtävää  kuvataan 90 §:ssä

valvonta-sanalla, ei tässä merkitse mitään ongelmaa.

Säännöksen  2 momentin   sanamuoto merkitsee sitä, että uuden valiokunnan

jäsenmääräksi tulee vähintään  yksitoista.  Tätä järjestelyä voidaan pitää asianmukaisena.

PL 90 §.   Säännöksessä on kolme tässä  merkittävää kohtaa.  Valiokunnan tehtävä tulee

säännöksessä todetuksi aivan samalla tavoin kuin  nykyisessä säännöksessä todetaan

valtiontilintarkastajista (”Eduskunta valvoo valtion taloudenhoitoa… tätä varten

eduskunnassa on  tarkastusvaliokunta… ”).  Minusta  rakentaminen tässä säätelyssä
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valtiontilintarkastajien yhteydessä muodostuneelle perinteelle on  hyvä  ratkaisu ja

merkitsee myös uutta valiokuntaa ajatellen riittävää tehtävän osoittamista perustuslain

tasolla.

Toinen  merkittävä kohta uudessa säännöksessä on   ”… tulee saattaa eduskunnan tietoon

merkittävät  valvontahavaintonsa”.    Uudistuksen ajatus, jonka mukaan uuden valiokunnan

tulee voida täysin oma-aloitteisesti  saattaa tehtäväänsä kuuluvia asioita käsiteltäväksi

täysistunnossa, merkitsee sellaista uutuutta valiokuntien toiminnassa, että siitä on otettava

perustoteamus perustuslakiin (jonkinlaisena paralleelina ministerisyytteen vireillepanoa

koskeva PL  115 §).  Ehdotettu muotoilu käy tähän tarkoitukseen hyvin. Se ei toisaalta

yksin riitä ”hoitamaan” valiokunnan konkreettista asian  vireillepano-oikeutta

täysistunnossa, vaan siihen tarvitaan vielä konkreettista  säätelyä (työjärjestyksessä).

Varaus  ”merkittävät”  (tai jokin vastaava) on tässä yhteydessä selvästi tarpeellinen.

Varaus  on asiallisesti varsin joustava, mikä sekin on perusteltua.

Säännöksen 3 momentin  muotoilu merkitsee sitä, että  uudella valiokunnalla tulee

olemaan sama oikeus ”tehtäviensä hoitamiseksi” tarvitsemiensa tietojen saamiseen kuin

nyt  on  valtiontilintarkastajilla.   Oikeus  on  merkittävä,   koska  se   ulottuu  paitsi   kaikkiin

(valvonnan alaisiin) viranomaisiin, myös  ” muihin” valvonnan kohteena oleviin ja sen on

katsottu olevan riippumaton tietojen  tai asiakirjojen salaisuudesta (pevl  19/00 vp).

En ole oikein varma siitä, onko näin laajaksi perustuslaissa muodostettu  (HM 72 §:ssä

aikanaan olleesta laajennettu) tiedonsaantioikeus todella ollut tarpeen

valtiontilintarkastajien toiminnassa ja tuleeko se todella olemaan tarpeen  uuden

tarkastusvaliokunnan toiminnassa (joka eduskunnan yhden  valiokunnan toimintana tuskin

tulee  olemaan  painotuksiltaan täysin samaa kuin  valtiontilintarkastajien toiminta).

Laajan tiedonsaantioikeuden olemassaolosta tuskin on ollut haittaa valvovan elimen

toiminnalle .  Ehkä siitä ei  ole  käytännössä ollut  haittaa myöskään niille valvonnan

alaisille, jotka eivät ole viranomaisia.  Erillinen laajaa tiedonsaantioikeutta koskeva

säännös merkitsee tässä joka tapauksessa sitä, että tarkastusvaliokunnan

toimintaa/toimintamahdollisuuksia tulee nyt koskemaan sekä tämä säännös  että kaikkien

valiokuntien tiedonsaantioikeutta koskeva PL 47 §:n säännös(, jonka mukainen

tiedonsaantioikeus ulottuu vain viranomaisiin).   Tästäkään ei välttämättä tarvitse
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käytännössä olla merkittävää haittaa.    Suotavana ei kuitenkaan voida pitää sitä, että

samalla valiokunnalla  on  tehtäviensä hoidossa tarvitsemiensa tietojen saamiseksi

viranomaisilta käytettävissä kaksi eri säännöstä, ja näistä toinen (PL 47 §) sisältää

ministerien nimenomaisen ”auttamis”velvollisuuden,  toinen (PL 90 §) ei.

Selvää on, että tarkastusvaliokunnan yksittäisen jäsenen oikeus ( yksittäisenä jäsenenä)

saada tietoja viranomaisilta – myös valvontaa koskevissa asioissa  -  määräytyy vain PL

47.3 §:n mukaisesti.

Valiokunnan tiedonsaantioikeus olisi nähdäkseni ansainnut seikkaperäisempää tarkastelua

perusteluissa kuin nyt on tapahtunut (s. 21,II).  Hiukan jo valitettavana voidaan sen sijaan

pitää sitä, kuinka niukoin viittauksin esityksessä on kuitattu kysymys valiokunnan

toiminnan julkisuudesta (s. 21, II).

Eduskunnan valiokuntien toiminnan julkisuutta koskevat  PL 50 § ja  TJ 43 §.   Yleistäen

voi  sanoa,  että  nämä  säännökset  on  laadittu  pitäen  ensi  sijassa  silmällä  sitä

vuoropuhelusuhdetta ja informaation  kulkua , joka  parlamentaarisessa järjestelmässä

kuuluu olla  hallituksen/ministeriöiden ja eduskunnan/valiokuntien välillä.  Valiokunnat

eivät ole viranomaisia eikä virastoja ja tämä näkyy myös ko. säännöksissä.

Valtiontilintarkastajien kanslia on ollut toisessa asemassa. Viranomaisten toiminnan

julkisuudesta annetun lain (621/1999) 4  §:n mukaan  viranomaisilla tarkoitetaan  tuossa

laissa mm. eduskunnan virastoja ja laitoksia. Lain säätämiseen johtaneen esityksen

perusteluissa (HE 30/98 vp. s. 51) todettiin eduskunnan virastoilla ja laitoksilla

tarkoitettavan laissa  samaa kuin eduskunnan virkamiehistä annetussa laissa eli

eduskunnan kansliaa, valtiontilintarkastajain kansliaa,  eduskunnan oikeusasiamiehen

kansliaa, Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kansliaa sekä Eduskunnan

kirjastoa.  Myös valtiontilintarkastajien johtosäännön (745/2000) 14 §:ssä todetaan, että

valtiontilintarkastajien toiminnassa noudatetaan soveltuvin osin  viranomaisten toiminnan

julkisuudesta annettua lakia.

Viitatut säännökset tai perustelulausumat eivät tietysti sellaisinaan sido nyt tehtäviä

ratkaisuja.  Ne kuitenkin osoittavat, kuinka selvästi eri pohjalta on lähtenyt yhtäältä

valtiontilintarkastajien (kanslian)  ja toisaalta valiokuntien toiminnan  julkisuuden sääntely.

Kun nyt  valtiontilintarkastajien  funktiot ainakin osaksi siirretään valiokuntatoiminnan
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piiriin, olisi odottanut, että  valiokuntia koskevien julkisuussäännösten asianmukaisuutta

tässä uudessa kohdassa ja mahdollista täydentämistarvetta  (työjärjestyksen tasolla) olisi

kommentoitu jo hallituksen esityksessä.  Tällaista tarkastelua ei nyt näytä olevan

myöskään puhemiesneuvoston ehdotuksessa (vrt. PNE 2/06 vp, s. 10).

Edellä viitattu perustelujen vähänsanovuus näyttäisi liittyvän   hieman yleisempäänkin

pääpiirteisyyteen esityksessä ja  puhemiesneuvoston ehdotuksessa.   Vaikka monia

yksityiskohtia  varmaan on syytä jättää käytännön kehitysten varaan, olisi  luultavasti ollut

aiheellista   -  ja  ehkä  ongelmiakin  ehkäisevää  -  että  jo  tässä  vaiheessa  oli   pitemmälle

eritelty  ja mahdollisesti  pääpiirtein ohjastettu sitä, mitä tarkastusvaliokunta tulee

konkreettisesti tekemään.  Nyt tulee eri kohdissa  perusteluissa esille, että valiokunnan

tulee olla  vahvemmin resurssoitu kuin valiokunnat yleensä, että sillä täytyy olla jokin

osallisuus henkilöstönsä nimittämisessä, että valtiontilintarkastajien kanslian toimitilat

siirtyisivät tarkastusvaliokunnan käyttöön,  että valiokunta tulee tekemään valvontamatkoja

ja että  se voi  teettää tutkimuksia.   Tällaiset viittaukset antavat ainakin mahdollisuuden

ymmärtää, että  tarkastusvaliokuntaan ajatellaan   valiokuntaominaisuudesta huolimatta

voivan liittyä huomionarvoisessa määrin  sellaisia virasto- tai kansliapiirteitä, joita on

(ollut) valtiontilintarkastajien toiminnassa. Jos näin on, saattaisi jo esim.  henkilöstön

aseman ja ehkä myös toimivaltuuksien  kannalta olla tarpeen miettiä jotain normitason

ohjausta. Nyt on   ehkä hiukan liikaa luotettu siihen, että  tässä vaiheessa on riittävää antaa

vain aivan yleiset, lähinnä organisaatiota koskevat normit ja  kumota kaikki

valtiontilintarkastajia koskevat säännökset.

Eräs kohta , jossa tällainen luottavaisuus tulee   näkyville , on  siinä, miten   esityksessä ja

ehdotuksessa on jätetty pelkästään perustelulausumien varaan se, millä tavoin

tarkastusvaliokunnan kompetenssi ulottuu Suomen Pankin ja Kansaneläkelaitoksen

valvontaan (HE 71/06 vp , s.21; PNE  2/06 vp, s. 9 ).   Perustelujen  hiukan polveilevat

kuvaukset voivat sinällään olla päätelmissään  kohdallaan.  Silti pitäisi  mielestäni ainakin

kysyä, eikö Suomen Pankkia ja Kansaneläkelaitosta koskevan muun säätelyn huomioon

ottaen olisi paikallaan osoittaa  valiokunnan toimivalta näissä kohdin selvällä säännöksellä

(työjärjestyksessä).  Ehkä tässä kohden voi myös todeta, että puhemiesneuvoston

hyväksymät yleisohjeet erityisvaliokuntien pääasiallisista tehtävistä eivät mielestäni ole

paikka  ja ”normitaso”, jossa järjestellään  eri elinten  merkittäviä kompetenssikysymyksiä,

vaan tällaiset kompetenssijärjestelyt kuuluvat varsinaisiin normipäätöksiin.
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Hallituksen esityksen perustelujen säätämisjärjestysjaksossa on lyhyesti tarkasteltu  myös

noudatettavan perustuslainsäätämisjärjestyksen valintaa ja puollettu maltillisin

sanankääntein  perustuslainmuutosten säätämistä kiireelliseksi julistamista käyttäen.  Sama

kanta on nähtävissä myös puhemiesneuvoston ehdotuksessa (s. 17).  Kuten  valiokunta on

mietinnössään pevm 5/05 vp todennut, ei varsinaisia perustuslain muutoksia tulisi toteuttaa

nopeutetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä, ellei kiireellisen menettelyn käyttämiselle

ole poikkeuksellisen välttämätöntä tarvetta.  Minusta tässä olisi aiheellista vielä miettiä,

onko todella välttämätöntä päätyä kiireelliseen menettelyyn,  eli ts. minkälaista

merkittävää haittaa  olisi siitä, että ”vanha järjestelmä” olisi vielä voimassa ensi

vaalikauden aivan alkumetreillä.    Se, että äänestäjät  voisivat  vaaleissa ottaa kantaa

asiaan, jää tietysti utopiaksi. Merkitystä vailla ei mielestäni kuitenkaan ole se, että nyt on

kyseessä asiallisesti merkittävä muutos eikä sellainen ”hienosäätö” kuin esimerkiksi oli

kysymyksessä  valtiontalouden tarkastusviraston  pääjohtajan puheoikeudesta

täysistunnossa.  Voidaan myös todeta, että  normaali perustuslainsäätämisjärjestys ei pysy

pääsääntönä  perustuslain muuttamisessa, jos sitä käytetään vain silloin kun ei ole paineita.

Puhemiesneuvoston ehdotus

Minulla ei ole huomautettavaa niiden säännösehdotusten muotoiluun, joita

puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyy.  Kuten edellä on mainittu, on mielestäni

kuitenkin olla vielä syytä harkita tarvetta antaa (työjärjestyksessä) tarkempia

tarkastusvaliokuntaa koskevia säännöksiä.  Tällaisia säännöksiä voitaisiin tarvita esim.

valiokunnan toimivaltapiiristä (Suomen Pankki, Kansaneläkelaitos, ehkä muutakin),

valiokuntien yleisten toimintamuotoja  ulkopuolelle menevistä toimintamuodoista,

henkilöstön asemasta ja ehkä myös toimivaltuuksista sekä mahdollisesti  julkisuudesta

toiminnassa.

Kiinnitän tässä erikseen huomiota vain pariin valiokunnan tiedonhankintaa ja oma-

aloitteisuutta koskevaan näkökohtaan. Perusteluissa (s. 7,I ) todetaan, että valiokunnan

rooliin ei kuuluisi kantelunluontoisten valtion taloudenhoitoa koskevien asioiden käsittely,

eikä valiokunnan tulisi toimia kansalaiskirjeiden vetoomuselimenä.  Minusta  tämä on
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selvää ja sopusoinnussa valiokuntien käytännön ja valiokunnille kuuluvan roolin kanssa.

Kysymys on kuitenkin merkittävä ja tulee uuden valiokunnan aloittaessa ehkä

käytännössäkin vastaan. Sen vuoksi  olisi aiheellista tuoda tämä seikka nimenomaisesti

esille myös perustuslakivaliokunnan kannanotossa. -  Samoilla kohdin perusteluissa (s. 6,

II) todetaan, että  ”aktiivisena  toimijana valiokunnan tulisi puuttua valtion taloudenhoitoon

kytkeytyviin ongelmiin pian asiasta tiedon saatuaan ja tarjota havaintonsa mahdollisimman

tuoreina ja käyttökelpoisina  eduskunnan tietoon.”   En tiedä, minkälaista aktivismia

lausumalla on tarkoitettu ja minkälaista  tiedon  saamista/hankkimista on ajateltu

lausumalla   ”pian  asiasta  tiedon  saatuaan”.     Minusta  valiokunnan  rooliin  ei  sovellu

painottuminen yksittäisiin konkreettisiin epäkohtiin tai päivänkohtaisten (konkreettisten)

epäkohtien käsittelyyn.  Valiokunta on (mielikuvissani) sittenkin keskeisesti  koko

valtiontalouden parlamentaarisen valvonnan pitkäjänteisesti ja systemaattisesti  toimiva

elin eikä yksittäisten epäkohtien selvittäjä.  Ehkä tällaisia painotuskysymyksiä voisi vähän

tarkastella  myös valiokunnan kannanotossa.


