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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI SUOMEN PERUSTUSLAIN 35 JA 90 §:N
MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 71/2006 VP)

1.  E s i t y k s e n  s i s ä l t ö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen perustuslakia. Esityksellä uudistettaisiin valtiontalouden
parlamentaarinen valvontatoimi ja vahvistettaisiin eduskunnan budjettivaltaa. Eduskuntaan ehdotetaan
perustettavaksi uusi tarkastusvaliokunta yhdistämällä valtiontilintarkastajat ja valtiovarainvaliokunnan hallinto-
ja tarkastusjaoston valvontatoimi. Valtiontilintarkastajat ja valtiontilintarkastajien kanslia lakkautettaisiin.

Uuden tarkastusvaliokunnan tehtävänä olisi huolehtia keskitetysti valtiontalouden parlamentaarisesta
jälkikäteisestä valvonnasta. Valtiontalouden tarkastusvirasto jatkaisi toimintaansa riippumattomana, ulkoisena
valtiontalouden tarkastajana. Valtiovarainvaliokunnalle kuuluisivat edelleen tulevaisuuteen suuntautuvat
valtiontalousasiat, kuten valtion talousarvio ja valtiontalouden kehykset, talousarvioaloitteet ja talousarvioon
sidottu, valiokunnan vastuualueeseen kuuluva lainsäädäntö.

Tarkastusvaliokunta olisi osa eduskunnan valiokuntalaitosta, mutta sen toimintaan liittyisi eräitä erityispiirteitä.
Valiokunnan toiminnassa korostuisi oma-aloitteisuus siten, että se ottaisi omasta aloitteestaan asioita
käsiteltäväkseen ja toimittaisi merkittävät valvontahavaintonsa koko eduskunnan tietoon täysistunnossa
käsiteltävässä mietinnössä. Valtiontilintarkastajien kertomus jäisi uudistuksen myötä pois. Tarkastusvaliokunta
käsittelisi eduskunnalle annettavat vuotuiset valtiontaloutta koskevat kertomukset, mutta valiokunnan oma-
aloitteinen valvontatoiminta ei kytkeytyisi kiinteästi varainhoitovuoteen. Tarkastusvaliokunta olisi
jäsenistöltään pienempi kuin muut erikoisvaliokunnat. Tarkoituksena on, että valiokunnassa olisi perustuslain
35 §:n 2 momentin edellyttämä pysyvän valiokunnan vähimmäisjäsenmäärä eli yksitoista jäsentä. Valiokunnan
sihteeristö olisi tavanomaista laajempi. Tarkastusvaliokunnan toiminnan suuntaviivat jäisivät pitkälti
valiokunnan itsensä päätettäviksi ja hahmottuisivat siten käytännössä ajan myötä.

Esitykseen sisältyy ehdotus perustuslain 35 ja 90 §:n muuttamisesta sekä yhdentoista muun lain muuttamisesta.
Esitys liittyy eduskunnalle annettavaan puhemiesneuvoston ehdotukseen (PNE 2/2006 vp), joka koskee
eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamista sekä valtiontilintarkastajien
johtosäännön kumoamista ja eduskunnan päätöksiä eduskunnan kirjaston johtosäännön ja eduskunnan
tilisäännön muuttamisesta. Esitys liittyy myös valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2007.
2.  A s i a n  v a l m i s t e l u

Eduskunnan puhemiesneuvosto asetti 1.10.2003 toimikunnan valmistelemaan niiden kysymysten selvittämistä,
jotka liittyvät valtiontilintarkastajien ja valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaoston parlamentaarisen
valvonta- ja tarkastustoimen yhdistämiseen erikoisvaliokunnan tapaan toimivaksi tutkinta- ja
valvontaorganisaatioksi. Toimikunnan mietintö valmistui 28.2.2005 (Eduskunnan tarkastusvaliokunnan
perustaminen. Valtiontalouden parlamentaarinen valvonta -toimikunnan mietintö. Eduskunnan kanslian julkaisu
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6/2005). Toimikunta laati ehdotuksen uuden tarkastusvaliokunnan perustamisesta tarvittavine lainsäädännön
muutoksineen.

Puhemiesneuvosto sai toimikunnan mietinnöstä lausunnon eduskuntaryhmiltä, valtiontilintarkastajilta,
valtiontalouden tarkastusvirastolta, valtioneuvoston kanslialta ja valtiovarainministeriöltä sekä
valtiontilintarkastajien kanslian henkilöstöltä. Kaikki lausunnonantajat valtiontilintarkastajia ja val-
tiontilintarkastajien kanslian henkilöstöä lukuun ottamatta kannattivat uuden tarkastusvaliokunnan perustamista.
Valtiontilintarkastajat ja valtiontilintarkastajien kanslian henkilöstö katsoivat, että uuden valiokunnan
perustamisen sijasta tulisi kehittää valtiontilintarkastajien toimintaa (Lausunto-tiivistelmä. Valtiontalouden
parlamentaarinen valvonta -toimikunta. Eduskunnan keskuskanslia, muistio 12.4.2005).

Puhemiesneuvosto siirsi päätöksellään 15.4.2005 asian valtioneuvostolle hallituksen esityksen valmistelua
varten. Lisäksi puhemiesneuvosto antoi eduskunnan kanslian tehtäväksi laatia virkatyönä puhemiesneuvoston
ehdotus tarvittavista eduskunnan sisäisten säännösten muutoksista.

Esitys on laadittu edellä mainitun toimikunnan mietinnön ja siitä saatujen lausuntojen pohjalta oi-
keusministeriössä virkatyönä. Esitystä valmisteltaessa on oltu yhteydessä eduskuntaan ja valtiontalouden
tarkastusvirastoon.

3.  E s i t y k s e n  v a i k u t u k s e t

Esityksellä uudistettaisiin valtiontalouden parlamentaarinen valvontajärjestelmä siten, että valvontatoimi voisi
vastata nykyistä paremmin valtiontalousjärjestelmän viimeaikaisiin muutoksiin. Valvontatoimi kytkeytyisi
menettelyiltään ja sisällöltään nykyistä läheisemmin eduskunnan talousarviopää-töksentekoon tarjoamalla
„tietoa ja arvioita toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikutuksista. Esitys vahvistaisi siten eduskunnan
budjettivaltaa. Esitys lisäisi eduskunnan saaman valvontatiedon ajantasaisuutta, kun tieto välittyisi suoraan
valiokunnalta täysistunnolle tai toiselle valiokunnalle. Esitys poistaisi tarpeettomia päällekkäisiä käsittelyjä ja
toimintoja eduskuntatyössä. Parlamentaarisen valvonnan kertomuksia ei tarvitsisi käsitellä eduskunnassa
päällekkäisesti useampaan kertaan kuten nykyisin valtiontilintarkastajien kertomus käsitellään.

Oma-aloitteinen valvontatoimi ulottaisi tarkastusvaliokunnan toiminnan laajalle eri asiaryhmiin, joilla on
välitön kytkentä valtiontalouteen. Eduskunnan valiokuntien toimialat on nykyisin määritelty melko
tarkkarajaisesi puhemiesneuvoston ohjeissa. Lisäksi asioiden jakautumista valiokuntien kesken ohjataan
puhemiesneuvoston päätöksillä. Tarkastusvaliokunnan oma-aloitteisen valvontatoimen vuoksi on mahdollista,
että muutoin selväpiirteisissä valiokuntien toimialarajoissa voi tulla nykyistä enemmän käytännön
rajanvetotilanteita siitä, mille valiokunnalle jonkin asian käsittely kuuluu. Puhemiesneuvoston koordinoivalla
toiminnalla voidaan kuitenkin torjua käytännön ongelmien muodostumista. Samoin voidaan estää tilanteet,
joissa eduskunta tekisi keskenään ristiriitaisia päätöksiä tarkastusvaliokunnan ja jonkin toisen valiokunnan
mietintöjen pohjalta.

Esitys selkeyttäisi eduskunnan yhteydessä toimivan valtiontalouden tarkastusviraston asemaa. Mahdolliset
päällekkäiset toiminnot valtiontilintarkastajien valvontatoimen ja valtiontalouden tarkastusviraston
tarkastustoimen välillä poistuisivat. Parlamentaarinen valvonta ja valtiontalouden tarkastusviraston
tarkastustehtävä piirtyisivät selkeämmin toisistaan erillisinä tehtävinä nykyiseen verrattuna.

Valtiontilintarkastajien kanslian toiminnan päättyessä siirtyisivät kanslian virat eduskunnan kansliaan. Osa
valtiontilintarkastajien kanslian virkamiehistä nimitettäneen tarkastusvaliokunnan henkilöstöksi.

Esityksen taloudelliset vaikutukset kohdistuisivat eduskunnan pääluokkaan valtion talousarviossa. Vaikutukset
muodostuisivat ensinnäkin uuden valiokunnan toimintamenoista. Vastaavasti valtiontilintarkastajien toiminnan
päättyessä poistuisivat valtiontilintarkastajien toimintamenot. Valtiontilintarkastajien palkkiot ovat nykyisin



vuositasolla yhteensä noin 77 000. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin erillinen palkkio kuten
muidenkin valiokuntien puheenjohtajille. Tästä muodostuisi vuosittain noin 11 000 euron menoerä.
Menovähennysten ja uusien menojen välinen erotus merkitsisi noin 66 000 euron säästöä vuosittain.
Mahdolliset henkilöstömenojen lisäykset täsmentyisivät kuitenkin vasta, kun valiokunnan uusista viroista ja
niitä koskevista nimityksistä on päätetty.

4.  P u h e m i e s n e u v o s t o n  e h d o t u s  (PNE  2/2006  vp)

Oikeusministeriöllä ei ole huomautettavaa puhemiesneuvoston ehdotukseen, joka koskee eduskunnan
työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamista, valtiontilintarkastajien johtosäännön
kumoamista sekä eduskunnan päätöksiksi Eduskunnan kirjaston johtosäännön 5 §:n ja eduskunnan tilisäännön
muuttamisesta. Oikeusministeriö kiinnittää kuitenkin huomiota ehdotuksen perusteluihin
voimaantuloajankohdasta, jossa todetaan tarkastusvaliokunnan virkamiesten aloittavan työnsä jo maaliskuun
alusta 2007, vaikka toisaalla perusteluissa todetaan, että tarkastusvaliokunnan virkoihin nimittäminen
käynnistyy sen jälkeen, kun tarkastusvaliokunnan jäsenet on valittu. Yleisenä periaatteena eduskunnan
valiokuntien virkojen nimitysmenettelyssä on. että valiokunta osallistuu henkilöstönsä valintaan. Tällöin
tarkastusvaliokunnan virkamiehet eivät voisi aloittaa tehtävissään vielä maaliskuussa 2007 kuten ehdotuksen
voimaantuloa koskevissa perusteluissa todetaan.

5.  V o i m a a n t u l o

Tarkoitus on, että uusi tarkastusvaliokunta aloittaisi toimintansa vaalikauden 2007-2010 alkaessa. Lait
ehdotetaan tuleviksi voimaan tuolloin. Tämä edellyttää, että perustuslain muutos säädetään perustuslain 73 §:n 2
momentin mukaisessa nopeutetussa menettelyssä.

Jos lait eivät tule voimaan pian eduskunnan toimikauden alkaessa, tulee ratkaistavaksi kysymys siitä, valitaanko
valtiontilintarkastajat vielä joksikin määräajaksi ennen uuden tarkastusvaliokunnan toiminnan käynnistymistä.

f>fifn€~ ^ykoos oi/   ,     i
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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi
Suomen perustuslain 35 ja 90 §:n muuttamisesta
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 71/2006)

PNE 2/2006 vp

1. Eduskunnan parlamentaarisen valvontaorganisaation nykyaikaistaminen

Hallituksen esitys perustuslain 35 ja 90 §:ien muuttamiseksi jatkaa loogisesti valtiontalouden tarkastuksen ja
valvonnan hallinnollista nykyaikaistamista eduskunnassa. Uudistuksella valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja
tarkastusjaoston ja valtiontilintarkastajien tarkastus- ja valvontatoiminnot keskitetään yhteen paikkaan - ns.
tarkastusvaliokuntaan. Samalla luovutaan valtiontilintarkastajien instituutiosta ja heidän kertomuksestaan.

Uudistus nopeuttaa valvonta- ja tarkastustulosten raportointia eduskunnalle (mietintökäytäntö) ja poistaa
eduskuntakäsittelyssä olleita päällekkäisyyksiä. Uudistus antaa tarkastusvaliokunnalle muista valiokunnista
poiketen itsenäisen asian vireillepano-oikeuden. Uudistus on perusteltu ja toivottavasti konkreettiset päätökset
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uudistuksen toimeenpanosta voidaan tehdä viivyttelemättä ja siten, että ne edistävät uudistuksen tavoitteiden
toteutumista.

2. Tarkastusvaliokunta ei tee tilintarkastusta

Tarkastusvaliokunnan nimi on osin harhaanjohtava, koska valiokunta ei tarkasta tilejä. Tilien tarkastus kuuluu
mm. eduskunnan yhteydessä toimivalle, riippumattomalle valtiontalouden tarkastusvirastolle. VTV antaa
valtion tilinpäätöksestä vahvistuslausuman, joka on tarkastusvaliokunnan käytettävissä. Lisäk-

vaiuuuCuVOäLUli n;uuuuCi -iDmiuiivs VaMiuuaa cu v IUUIH- ja vau vibiUäiaualunailoaii, Ciux vaiuuu uunjjaa-

töskertomuksessa annetaan oikeat ja riittävät tiedot mm. tuloksellisuudesta ja yhteiskunnallisesta vaikut-
tavuudesta.

Kun valiokunnan tehtävänä on hallituksen esityksen mukaan valvoa valtion taloudenhoitoa ja valtion ta-
lousarvion noudattamista, tätä kuvaisivat esitettyä paremmin nimet talousarvion valvontavaliokunta, bud-
jettivalvontavaliokunta tai finanssivalvontavaliokunta.

3. Valvonnan parlamentaarisuus laajenee

Tarkastusvaliokunnan jäsenmääräksi ehdotetaan 11 jäsentäjä 6 varajäsentä. Nykyisiä valtiontilintarkastajia on 5
ja he edustavat kolmea eri eduskuntaryhmää. Tarkastusvaliokunnan suurempi jäsenmäärä lisännee
valvontatyössä mukana olevien eduskuntaryhmien määrääjä siten laajentaa valvonnan parlamentaari-suutta.

Valvonnan parlamentaarista laajuutta voidaan kuitenkin tarkastella myös sen mukaan, kuinka laajalti tietyn
valvonta-aiheen sisältöjä sen tulokset tavoittavat kansanedustajat. Ehdotuksessa painotetaan, että valiokunta
voisi saattaa koko täysistunnon käsiteltäviksi vain sellaiset valvontahavainnot, jotka ovat eduskunnan
budjettivallan kannalta tärkeitä. Ehdotetun 90 §:n 1 momentissa puhutaan merkittävistä valvonta-havainnoista,
samoin puhemiesneuvoston käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa. Tiukkaan tulkittuna voisi suuri osa
valiokunnan tietoon saatetuista valvontahavainnoista jatkossa jäädä ainoastaan valiokunnan jäsenten tietoon.
Menettelyä voi verrata valtiontilintarkastajien kertomusmenettelyyn, jossa kertomus on jaettu kaikille
kansanedustajille tiedoksi ja täysistuntokeskustelun kautta kaikilla edustajilla on ollut mahdollisuus
kommentoida kertomuksen sisältämiä valvontahavaintoja kokonaisuudessaan. Näin tarkastellen
jäisi valvontatyön parlamentaarinen merkitys osin riippumaan valiokunnan omaksumasta linjasta suhteessa 90
§:n 1 momentin käsitteeseen "merkittävät valvontahavainnot".

4. Tarkastusvaliokunnan työ ia tekijät

Uudistuksen perusteluissa ei ole käsitelty yksityiskohtaisesti, miten tarkastusvaliokunta käytännössä työs-
kentelee tai minkälaisia mietintöjä valiokunta tulee antamaan. Työn sisällön määrittely kuuluu luonnollisesti
vaalien jälkeen järjestäytyvälle tarkastusvaliokunnalle. Hallituksen esityksestä käydyssä lähetekeskustelussa
syyskuussa 2006 tuotiin kuitenkin esiin, että tarkastusvaliokunnan tulisi tehdä - lyhyesti ilmaistuna - sekä
valtion taloudenpidon että tuloksellisuuden arviointeja. Valiokunnan työn kohteena on siis koko tulosohjauksen,
tuloksellisuuden ja tilivastuun problematiikka sekä ns. yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi.

Tarkastusvaliokunnalle kuuluu mm. kaikkien valtiontaloudellisten kertomusten käsittely, merkittävimpänä
tilinpäätöskertomus, eli se työ jota hallinto- ja tarkastusjaostossa on tähän asti tehty. Tämän lisäksi edellytetään,
että valiokunnan oma-aloitteisella työllä, sihteeristön avustamana, tehtäisiin merkittäviä val-vontahavaintoja.
Tässä on siis tarkoitus jatkaa valtiontilintarkastajien ja heidän kansliansa nykyistä valvontatyötä. Tämän lisäksi
on tarkoitus jatkaa valtiontilintarkastajien harjoittamaa ulkopuolisten tutkimusten hankintaa ja rahoittamista.
Jotta tarkastusvaliokunnalla todella olisi mahdollisuus toteuttaa kaikkea tätä toimintaansa tehokkaasti,
ehdotuksessa edellytetään, että valiokunta resursoidaan muita valiokuntia paremmin.

Valitettavasti vaikuttaa siltä, että tarkastusvaliokunnan resursoinnissa on tarkoitus edetä tavalla, joka etukäteen
jo vie valiokunnalta mahdollisuuden täysipainoiseen toimintaan. Valtiontilintarkastajien kansliassa on nykyisin



15 virkamiestä, joista 10 virkamiestä, kansliapäällikkö mukaan lukien osallistuu varsinaiseen
kertomusosuuksien kirjoittamiseen. Kansliapäällikkö hoitaa käytännössä myös tutkimushankkeisiin liittyvät
moninaiset työt. Tästä koulutetusta ja kokeneesta asiantuntijaresurssista aiotaan tarkastusvaliokunnan
suoranaiseen käyttöön siirtää ainoastaan 3-5 valmistelijaa, mikä on näkemykseni mukaan aivan riittämätöntä.
Esimerkiksi kaikki kanslian 3 tarkastajaa ja yksi ylitarkastaja, aiotaan siirtää muihin tehtäviin, mm. sisäiseen
tietopalveluun.

Henkilöstöhallinnolliset ja teknisluontoiset ratkaisut tarkastusvaliokunnan resursoinnissa kuuluvat eittämättä
viime kädessä eduskunnan kansliatoimikunnalle. Toivoisin perustuslakivaliokunnan kuitenkin kiinnittävän
huomiota tähän kysymykseen, sillä se tulee käytännössä hyvin voimakkaasti vaikuttamaan tulevan uuden
valiokunnan käytännön mahdollisuuksiin täyttää sille asetetut tavoitteet.

Kaj Laine Tarkastusneuvos
Valtiontilintarkastajien
kanslia

Mikael Hiden

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 tilisäannön
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 toistuvasti vastaan

tulevaa kysymystä siitä, kuinka paljon tai kuinka tarkasti pitää säätää, ja mitä kaikkea voidaan ja on

ehkä syviäkin 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
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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 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 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 ,% elvollisuuden,

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. 21,11). 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
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(kanslian) ja toisaalta valiokuntien toiminnan julkisuuden sääntely. Kun nyt  valtiontilintarkastajien

funktiot ainakin osaksi siirretään valiokuntatoiminnan 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 \p, s. 1Ö).

Edellä viitattu perustelujen vähänsanovuus näyttäisi liittyvän hieman yieisempäänkin

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.2 k 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.

Hallituksen esityksen perustelujen säätämisjärjestysjaksossa on lyhyesti tarkasteltu myös

noudatettavan perustuslainsäätämisjärjestyksen valintaa ja puollettu maltillisin sanankääntein

perustus 1 ainmuutosten 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. 7,1 ) todetaan, että valiokunnan rooliin ei kuuluisi

kantelunluontoisten valtion taloudenhoitoa koskevien asioiden käsittely, eikä valiokunnan tulisi

toimia kansalaiskirjeiden vetoomuselimenä.   Minusta  tämä on 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".
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iMinusta 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.



Veli-Pekka Viljanen

HE 71/2006 vp LAIKSI SUOMEN PERUSTUSLAIN 35 ja 95 §:n MUUTTAMISESTA SEKÄ

ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEKSI;

PNE 2/2006 vp EDUSKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN JA EDUSKUNNAN VIRKAMIEHISTÄ

ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA, VALTIONTILINTARKASTAJIEN JOHTOSÄÄNNÖN

KUMOAMISESTA SEKÄ EDUSKUNNAN PÄÄTÖKSIKSI EDUSKUNNAN KIRJASTON

JOHTOSÄÄNNÖN 5 §:n JA EDUSKUNNAN TILI-SÄÄNNÖN MUUTTAMISESTA

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 27.10.2006

1. Valtiontilintarkastajien lakkauttaminen ja uuden tarkastusvaliokunnan perustaminen

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että valtion tilintarkastajat lakkautetaan ja valtiontalouden

parlamentaarista valvontaa varten perustetaan erityinen tarkastusvaliokunta. Perustuslain 90 §:n mukaan

eduskunta valvoo valtion taloudenhoitoa ja valtion talousarvion noudattamista. Tätä varten eduskunta

valitsee keskuudestaan valtiontilintarkastajat. Valtiontilintarkastajien tehtäviä ei tämän tarkemmin

määritetä perustuslaissa, mutta perustuslain 90 §:n 3 momentissa säädetään näiden

tiedonsaantioikeudesta.

Eduskunnan valiokuntalaitosta koskeva perussäännös sisältyy perustuslain 35 §:ään.

Kyseisessä perustuslainkohdassa säädetään pysyvistä ja tilapäisistä valiokunnista, pysyvien valiokuntien

toimikaudesta, jäsenmäärän perusteista ja valiokunnan päätösvaltaisuudesta. Perustuslainkohdassa

nimetään erikseen suuri valiokunta, perustuslakivaliokunta, ulkoasiainvaliokunta ja

valtiovarainvaliokunta. Näiden osalta nimeämisen perusteena on ollut se, että niille on muualla

perustuslaissa säädetty erityisiä valtiosääntöisiä tehtäviä. Perustuslaki ei sinänsä rajoita sitä, mitä asioita

varten pysyviä valiokuntia voidaan perustaa, vaan tältä osin rajat määräytyvät eduskunnan toimialasta

käsin. Ehdotetun tarkastusvaliokunnan rooli poikkeaisi muiden valiokuntien roolista siltä osin, että sen

tehtävänä olisi ensisijaisesti valtiontalouden hoidon ja valtion talousarvion noudattamisen valvonta, ei sen

sijaan osallistuminen lainsäädäntötyöhön. Perustuslaki ei kuitenkaan aseta estettä valiokunnan

perustamiselle tällaista valvontatoimintaa varten. Esimerkiksi nykyisistä valiokunnista

tulevaisuusvaliokunnan työskentelyn painopiste on muualla kuin asioiden valmistelussa täysistuntoa

varten. Lisäksi perustuslakivaliokunnalla on nferkittäviä laillisuuden valvontaan liittyviä tehtäviä

esimerkiksi ministerivastuuasioiden käsittelijänä.



Hallituksen esityksessä, joka perustuu eduskunnan piirissä suoritettuun ennak-

kovalmisteluun, on asianmukaisesti perusteltu ehdotetun valtiontalouden parlamentaarisen valvonnan

uudelleen organisoinnin tarvetta. Valtiosäännön näkökulmasta olennaista on kehittää järjestelmä, jonka

avulla eduskunta voi tehokkaasti suorittaa perustuslain 90 §:ssä säädettyä valtion taloudenhoidon ja

valtion talousarvion noudattamisen valvontatehtävää. Käsitykseni mukaan ehdotus muodostaa

valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävät puitteet eduskunnan harjoittamalle valtion taloudenhoidon

valvonnalle.

2. Perustuslain muuttamiseen liittyviä näkökohtia

Ehdotus edellyttäisi perustuslain muuttamista, koska valtiontilintarkastajista säädetään nykyisin

perustuslain 90 §:ssä. Sen sijaan ehdotettuun perustuslain 35 §:n muuttamiseen ei ole välttämätöntä

tarvetta, vaan tarkastusvaliokunnan perustaminen olisi sinänsä mahdollista pelkästään eduskunnan

työjärjestystä muuttamalla.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on vuoden 2005 valtiopäivillä yleisesti tarkastellut

perustuslain muuttamisen edellytyksiä (ks. PeVM 5/2005 vp, s. 2). Valiokunnan mukaan perustuslain

muutostarpeita arvioitaessa on lähtökohdaksi otettava ajatus perustuslain suhteellisesta pysyvyydestä.

Perustuslain asemaan valtio- ja oikeusjärjestyksen perustana ei sovi, että siihen kohdistuu jatkuvia

muutosvaatimuksia. Perustuslakiuudistuksen eräinä vai-kuttimina olivat perustuslakien tuolloinen

muutostahti ja osittaisuudistusten määrä, joita pidettiin perustuslain arvokkuuden ja aseman kannalta

ongelmallisena.

Valiokunnan mielestä perustuslain muuttamiseen tulee suhtautua pidättyvästi. Perustuslain

muutoshankkeisiin ei pidä ryhtyä päivänpoliittisten tilannenäkymien perusteella eikä muutoinkaan niin,

että hankkeet olisivat omiaan heikentämään valtiosäännön perusratkaisujen vakautta tai perustuslain

asemaa valtio- ja oikeusjärjestyksen perustana. On toisaalta pidettävä huolta siitä, että perustuslaki antaa

oikean kuvan valtiollisen vallankäytön järjestelmästä ja yksilön oikeusaseman perusteista. Perustuslain

mahdollisia muutostarpeita tulee arvioida huolellisesti ja välttämättömiksi arvioidut muutokset tehdä

perusteellisen valmistelun sekä siihen liittyvän laajapohjaisen keskustelun pohjalta.

Valiokunta katsoi tuolloin, että perustuslain suhteelliseen pysyvyyteen ja valtio-

sääntöoikeudelliseen asemaan liittyvien näkökohtien vuoksi on valiokunnan mielestä tärkeää, että

perustuslain tekstin muutokset käsitellään pääsäännön mukaan perustuslain 73 §:n 1 momentin

mukaisessa, ns. normaalissa perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Perustuslain 73 §:n 2 momentin mukaista

nopeutettua menettelyä ei valiokunnan mielestä tule käyttää, ellei perustuslain sanamuodon kiireelliselle

muuttamiselle ole poikkeuksellisesti välttämätöntä tarvetta (PeVM 5/2005 vp, s. 6).



Edellä esitetyt perustuslakivaliokunnan esittämät yleiset valtiosääntöpoliittiset reunaehdot

perustuslain muuttamiselle ovat erittäin merkittäviä. Perustuslain arvon säilyttäminen oikeusjärjestyksen

perustana edellyttää suhteellista pysyvyyttä, jota ei tule vaarantaa esimerkiksi vähäisten uudistusten

voimaantuloon liittyvien erojen vuoksi.

Olen pitänyt selvänä, että ehdotettu valtiontalouden parlamentaarisen valvonnan uudelleen

järjestely edellyttää perustuslain muuttamista. Kyse ei ole pelkästään teknisluonteisesta uudistuksesta,

vaan olennaisemmasta parlamentaarisen valtiontalouden valvontajärjestelmän kehittämisestä. Tällaiselle

uudistukselle on hallituksen esityksessä esitetty painavuudeltaan perustuslain muuttamiskynnyksen

ylittäviä perusteita.

Hyvin paljon ongelmallisempana pidän kuitenkin hallituksen esityksestä ilmenevää

ajatusta, jonka mukaan perustuslain muutosehdotus olisi tarkoitus käsitellä kiireellisessä

säätämisjärjestyksessä eikä normaalissa perustuslainsäätämisjärjestyksessä (ks. HE, s. 25). Kun otetaan

huomioon, että lepäämään hyväksytty perustuslain muutosehdotus voidaan vaalien jälkeen ottaa

välittömästi käsiteltäväksi ja hyväksyä tarvittaessa varsin nopeastikin uudessa eduskunnassa, kiireelliseen

säätämisjärjestykseen turvautumisen aikahyöty jää kovin vähäiseksi (n. 2-3 kuukauden mittaiseksi). Kun

eduskunnan työjärjestyksen voimassa olevan 12 §:n mukaan valtiontilintarkastajat valitaan ensimmäisillä

valtiopäivillä, ei tarvetta valtiontilintarkastajien valitsemiseen vaalien jälkeen olisi, mikäli

tarkastusvaliokunnan perustamista koskeva perustuslain muutos ehdittäisiin hyväksyä vuoden 2007

valtiopäivien kevätistuntokaudella, mitä ei ole syytä epäillä (vrt. HE, s. 25/11).

Kiireellisen perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä vastaan puhuu myös se, ettei

perustuslain suhteellisen pysyvyyden periaatteesta poikkeamiselle tulisi luoda ennakkotapauksia ilman

erityisen painavia syitä.

Mielestäni ehdotettu perustuslainmuutos tulisi siten perustuslakivaliokunnan tuoretta

kannanottoa (PeVM 5/2005 vp, s. 6) vastaavasti käsitellä perustuslain 73 §:n 1 momentin mukaisessa

normaalissa perustuslainsäätämisjärjestyksessä.

3. Ehdotusten säädösteknisestä toteuttamisesta

Vuoden 2000 perustuslakia valmisteltaessa kiinnitettiin erityistä huomiota perustuslain kirjoittamistapaan.

Perustuslakia laadittaessa sen säännökset pyrittiin kirjoittamaan "jykeviksi". Pyrkimyksenä oli

nimenomaan välttää liian yksityiskohtaisia, teknisluonteisia säännöksiä, jotka olisivat myös alttiita

muutoksille. Erityisesti eduskuntaa koskevan sääntelyn osalta lähtökohtana oli, että perustuslakiin otetaan

lähinnä säännökset, jotka liittyvät olennaisesti eduskunnan asemaan ylimpänä valtioelimenä tai



määrittelevät keskeisesti eduskunnan tehtäviä, organisaatiota ja päätöksentekoa taikka kansanedustajan

asemaa ja joilla on selvästi muunlainen kuin vain sisäinen merkitys (ks. HE 1/1998 vp, s. 37).

Perustuslain kirjoittamistavan osalta ehdotettu perustuslain 90 §:n 1 momentti ei

mielestäni aivan vastaa näitä yleisiä vaatimuksia. Ensinnäkin säännös, jonka mukaan tarkas-

tusvaliokunnan tulee saattaa eduskunnan tietoon merkittävät valvontahavaintonsa, on luonteeltaan juuri

sellainen eduskunnan valiokunnan ja täysistunnon välisiä suhteita koskeva menettelytapasäännös, jonka

luonteva paikka on perustuslain ja eduskunnan työjärjestyksen välisen tehtävänjaon perusteella

työjärjestyksessä. Itse asiassa myös eduskunnan tarkastusvaliokunnan mainitseminen perustuslain 90 §:n

1 momentissa on tarpeetonta, koska se ei tuo oikeastaan mitään lisää ehdotettuun 35 §:ään, jossa jo

säädetään tarkastusvaliokunnasta. Perustuslain jykevää kirjoittamistapaa noudattaen olisi perusteltua ja

myös asiallisesti riittävää, että 90 §:n 1 momentissa vain todettaisiin eduskunnan valvovan valtion

taloudenhoitoa ja noudattamista. Eduskunnan tarkastusvaliokunta voitaisiin sitten kyllä mainita

tiedonsaantioikeutta koskevassa 90 §:n 3 momentissa. Ainakin maininta valvontahavaintojen

saattamisesta eduskunnan tietoon tulisi poistaa säännöksestä.

Tarkastusvaliokunnan mainitseminen perustuslain 35 §:ssä sen sijaan vastaa perustuslakia

säädettäessä omaksuttua yleistä linjaa siitä, mitkä valiokunnat mainitaan perustuslain asianomaisessa

säännöksessä, mitkä jäävät eduskunnan työjärjestyksen varaan (ks. HE 1/1998 vp, s. 88).

Ehdotan siten, että perustuslain 90 §:n 1 ja 3 momentti muutettaisiin hallituksen

esityksessä ehdotetun muotoilun sijaan näin kuuluvaksi:
90 §

Valiontalouden valvonta ja tarkastus

Eduskunta valvoo valtiontalouden hoitoa ja valtion talousarvion noudattamista. (poist.)

Eduskunnan tarkastusvaliokunnalla ja valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus saada

viranomaisilta ja muilta valvontansa kohteina olevilta tehtävänsä hoitamiseksi

tarvitsemansa tiedot.

Muotoiluehdotuksesta seuraisi tarve tarkistaa myös puhemiesneuvoston ehdotuksessa olevan eduskunnan

työjärjestyksen uuden 31 a §:n sisältö kuulumaan esimerkiksi seuraavasti:

Eduskunnan työjärjestys



3 1 a §

Tarkastusvaliokunnan vireillepano-oikeus

Tarkastusvaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen valtion

taloudenhoitoa ja valtion talousarvion noudattamista koskeva asia. Valiokunnan tulee

saattaa eduskunnan tietoon merkittävät valvontahavaintonsa laatimalla niistä mietintö

täysistunnolle.

Muilta osin hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvät

säädösehdotukset ovat nähdäkseni asianmukaisia ja hyväksyttävissä sellaisenaan.

/te
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LsPeV/HE71/20067/Is

Herra puheenjohtaja

Käsillä olevat hallituksen esitys ja puhemiesneuvoston esitys on valmisteltu niin tarkasti ja
perusteltu niin laajaan kokemukseen pohjautuen, että kriittissävyisen lausunnon antaminen niistä on
ylivoimaista. Seuraavassa vain joitakin yksityiskohtia.

Nyt käsillä olevat säätämisjärjestysseikat ovat tyypillisiä Suomen valtiosäännölle. Ruotsalaisen
perinteen mukaan - josta Ruotsissa sittemmin luovuttiin -parlamentin työskentelytavat ovat yhä melko
tiukasti sidoksissa perustuslakiin. Toisin sanoen vielä vuoden 2000 perustuslaissa on vuoden 1928
valtiopäiväjärjestyksestä peräisin olevia sääntelyjä ja perinteitä, joiden seurauksena tällaiset parlamentin
sisäistä työskentelyä ja toimivaltajakoa koskevat asiat ovat Suomessa valtiosääntömuu-tosasioita.

Kiireelliseksi] ulistamismenettelvn käyttö

Hallituksen esityksessä viitataan perustuslakivaliokunnan periaatteelliseen kannanottoon, jonka
mukaan perustuslakimuutoksia ei tulisi säätää kiireelliseksi ju-listamismenettelyä käyttäen.
Asiayhteydessä tuohon kantaan ei ole huomauttamista; päinvastoin melkein sanoisi, että olisi ehkä
parempi, että kysymyksessä olevasta Suomen kansalaisten perusoikeuksien heikennyksestä luovuttaisiin
kokonaan. Mutta perusasia, miksi kiireelliseksi julistamisesta ylipäätään tulisi luopua muissa kuin
poikkeuslakiyhteyksissä, on keskustelun arvioinen asia.



Kiireelliseksi julistaminen tuli perustuslakiin (1906 VJ 60.2 §) noin sata vuotta sitten.
Perimmäiset tarkoitukset ovat jossain määrinn hämärä peitossa. Muutos liittyi siihen, että Suomi siirtyi
nelikamarisesta säätyedustuslaitoksesta yksikamari-seen eduskuntaan. Uuden perustuslain
säätämisjärjestyksen keksiminen tuli ajankohtaiseksi. Säätyedustuslaitoksessa perustuslain muuttamiseen-
1889 VJ:n mukaan tarvittiin kaikkien säätyjen suostumus, eikä mitään kiinnekohtia aikaan ollut.

Siirtymävaiheessa säädettiin kaksi vaihtoehtoista perustuslain säätämis-, muuttamis- tai
kumoamismenettelyä: eräistä muista systeemeistä tunnettu parlamenttivaaliin sidottu järjestelmä
määräenemmistöineen ja toisena - suomalaisena innovaationa - kiireelliseksijulistamismenettely. Sen
ytimenä on, että vaalikauden lopun ja uusien vaalien merkitsemän jarrutustekijän vastapainona oli lähelle
konsensusta ylettyvä määräenemmistösäännös (5/6). Eduskunnanuudistamiskomitean asiakirjoista (ns.
Hermansonin komitean mietinnöstä tai arkistosta) ei löydy selitystä tälle osin silloisen ylitirehtööri
J.K.Paasikiven käsialaa olevalle järjestelmälle. Joka tapauksessa on todettava, ettei 1906 VJ 60 §:n
valmisteluasiakirjoissa esiinny sääntönä, että menettelyä voitaisiin soveltaa vain asialliselta
merkitykseltään kiireellisiin lakiehdotuksiin. Myöhempi säännöstön soveltaminen on vahvistanut tämän,
eikä asiallista kiireellisyyttä perusteltu vuoden 1928 VJ 67 §:n kaudella esimerkiksi silloin, kun suuri va-
liokunta esitti tällaisen säätämisjärjestyksen käyttämistä.

Saattaa olla, että nykyaikana kiireelliseksijulistamismenettelyyn on sittenkin perusteltua kytkeä
yhteiskuntapoliittisena motiivina asian kiireellisyys. Perustuslaki-teksti itse ei tätä mielestäni vaadi, sillä
perustuslainsäätämisjärjestys siirrettiin menettelymuodoiltaan sellaisenaan 1928 valtiopäiväjärjestyksestä
vuoden 2000 perustuslakiin. Merkittävä muutos sisältyi vain siihen, että poikkeuslait mainitaan nykyisin
yhtenä soveltamisalana erikseen ja poikkeukset säädetään rajattuina. Hallituksen esityksessä 1/1998
perustuslainsäätämisjärjestyksen menettelyllisiin yksityiskohtiin ei puututtu.

Itse olisin valmis rajaamaan perustuslainsäätämisjärjestyksen normaalime-nettelyn käytön
valtiosäännön perusmerkityksen kannalta keskeisiin asioihin (perusoikeusjärjestelmä, valtioelinten
toimivaltasuhteet ja vaalijärjestelmä).

Puhemiesneuvoston ehdotuksessa (s. 1) todetaan, että kiireelliseksi julistaminen olisi
välttämätöntä, jotta uudistus saataisiin sovellettavaksi heti vuoden 2007 valtiopäivien alusta alkaen. Tämä
onkin selvää, sillä lepäämään hyväksytty perustuslaki joutuu valiokuntakäsittelyyn, mikä puolestaan
edellyttää valiokuntien valintaa.1 Mielestäni tässä olisi itse asiassa selkeä syy esillä olevan
perustuslakimenettelyn kiireelliseksi julistamiselle. Kysymyksessä on yksi eduskunnan historian
suurimmista eduskunnan toimintaa ja erityisesti valiokuntalaitosta koskevista muutoksista. Muutoksen
tärkeys eduskunnan budjettivallan ainakin osittaiseksi palauttamiseksi ja menettelylliseksi
virtaviivaistamiseksi on kiistaton. Muutoksen toteuttaminen vasta joskus seuraavan vaalikauden kuluessa
rampauttaisi uudistuksen alkua. Ensivaiheessa olisi valittava valtiontilintarkastajat, sitten instituutio
lakkautettaisiin ja valittaisiin uuden tarkastusvaliokunnan jäsenet. Se taas voisi merkitä muutoksia muiden
valiokuntien jäsenistöön. Tätä voi pitää oletettavana: valiokuntajäsenyyksillä on hierarkiansa, ja on
luultavaa, että tarkastusvaliokunnan jäsenyys tulee heti alusta alkaen sijoittumaan kansanedustajien
valinnoissa valiokuntien kärkikastiin.

On siis mahdollista, että uudistuksen täysimittainen käynnistyminen häiriintyisi, kun valittua
uutta eduskuntaa ei heti alkuvaiheessa voisi sopeuttaa ja kouluttaa tähän uuteen valiokunta- ja
toimintamuotoon. Ensimmäiset valiokuntavaalit saattaisivat lisäksi saada osin keinotekoisen luonteen.

Perustuslakivaliokunnan mietinnön 5/2005 mukaan kiireellisen käsittelyn tuli olla välttämätöntä.
Siitä ei tässä tilanteessa voi puhua, pelkästä tarkoituksenmukaisuuden sanelemasta kiireellisyydestä
kylläkin.

Tarkastusvaliokunnan vireillepano-oikeus

a. Valtiosäännön kokonaisnäkökulma ja parlamentarismi

Vanhastaan eduskunnan valiokunnat ovat olleet tiukasti sidottuja niiden käsiteltäväksi
toimitettuihin asiakirjoihin, pääasiassa hallitukselta tuleviin esityksiin ja muihin asiakirjoihin. Toisaalta

1 Todettakoon, että eduskunnan silloisen sihteerin E.H.I. Tammion (Lain säätäminen itsenäisessä
Suomessa, Vammala 1948 s. 90) esittämät peruskriteerit ovat nyt käsillä. Tammion mukaan "Niin ikään
voi perustuslakikysymys olla kypsä kiireellisesti ratkaistavaksi pitkäaikaisen vireilläolonsa ja
perusteellisen valmistelunsa nojalla".



Suomen kansanedustuslaitokselle on kuvaavaa, että se kuuluu pohjoismaiseen valiokuntaparlamentarismin
perinteeseen: valiokuntien vaikutusvalta parlamentin päätöksenteossa on eurooppalaisiin vastineisiin
nähden hyvin merkittävä. Sen sijaan USA:n Kongressin valiokuntalaitoksen kaltaisia itsenäisen tut-
kintavallan omaavia valiokuntia ei tähän perinteeseen ole liittynyt. Nyt mahdollisesti otetaan merkittävä
askel tähän suuntaan.

Itsenäiset tutkintavaltuudet omaava valiokunta on mielenkiintoinen ilmiö parlamentarismin
näkökulmasta. Valiokunnan jäsenistö määräytyy hallituspuolueoppositio-jakauman mukaisesti. Muut
valiokunnat toteuttavat parlamentarismia muun ohella ryhmäkurin välityksin ja hallituksen esitysten linjaa
tukien valiokunnan jäsenten enemmistöin. Tällainen asetelma ei täysin sovellu tutkintatoimivaltaa
omaavan perinteisen valiokunnan rooliin. Valiokunnan toimivalta rajautuu "taaksepäin" talousarvion
toteutuksen valvontaan. Kun Suomessa nykyään hallitukset ovat tehtävässään yleensä koko vaalikauden,
tarkastusvaliokunnan valvonta saattaa hyvinkin kohdistua istuvan hallituksen ja sen alaisena ja vastuulla
toimivan ministeriöjohtoisen hallinnon toimintoihin. Valiokunnan käytössä on ääritilanteissa
ministerisyyteasian käynnistä-mistoimivalta. Voidaan myös kysyä, tulisiko kysymykseen
epäluottamusponsi suorana tai epäsuorana valiokunnan esittäessä täysistunnolle tiedoksi ja ehkä
toimenpiteitä varten merkittävät vaivontahavaintonsa. Myöskin valiokunnan mietintöihin ehkä liitettävät
vastalauseet saattavat osoittautua merkittäviksi instrumenteiksi. Niissä saatetaan esittää sellaisia
valvontahavaintoja, joita valiokunnan enemmistö ei ole "nähnyt" (eli ottanut mietintöön). Lienee selvää,
ettei uudistus muuta vastalause-instituutiota siitä, mikä se nykyisin on muissa valiokunnissa.

Onkin mielenkiintoista seurata, kuinka selkeästi tarkastusvaliokunta irrottautuu hallituspuolue-
oppositio-asetelmasta. Samaten jää nähtäväksi, antaako uusi valiokunnan toimintamalli uutta ilmettä
perustuslaissa säädettyyn valtioneuvoston oikeudelliseen ja poliittiseen vastuunalaisuuteen eduskunnalle.

Nyt suomalainen valiokuntaparlamentarismi saa uuden alun ja varsin merkittävin perusteluin,
joista olennainen on budjettivallan hallituksen esityksessä kuvattu näivettyminen. Tosin eduskunnan PeL 3
§:ssä tarkoitetun budjettivallan tosiasiallisesti merkittävin jarrutustekijä , parlamentarismi, jää ennalleen.
Uuden valiokunnan toimivalta - sen mm. rajoittuessa jo vahvistetun budjetin toteutukseen ja ennen
kaikkea vielä myöhemmän vaiheen valvontaan - ei näytä muuttuvan: budjettivallan aidoimpaan osaan, eli
eduskunnan toimivaltaan tehdä haluamiaan muutoksia enemmistöpäätöksin hallituksen
talousarvioesitykseen, ei puututa.

b. Säädösmuotoilu

Hallituksen esityksen muutettavaksi esitetyssä uudessa sanamuodossa kirjoitetaan
tarkastusvaliokunnan toimivallasta (90.1 §) :"jonka tulee saattaa eduskunnan tietoon merkittävät
vaivontahavaintonsa." Ehdotetun työjärjestyksen 3 1 a §:n otsikossa puhutaan "Tarkastusvaliokunnan
vireillepano-oikeudesta". Tietoon saattaminen ja vireillepano ovat yleiskielessä tyystin eri asia.
Vireillepanon voi sanoa tarkoittavan tiedoksi saattamista merkittävämpää myötävaikutusvaltaa
päätöksentekoon (eduskunnassa). 31 a §:n sanamuoto otsikkoon verrattuna on lakitekstinä lähempänä
perustuslakiin kirjoitettua säännöstä. Tarkastusvaliokunta voi oma-aloitteisesti ottaa asian käsiteltäväkseen
sekä laatia asiasta mietinnön täysistunnolle. Ilmeisestikin vireillepano-oikeus säännöksen otsikossa
viittaakin ensisijassa asian vireillepanoon valiokunnassa, mutta tietynlaista vireillepanoa on sekin, että
täysistunnolle laaditaan keskustelun ja äänestysten kohteeksi tuleva mietintö. Näin ollen on pakko todeta,
että kielellisellä tasolla perustuslakiteksti ja työjärjestysteksti (etenkin otsikointi) eivät vastaa täysin
toisiaan.2

"Eduskunnan tietoon saattamisen" (koskien merkittäviä valvontahavaintoja) äärirajoilla
sanonnan yleiskielisessä merkityksessä on se, että valiokunta voi tehdä täysistunnolle toimenpide-
ehdotuksia. Tämä huomio - korostan - on puhtaasti sanamuotoja koskeva. Asiallisesti toimivaltuus on mitä
suositeltavin.

Eduskunnan työjärjestys on oikeusnormien hierarkiassa lain tasoa, vaikkei se olekaan laki. Niin
ollen sillä ei voida muuttaa eikä "selittää" perustuslain tekstiä.

2 Puhemiesneuvoston esityksen perusteluissa (s. 14, palsta I) kerrotaan, että hallituksen esityksessä
ehdotetaan, että perustuslain 90 §:n 1 momentissa säädetään tarkastusvaliokunnan vireillepano-oikeudesta.
Tämä on siis luettava tarkoittamaan perusteluja, muttei mielestäni selkeästi koske pykälämuotoilua.



Tekstien välinen semanttinen ero kirjautuu kylläkin hallituksen esityksen perusteluosassa, jossa
tarkastusvaliokunnan rooli kuvataan työjärjestyksen sanamuotoa vastaavalla tavalla.

Saattaa olla, että edellä pohdiskeltu sanamuotoero selittyy sillä, että oikeusministeriössä on
haluttu käyttää samaa "ylevää", tyyliä johon perustuslakivaliokunta viittasi perustuslaista antamassaan
mietinnössä (PeVM 10/1998/HE1/1998 s. 5). Tällainen samasta asiasta kirjoittaminen eri käsittein ei tulisi
kysymykseen laadittaessa yhtä aikaa lakia ja sitä tarkoittavaa asetusta.

Joka tapauksessa kun asioiden vireilletulosta voidaan säätää joko perustuslaissa tai
työjärjestyksessä (Pe 39.1 §), kysymyksessä ei ole säätämisjärjestysongelma suhteessa eduskunnan
työjärjestykseen. Toisin sanoen valiokunnan toimivallan täsmennys sinänsä voidaan säätää
työjärjestystasossa.

Sisällöllisessä mielessä lienee selvää, ettei tällainen vireillepano-oikeus koske esimerkiksi oma-
aloitteisia ehdotuksia lainsäädäntömuutoksiksi valiokunnan toimialalla. Sen sijaan ponnet saattaisivat
ilmeisestikin sisältää kehotuksia lainvalmistelun käynnistämiseen kansanedustajien toimenpide-aloitteiden
tavoin. Tähän seikkaan olisi ehkä syytä ottaa kanta, koska navakakseni toimenpide-ehdotusten ja niistä
tehtävien täysistuntopäätösten sisältöä ei esityksissä ole yksityiskohtaisesti ennakoitu.

Eduskunnan työjärjestyksen ia perustuslakimuutoksen säätämisjärjestyksestä

Vuoden 2000 perustuslainsäätämisen aikana oli useaan kertaan esillä kysymys erityyppisten
säädösten keskinäisestä säätämisjärjestyksestä. Nyt vireillä oleva perustuslakimuutos on ehdoton edellytys
työjärjestyksen hyväksymiselle tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä eduskunnassa. Tarkkaan ottaen
lienee niin, että äänestykset eduskunnassa työjärjestysmuutoksesta II käsittelyssä ovat mahdollisia vasta,
kun perustuslain muutos on voimaantulosäännöksensä mukaisesti tullut voimaan. Vasta voimassa oleva
perustuslain muutos antaa toimivallan säätää tilintarkastajainstituution kumoamisesta ja uudesta nimeltä
mainitusta valiokunnasta. Eduskunnan työjärjestyksen muutoksen voimaantuloajankohta on puolestaan
ratkaiseva eduskunnan sisäisten, asetuksen tasoisten säädösten antamiselle.

Tarkastusvaliokunnan tietojensaantioikeus määräytyy hallituksen esityksen perustelujen mukaan
varsin laajaksi (s. 21, palsta 2) ulottuen myös "yksityisiin tahoihin". Esityksen perustelut ovat tässä
suhteessa ylimalkaisia. Mitä kaikkea on esimerkiksi valtionapua saavan yksityisen yhdistyksen tai säätiön
tai yksityisen ihmisen raportoitava, sekä minkälaisin oikeusvaikutuksin tai seuraamusuhin. Ilmeisesti halli-
tuksen esityksen viittauksella perustuslakivaliokunnan lausuntoon 19/2000 on haluttu alleviivata sitä, että
esimeriksi taloudellisten, kriminalisoitujen väärinkäytösten ollessa kysymyksessä tiedonantaja ei ole
velvollinen kertomaan seikoista, jotka voivat johtaa syytteeseen panoon. Mielestäni tällainen valiokunnan
lausunnon kautta kiertäminen ei ole tässä yhteydessä riittävää. Yksityisten ihmisten ja oikeushenkilöiden
oikeuksien ollessa kysymyksessä asia tulisi säätää selkeämmin esimerkiksi työjärjestyksessä. Luulisi
melkein, että tällainen tietojenantamisvelvollisuus, liittyessään vaikkapa paikanpäällä suoritettavaan
vierailuun, rinnastuu lähinnä katselmukseen paikalla, ei niinkään yksityisiin asiakirjoihin perehtymiseen
kotirauhan piirissä.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2006 Ilkka
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JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Suomen perustuslain 35 ja 90 §:n muuttamisesta sekä

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 71/2006 vp).

Eduskunta on lisäksi 4 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan

valmistelevasti käsiteltäväksi puhemiesneuvoston ehdotuksen eduskunnan työjärjestyksen ja

eduskunnan virkamiehistä arrrfelun lain muuttamisesta, valtiontilintarkastajien johtosäännön

kumoamisesta sekä eduskunnan päätökseksi Eduskunnan kirjaston johtosäännön 5 §:n ja

eduskunnan tilisäännön muuttamisesta (PNE 2/2006 vp).

Perustuslakivaliokunta antaa asioista yhteisen mietinnön.

HE 71/2006 vp
PNE 2/2006 vp

Versio 0.1

Lausunto
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti valtiovarainvaliokunta on antanut asioista lausunnon (VaVL

34/2006 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö

- eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen ja eduskunnan apulaispääsihteeri Jarmo Vuorinen,

eduskunnan kanslia

- tarkastusneuvos Kaj Laine, valtiontilintarkastajien kanslia

- professori Mikael Hiden

- professori Ilkka Saraviita

- professori Veli-Pekka Viljanen.

HALLITUKSEN ESITYS JA PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS Hallituksen

esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen perustuslakia. Esityksen pääasiallisena

tarkoituksena on vahvistaa valtiontalouden parlamentaarista valvontaa perustamalla uusi

eduskunnan tarkastusvaliokunta, joka hoitaisi keskitetysti nykyisin valtiontilintarkastajille sekä

valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaostolle kuuluvat valvontatoimen tehtävät.

Valtiontilintarkastajat ja valtiontilintarkastajien kanslia ehdotetaan lakkautettaviksi. Esitys

sisältää lisäksi ehdotukset uudistukseen liittyvien useiden muiden lakien muuttamisesta.

Esitys liittyy valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2007.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vaalikauden 2007—2010 alkaessa.

Puhemiesneuvoston ehdotus

Puhemiesneuvosto ehdottaa edellä mainittuun perustuslain muutokseen liittyen muutettaviksi

valiokuntia koskevia eduskunnan työjärjestyksen eräitä säännöksiä samoin kuin sääntelyn

valtiontilintarkastajista. Eduskunnan työjärjestykseen ehdotetaan muun ohella otettaviksi

tarpeelliset säännökset tarkastusvaliokunnasta sekä säännös tarkastusvaliokunnan vireillepano-

oikeudesta. Eduskunnan virkamiehistä annettua lakia ehdotetaan uudistuksen johdosta
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muutettavaksi. Valtiontilintarkastajien kanslian palveluksessa oleva henkilöstä siirtyy tämän

lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen perusteella eduskunnan kansliaan. Puhemiesneuvosto

ehdottaa lisäksi Eduskunnan kirjaston johtosääntöä ja eduskunnan tilisääntöä muutettaviksi sekä

valtiontilintarkastajien johtosäännön kumottavaksi.

Ehdotetut säädökset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan samaan aikaan tarkastus-

valiokunnan perustamista koskevan perustuslain muutoksen kanssa eli vaalikauden 2007—2010

alkaessa. Ehdotettu laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta on kuitenkin

tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2007.

Puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvät ehdotukset eduskunnan työjärjestyksen

muuttamisesta sekä ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta voidaan

säätämisjärjestysperustelujen mukaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Johto- ja

ohjesääntöjä koskevien ehdotusten hyväksymisestä taas päätetään täysistunnossa ainoassa

käsittelyssä. Säädösehdotusten hyväksyminen riippuu kuitenkin edellä mainitun

perustuslakimuutoksen hyväksymisestä.
VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Yleistä

Hallituksen esityksessä ja puhemiesneuvoston ehdotuksessa on kysymys valtiontalouden

parlamentaarisen valvonnan alaan kuuluvien tehtävien keskittämisestä eduskuntaan

perustettavalle tarkastusvaliokunnalle. Hallituksen esityksen ja puhemiesneuvoston ehdotuksen

sisältämät säädösehdotukset liittyvät siinä määrin kiinteästi toisiinsa, että perustuslakivaliokunta

antaa niistä yhden yhteisen mietinnön kahden erillisen mietinnön asemesta.

Hallituksen esitys sisältää ehdotuksen perustuslain muuttamisesta. Perustuslakivaliokunta

on aiemmin ottanut perustuslain muutostarpeiden arvioinnin lähtökohdaksi vuonna 2000 voimaan

tulleen perustuslain esitöistä ilmenevän ajatuksen perustuslain suhteellisesta pysyvyydestä

(PeVM 5/2005 vp, s. 2/1, HE 1/1998 vp, s. 31/1). Perustuslain muuttamiseen tulee tämän

lähtökohdan mukaan suhtautua pidättyvästi. Perustuslain muutoshankkeisiin ei pidä ryhtyä

päivänpoliittisten tilannenäkymien perusteella eikä muutenkaan niin, että hankkeet olisivat

omiaan heikentämään valtiosäännön perusratkaisujen vakautta tai perustuslain asemaa valtio-ja
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oikeusjärjestyksen perustana. Valiokunnan aiemman kannan mukaan on toisaalta pidettävä huolta

siitä, että perustuslaki antaa oikean kuvan valtiollisen vallankäytön järjestelmästä ja yksilön

oikeusaseman perusteista. Perustuslain mahdollisia muutostarpeita tulee arvioida huolellisesti ja

välttämättömiksi arvioidut muutokset tehdä perusteellisen valmistelun sekä siihen liittyvän

laajapohjaisen keskustelun ja yhteisymmärryksen pohjalta.

Eduskunta valvoo perustuslain voimassa olevan 90 §:n 1 momentin perusteella valtion

taloudenhoitoa ja valtion talousarvion noudattamista. Eduskunnan valvonta ulottuu perustuslain

esitöiden mukaan niin valtion talousarvioon sisältyvään kuin sen uikopuoliseenkin

valtiontalouteen (HE 1/1998 vp, s. 140—141). Valvonnan piiriin kuuluvat siten valtion virastot ja

laitokset, rahastot, valtion liikelaitokset ja teollisuuslaitokset, valtioenemmistöiset osakeyhtiöt,

valtionavut ja muut valtion tukitoimet sekä Suomen ja Euroopan unionin väliset varainsiirrot.

Eduskunta valvoo valtion taloudenhoidon laillisuuden lisäksi sen tarkoituksenmukaisuutta.

Valtiontalouden parlamentaarisen valvonnan järjestämistä varten eduskunta valitsee

perustuslain nykyisen 90 §:n 1 momentin mukaan keskuudestaan valtiontilintarkastajat.

Tarkemmat säännökset valtiontilintarkastajien valinnasta ja määrästä samoin kuin tarkastajien

tehtävästä antaa eduskunnalle kertomuksia ovat eduskunnan työjärjestyksen voimassa olevassa 12

§:ssä. Valtiontilintarkastajien valvontatoimi keskittyy nykyisin eduskunnalle annettavan

vuotuisen kertomuksen laadintaan. Kertomus käsitellään ennen täysistuntokäsittelyä

valmistelevasti valtiovarainvaliokunnassa, jossa hallinto- ja tarkastusjaosto laatii kertomuksesta

mietintöluonnoksen valiokuntaa varten.

Valtiontalouden parlamentaarista valvontaa täydentää valtion taloudenhoidon ja valtion

talousarvion noudattamisen tarkastus. Tätä varten eduskunnan yhteydessä on riippumaton

valtiontalouden tarkastusvirasto. Asiasta ovat säännökset perustuslain nykyisessä 90 §:n 2

momentissa.

Ehdotetun sääntelyn pääasiallisena tarkoituksena on uudistaa valtiontalouden par-

lamentaarinen valvontatoimi kokoamalla valtiontilintarkastajien sekä valtiovarainvaliokunnan

hallinto- ja tarkastusjaoston nykyiset valvontatoimen alaan kuuluvat tehtävät eduskuntaan

perustettavalle uudelle tarkastusvaliokunnalle. Valtiontilintarkastajat ja valtiontilintarkastajien

kanslia ehdotetaan tähän liittyen lakkautettaviksi.
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Sääntelyn taustalla ovat ennen muuta valtion talousarvion yleispiirteistymisestä johtuneet

vaikutukset eduskunnan budjettivaltaan. Siirtyminen yksityiskohtaisiin budjettipäätöksiin

aiemmin perustuneesta resurssiohjauksesta yleispiirteisempään tulosohjaukseen on jossain määrin

kaventanut eduskunnan tosiasiallisia mahdollisuuksia ohjata

budjettipäätöksin hallinnon toimintaa. Saman suuntaisia vaikutuksia liittyy esimerkiksi

talousarvion ulkopuolisen valtiontalouden kasvuun, valtion toimintojen liikelaitostami-

seen ja yhtiöittämiseen samoin kuin kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen

kuntien itsehallintoa vahvistavalla tavalla.

/ J. Tällaiseen kehitykseen liittyen on tarpeen vahvistaa valtiontalouden

parlamentaa-

rista valvontaa. Eduskunnan budjettivallan näkökulmasta on tärkeää parantaa parlamen-

taarisen valvontatoimen mahdollisuuksia tuottaa ajantasaista ja talousarviomenettelyn

kannalta oikea-aikaista tietoa eduskunnan päätöksenteon avuksi. On syytä myös pyrkiä

poistamaan valvontatoimintoihin nykyisin liittyvää rakenteellista päällekkäisyyttä sekä

selkeyttämään valtiontalouden valvonta- ja tarkastustehtäviä hoitavien eri toimielinten

asemaa.

^ O. Ehdotetun sääntelyn toteuttaminen edellyttää ennen muuta valtiontilintarkastajien

lakkauttamisen takia myös perustuslain muuttamista. Huolelliseen valmisteluun perus-

tuvalle uudistukselle on valiokunnan mielestä painavat perusteet.

2 /t Hallituksen esityksen ja puhemiesneuvoston ehdotuksen perusteluista ilmenevistä

syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää uudistusta tarpeellisena ja

tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa säädösehdotusten hyväksymistä seuraavin

huomautuksin.

Tarkastusvaliokunnan tehtävät

2-, Tarkastusvaliokunta on perustuslakiehdotuksen 90 §:n 1 momentin mukaan valtion ta-

loudenhoidon ja valtiontalousarvion noudattamisen valvontaa varten. Tältä osin ehdotus

vastaa valtiontilintarkastajia koskevaa nykyistä sääntelyä. Uusi sen sijaan on perus-

tuslakiin otettavaksi ehdotettu maininta tarkastusvaliokunnan tehtävästä saattaa merkit-

tävät valvontahavaintonsa eduskunnan tietoon. Eduskunnan työjärjestykseen ehdotetaan
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tähän liittyen lisättäväksi uusi 31 a § tarkastusvaliokunnan vireillepano-oikeudesta.

Tarkastusvaliokunnalla on sen mukaan oikeus ottaa omasta aloitteestaan käsiteltävaksi

valiokunnan toimialaan perustuslain 90 §:n 1 momentin perusteella kuuluva asia sekä

laatia siitä mietintö täysistunnolle.

Tarkastusvaliokunnan toimintamahdollisuuksien kannalta on tärkeää, että valiokunta voi

ottaa valtiontalouden parlamentaarisen valvontatoimen alaan kuuluvia asioita käsiteltäviksi

omasta aloitteestaan. Tämä on tosin mahdollista jo perustuslain voimassa olevan 47 §:n 2

momentin perusteella. Sen mukaan valiokunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta tai

ministeriöltä selvitys toimialaansa kuuluvasta asiasta. Valiokunta voi antaa selvityksen johdosta

lausunnon valtioneuvostolle tai ministeriölle. Valiokunta voi lisäksi eduskunnan työjärjestyksen

30 a §:n nojalla esittää puhemiesneuvostolle selvi-tyksen ottamista keskusteltavaksi

täysistunnossa. Tällöin eduskunta ei kuitenkaan tee päätöstä asiassa.

Tarkastusvaliokunnalle ehdotettu oikeus laatia omasta aloitteestaan käsiteltäväksi

ottamastaan asiasta mietintö täysistunnolle muodostaa vaihtoehdon selvitysmenettelylle.

Mietinnön perusteella eduskunta voi myös tehdä päätöksiä asiassa, kuten päättää mietinnössä

mahdollisesti ehdotetuista eduskunnan lausumista. Mietinnön laatimisen edellytyksenä on, että

tarkastusvaliokunnan valvontahavainnot ovat luonteeltaan merkittäviä. Perustuslakivaliokunta

korostaa sen tärkeyttä, että asioiden merkittävyyttä arvioidaan tarkastusvaliokunnassa

objektiivisin perustein koko eduskunnan näkökulmasta. Kaikkia, sinänsä ehkä kiinnostavia

valvontahavaintoja ei ole tarpeen saattaa täysistunnossa käsiteltäviksi. Asian tulee — kuten

puhemiesneuvoston ehdotuksen perusteluissa todetaan — olla merkittävä ennen kaikkea

eduskunnan valtiontaloutta koskevan päätöksenteon ja budjettivallan kannalta. Harkinnassa on

lisäksi otettava huomioon, että myös tarkastusvaliokunnan selvitysmenettelyssä mahdollisesti

antamalla lausunnolla samoin kuin selvityksestä tarvittaessa käytävällä täysistuntokeskustelulla

on painoarvoa.

O , Tarkastusvaliokunta päättää selvitysmenettelystä poiketen itse mietinnön laatimisesta ja siten

asian saattamisesta täysistunnossa käsiteltäväksi. Tästä on puhemiesneuvoston ehdotuksen

perustelujen mukaan kuitenkin tärkeää informoida puhemiesneuvostoa hyvissä ajoin.

Valvontahavaintojen merkittävyysarviointiin vaikuttavien näkökohtien huomioimiseksi on

perustuslakivaliokunnan mielestä aiheellista saattaa mietinnön laatimismahdollisuus
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puhemiesneuvoston tietoon ja siellä tarvittaessa keskusteltavaksi jo ennen kuin

tarkastusvaliokunta päättää mietinnön laatimisesta.

Tarkastusvaliokunnan toimiala on varsin laaja. Sitä rajaa asiallisesti vain valtiontalouden

parlamentaarisen valvonnan näkökulma. Valiokunnassa voi siksi tulla esille myös asioita, jotka

muutoin kuuluvat eduskunnan jonkin muun erikoisvaliokunnan toimialaan. Tämän vuoksi ja

eduskunnan päätöksenteon johdonmukaisuuden takia tarkastusvaliokunnan toiminnassa on

kiinnitettävä erityistä huomiota muiden erikoisvaliokuntien työhön erityisesti

tarkastusvaliokunnan harkitessa asian ottamista käsiteltäväksi omasta aloitteesta.

Perustuslakivaliokunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan käsitykseen siitä, että tar-

kastusvaliokunnan tulee pitää sen käsiteltävinä olevissa asioissa sopivin tavoin yhteyttä

asianomaisiin erikoisvaliokuntiin (VaVL 34/2006 vp, s. 4/1). Yhteydenpitotapoina voivat tulla

kysymykseen esimerkiksi valiokuntien epäviralliset tapaamiset tai — kuten

valtiovarainvaliokunnan lausunnossa esitetään — asianomaisten valiokuntien puheenjohtajien

väliset keskustelut. Valiokunnat voivat myös kuulla asiantuntijoita yhteisessä kokouksessa.

Mietintöä valmistellessaan tarkastusvaliokunnan on aiheellista harkita lausunnon pyytämistä

asianomaiselta erikoisvaliokunnalta tai ainakin lausunnon anta-mismahdollisuuden varaamista

sille. Samoin on syytä menetellä tarkastusvaliokunnan valmistellessa lausuntoa perustuslain 47

§:n 2 momentissa tarkoitetusta selvityksestä. Tarkastusvaliokunnan tulee eduskunnan

työjärjestyksen 38 §:n 2 momentin mukaan pyytää lausunto perustuslakivaliokunnalta, jos on

epäselvyyttä tarkastusvaliokunnassa valmistelevasti käsiteltävän asian perustuslainmukaisuudesta

tai suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

"2~Qf, Valtiovarainvaliokunta esittää puhemiesneuvostolle erikoisvaliokuntien yleisoh-

jeiden muuttamista siten, että Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomuksen

valmisteleva käsittely siirrettäisiin sosiaali-ja terveysvaliokunnalta tarkastusvaliokunnan

tehtäväksi. Perustuslakivaliokunnan mielestä tällaiselle muutokselle ei ole aihetta

ainakaan tarkastusvaliokunnan toiminnan alkuvaiheessa. Luontevampaa on tässä

vaiheessa kytkeä tarkastusvaliokunta kertomuksen käsittelyyn valtiovarainvaliokunnan

lausunnossa vaihtoehtona mainitun lausuntomenettelyn avulla.

20, Perustuslakivaliokunta yhtyy puhemiesneuvoston ehdotuksen perusteluista ilme-
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nevään käsitykseen siitä, ettei tarkastusvaliokunnan rooliin kuulu valtion taloudenhoitoa

koskevien kantelun luonteisten asioiden käsittely, samoin kuin siitä, että tarkastus-

valiokunnan valvontakäyntien tulee pysyä luonteeltaan keskusteluun ja tietojenvaihtoon

perustuvina tapaamisina.

Sääntelytaso

"jf-Q ^ Perustuslain vuonna 2000 voimaan tulleen kokonaisuudistuksen yhtenä tavoitteena oli

tarkistaa perustuslakisääntelyä eduskunnasta ja sen työskentelystä siten, että eduskunta-

työtä voidaan kehittää joustavasti ilman perustuslain muutoksia. Tähän liittyen huomat-

tava osa aiemmin valtiopäiväjärjestyksessä olleesta eduskunnan sisäisen työskentelyn

sääntelystä siirrettiin perustuslain tasolta eduskunnan työjärjestykseen. Lähtökohtana oli

ottaa uuteen perustuslakiin lähinnä sellaiset säännökset, jotka liittyvät olennaisesti

eduskunnan asemaan ylimpänä valtioelimenä tai määrittelevät keskeisesti eduskunnan

tehtäviä, organisaatiota ja päätöksentekoa taikka kansanedustajan asemaa ja joilla on

selvästi muunlainen kuin vain eduskunnan sisäinen merkitys (HE 1/1998 vp, s. 37).

^/ . Perustuslakiuudistuksen yhteydessä parannettiin eduskunnan itsenäisiä mahdolli-

suuksia päättää uudentyyppisten asioiden ottamisesta eduskunnan käsiteltäväksi. Kaik-

kia asian vireilletulotapoja ei enää sidottu perustuslain säännöksillä (HE 1/1998 vp, s.

37/11) vaan vireilletulotavoista eduskunnassa voidaan perustuslain 39 §:n 1 momentin

perusteella säätää myös eduskunnan työjärjestyksessä.

Ehdotuksessa on toisaalta kysymys tarkastusvaliokunnan oikeudesta saattaa omasta

aloitteestaan käsiteltäväksi ottamansa asia myös täysistunnossa käsiteltäväksi. Tällaista oikeutta

ei pääsäännön mukaan ole eduskunnan muilla valiokunnilla. Perustuslaissa ei nimittäin ole yleistä

säännöstä eduskunnan valiokunnan aloiteoikeudesta. Tällä ei kuitenkaan ole ollut tarkoitus

puuttua eräillä valiokunnilla, kuten valtiovarainvaliokunnalla, perinteisesti olleeseen

poikkeukselliseen asioiden vireillepano-oikeuteen (HE 1/1998 vp, s. 91/11).

Perustuslakivaliokunnan oikeudesta ryhtyä omasta aloitteestaan tutkimaan valtioneuvoston

jäsenen virkatoimen lainmukaisuutta ja siten mahdollisuudesta saattaa asia täysistunnossa

käsiteltäväksi on säädetty perustuslain tasolla. Säännökset asioista ovat perustuslain 115 §:n 2

momentissa ja 114 §:n 2 momentissa. Perustuslakivaliokunta pitää nämä seikat huomioon ottaen
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asianmukaisena, että tarkastusvaliokunnan tehtävästä saattaa merkittävät vaivontahavaintonsa

eduskunnan tietoon säädetään ehdotetulla tavalla perustuslaissa.

Tarkastusvaliokunnan jäsenmäärä

Perustuslain 35 §:n 2 momentin mukaan muissa kuin momentissa nimenomaisesti mainituissa

pysyvissä valiokunnissa on vähintään yksitoista jäsentä. Valiokunnissa on lisäksi tarpeellinen

määrä varajäseniä. Tarkastusvaliokunnassa on eduskunnan työjärjestyksen muutettavaksi

ehdotetun 8 §:n perusteella yksitoista jäsentä ja kuusi varajäsentä.

Valiokuntien vähimmäisjäsenmäärää koskevalla perustuslain säännöksellä on sen esitöiden

mukaan ollut tarkoitus varmistaa poliittisen suhteellisuuden riittävä toteutuminen kunkin

valiokunnan kokoonpanossa (HE 1/1998 vp, s. 88/11). Ehdotetusta sääntelystä ei ole tältä

kannalta huomautettavaa.
Tarkastusvaliokunnan tiedonsaantioikeus

Tarkastusvaliokunnalla on tarkistettavaksi ehdotetun perustuslain 90 §:n 3 momentin perusteella

sama oikeus kuin valtiontilintarkastajilla nykyisin saada viranomaisilta ja muilta valvontansa

kohteina olevilta tehtävänsä hoitamiseksi tarvitsemansa tiedot. Säännös turvaa

tarkastusvaliokunnalle valvonnan tehokkuuden kannalta välttämättömän laajan

tiedonsaantioikeuden (HE 1/1998 vp, s. 142/1). Perustuslain puheena oleva säännös kattaa —

samaan tapaan kuin perustuslain 111 §:n 1 momentin säännös oikeuskanslerin ja

oikeusasiamiehen tietojensaantioikeudesta — myös muun lainsäädännön perusteella

salassapidettävät sellaiset tiedot, jotka ovat tarkastusvaliokunnan valvontatehtävän hoitamiseksi

tarpeen (PeVL 19/2000 vp, s. 4, PeVM 6/2000 vp, s. 2). Tietojensaantioikeuteen saattaa kuitenkin

aiheutua rajoituksia muista seikoista, kuten siitä, että oikeutta olla todistamatta itseään vastaan

pidetään perustuslain 21 §:ssä mainittujen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän

hallinnon käsitteiden piiriin kuuluvana oikeussuojatakeena (HE 309/1993 vp, s. 74/11, PeVM

6/2000 vp, s. 2/11).

Tarkastusvaliokuntaan sovelletaan lisäksi perustuslain 47 §:n yleisiä säännöksiä

eduskunnan tietojensaantioikeudesta.

Tarkastusvaliokunnan tietojensaantioikeudesta on säännös vielä 4. lakiehdotuksen 3 §:n 4

momentissa. Säännös on tarpeen siksi, että valiokunnan valvontatehtävä ulottuu ehdotetun lain

perusteella valtion taloudenhoitoa laajemmalle.
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Säätämisjärjestys

Valiokunta on perustuslain suhteelliseen pysyvyyteen ja valtio-oikeudelliseen asemaan liittyvien

näkökohtien vuoksi pitänyt aiemmin tärkeänä, että perustuslain tekstin muutokset käsitellään

pääsäännön mukaan perustuslain 73 §:n 1 momentin mukaisessa, ns. normaalissa

perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Perustuslain 73 §:n 2 momentin mukaista nopeutettua

menettelyä ei valiokunnan mielestä tule käyttää, ellei perustuslain sanamuodon kiireelliselle

muuttamiselle ole poikkeuksellisesti välttämätöntä tarvetta (PeVM 5/2005 vp, s. 6/1).

Ehdotettu sääntely on tarkoitettu tulemaan voimaan vaalikauden 2007—2010 alkaessa.

Tämä edellyttäisi perustuslain muutosehdotuksen käsittelemistä nopeutetussa menettelyssä.

Kiireellisen menettelyn käyttöä puoltavat ennen muuta eduskunnan järjestäytymiseen ja

eduskuntatyön sujuvaan käynnistämiseen vaalikauden alussa liittyvät sinänsä painavat

näkökohdat samoin kuin se, että sääntelyssä on kaiken kaikkiaan kysymys pelkästään eduskunnan

sisäisten työmuotojen kehittämisestä. Toisaalta normaalin perustuslainsäätämisjärjestyksen

käyttämisestä aiheutuva mahdollinen viive sääntelyn voimaantulolle ei muodostu muutamaa

kuukautta pidemmäksi eikä perustuslain muutoksen kiireellinen hyväksyminen siksi ole aivan

välttämätöntä. Valiokunta pitää varsin tärkeänä, ettei perustuslain kiireellistä

muuttamismenettelyä käytetä muutoin kuin pakottavissa tilanteissa ja että perustuslain tavallinen

muuttamismenettely vakiintuu pääsäännöksi myös käytännössä.

Hallituksen esityksen 1. lakiehdotus on valiokunnan mielestä asianmukaisinta käsitellä

perustuslain 73 §:n 1 momentin mukaisesti, jolloin vaalien jälkeen kokoontuva eduskunta

osaltaan voi lopullisesti hyväksyä lain kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä. Hallituksen

esityksen muut lakiehdotukset samoin kuin puhemiesneuvoston ehdotuksen laki- ja

säädösehdotukset voidaan niin ikään hyväksyä lopullisesti vasta vaalien jälkeen kokoontuvassa

eduskunnassa. Edellytyksenä niiden hyväksymiselle tällöin on, että eduskunta hyväksyy

perustuslain puheena olevan muutoksen.

Ehdotettu sääntely ei tule normaalin perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämisen takia

voimaan heti vaalikauden alussa. Tuolloin on siten voimassa myös eduskun-nan nykyisen

työjärjestyksen 12 §, jonka perusteella eduskunta valitsee keskuudestaan vaalikauden

ensimmäisillä valtiopäivillä viisi valtiontilintarkastajaa ja yhtä monta varajäsentä. Perustuslaista
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tai eduskunnan työjärjestyksestä ei valiokunnan mielestä kuitenkaan johdu estettä sille, että

eduskunnan — muuksi kuin valiokunnaksi luettavan — toimielimen asettamista lykätään

odottamaan tarkastusvaliokunnan perustamista koskevan sääntelyn mahdollista hyväksymistä ja

voimaantuloa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

sekä puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvät laki-

ja säädösehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä XX päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.    Kimmo Sasi /kok
vpj. Arja Alho/sd
jäs.   Heidi Hautala /vihr

Hannu Hoskonen /kesk
Roger Jansson I x
Johannes Koskinen /sd
Annika Lapintie /vas
Outi Ojala /vas
Reino Ojala /sd
Klaus Pentti /kesk
Markku Rossi /kesk
Simo Rundgren /kesk
Arto Satonen /kok
Seppo Särkiniemi /kesk
Ilkka Taipale /sd
Astrid Thors I x
Jan Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Sami Manninen.


