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Yleistä 
 



 

 

Oletan minua kuultavan asiantuntijana lähinnä yliopistovirkani alan: "sisäisen politiikan" eli vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen kysymyksistä. Tämä onkin Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen 
(jäljempänä EU-sopimuksen) keskeinen alue mm. siihen nähden, että EU:n toimivaltaa laajennettaisiin 
tavalla, joka edellyttää perustuslain täysivaltaisuussäännöksiin tehtävien poikkeusten vuoksi supistetun 
perustuskinsäätämisjärjestyksen käyttämistä (ks. HE s. 301-304). 
 
Siitä riippumatta, mikä EU-sopimuksen lopullinen muoto tulee olemaan, on mielestäni tärkeää, että 
sopimuksen hyväksymisen perusteluista ja sen sisältämistä muutoksista käydään laaja-alainen keskustelu 
mm. eduskunnassa. Siten voidaan turvata Suomen neuvottelutavoitteiden ja kannanottojen hyväksyttävyyttä. 
Eduskuntakäsittelyllä on erityinen merkitys EU-sopimuksessa perustuslain täysi-valtaisuussäannökseen 
ehdotettavien poikkeusten demokraattista legitimiteettiä arvioitaessa. Rikosoikeudellinen lainkäyttö siihen 
liittyvine pakkovallankäytön piirteineen on vanhastaan kuulunut valtioiden täysivaltaisuussäännösten ja 
julkisen vallankäytön ytimeen, joten EU:n muutokset EU:n ja jäsenvaltioiden toimivallanjaossa näissä 
asioissa ansaitsevat korostunutta huomiota. 
 
 

EU-sopimuksen sisältämät keskeiset uudistukset oikeus- ja sisäasioissa ja niiden arviointia 
 
Yleisarvio 
 
Tärkeimmät muutokset ja niiden suhde Suomen keskeisiin neuvottelutavoitteisiin on kuvattu HE:n s. 79. 
Nämä seikat ovat olleet myös lakivaliokunnan arvioitavina EU-sopimusta valtioneuvoston selonteon pohjalta 
viime keväänä käsiteltäessä (ks. LaVL 5/2006 vp). EU-sopimuksella katsotaan vahvistettavan vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen politiikkojen tehokkuutta sekä avoimuuden ja demokratian periaatteiden 
toteutumista. Myös tuomioistuimen toimivallan ulottamisen poliisiyhteistyön ja rikosoikeudellisen yhteistyön 
alalle todetaan vastaavan Suomen tavoitetta edistää perusoikeuksien toteutumista. 
 
Lakivaliokunta tähdentää juuri mainitussa lausunnossaan syystä nimenomaan perus- ja ihmisoikeuksien 
vahvistumisen merkitystä EU:n oikeusjärjestyksessä, kun perusoikeuskirja sisällytetään sopimukseen, kun 
EU liittyy Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja kun yhteisöjen tuomioistuimen toimivalta laajenee poliisi- ja 
rikosoikeudellisen yhteistyön "yhteisöllistämisen" (EU:n pilarijaon poistamisen) myötä ja kansalaisten 
kanneoikeuden samalla laajetessa. Ks. LaVL 5/2006 vp. 
Hallitus ja lakivaliokunta sanotussa lausunnossaan ovat arvioineet kuvatunlaiset muutokset ainakin 
päävaikutuksiltaan myönteisiksi ja siten hyväksyttäviksi. Samansuuntainen käsitys on ymmärtääkseni 
tavallinen myös akateemisessa oikeusyhteisössä, myös itselläni. Tähänastisen EU:n oikeusjärjestyksen 
kehityksen on yleisesti katsottu johtaneen EU:n ja jäsenvaltioiden turvallisuuden korostamiseen ja 
repressiiviseen kriminaahpo litukkaan, jolloin ei ole riittävästi pantu painoa vapauden ja oikeuden 
ulottuvuuksille eli epäillyn tai syytetyn oikeuksiin (ks. esim. J. Vogel, The European Integrated Crirriinal 
Justice System and Its Constitutional Framework, Maastricht Journal of European and Comparative Law 
2/2005, s. 125-147,136; D. Frände, Towards a Harmonized Criminal Justice System in the EU, teoksessa 
Frände et ai., In the Footsteps of Tampere, Helsinki 2006, s. 35-49, 37, 49). 
 
Huomattakoon myös, että lakivaliokunta on aiemmassa lausunnossaan puhepäätösehdotuksesta (eräistä 
rikosoikeudellisissa menettelyissä EU:n alueella noudatettavista oikeuksista) pitänyt sitä sääntelyn kohteena 
olevien yksilöiden kannalta periaatteellisesti tärkeänä ja kokonaisarviossa myönteisenä toimenpiteenä, vaikka 
esittikin kritiikkiä ehdotuksen yksityiskohtia kohtaan (LaVL 17/2004 vp - U 43/2004 vp). Kun yksilön 
perustavia vapausoikeuksia näin vahvennetaan, luodaan myös suotuisia edellytyksiä vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteen vahventamiselle EU-sopimuksessa. Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen 
keskeisyyttä ei hallituksen tai lakivaliokunnan kannanotoissa ole riitautettu. 
 
Aineellisen rikoslainsäädännön lähentäminen 
 
Lakivaliokunnan viime keväisessä lausunnossa on myös aiheellisesti kiinnitetty huomiota EU-sopimuksen 
kritiikille alttiisiin kohtiin. Ensinnäkin Suomen neuvottelutavoite oli - jotta aineellisen rikosoikeuden osalta 
olisi hyväksyttävää siirtyä yhteisömenetelmän edellyttämän mukaisesti määräenemmistöpäätöksiin 
neuvostossa - vaatimus EU:n rikosoikeudellisen toimivallan mapittaminen aineellisen rikoslainsäädännön 
lähentämisestä riittävän tarkkarajaisesti ja rajattuna koskemaan tiettyjä tyhjentävästi lueteltuja, luonteeltaan 
vakavia ja rajat ylittäviä rikoksia. Lakivaliokunta katsoi voivansa hyväksyä EU-sopimuksessa näissä 
suhteissa olevat puutteet (tässä suhteessa ks. etenkin III-271 artiklan 2 kohta), koska oikeusperustojen 
laajentamisen myötä on samalla luotu ns. hätäjar-rumenettely eurooppapuitelain soveltamisen ulkopuolelle 
jättäytymiseen, jos sen voidaan katsoa vaarantavan rikosoikeusjärjestelmämme perusteita III-271 artiklan 3 
kohta). 
 
Voidaan kysyä, riittääkö tuo hätäjarrumenettely turvaamaan jäsenvaltiolle riittävän liikkumavaran 
kansalliselle kriminaalipolitiikalle ja kansallisen rikosoikeusjärjestelmän perusperiaatteiden säilyttämiselle 
siten kuin lakivaliokunta on lausunnoissaan hyvin perustein edellyttänyt (LaVL 5/2006 vp; LaVL 25/2002 
vp; ks. myös LaVL 14/2006 vp Haagin ohjelman arvioinnista). Lakivaliokunnan vuoden 2002 lausunnossa 
otettiin kielteinen kanta esimerkiksi rangaistusasteikkojen ja rangaistuksen mittaamisperusteiden pitkälle 
menevään yhdenmukaistamiseen ja suomalaiseen seuraamusjärjestelmään sopimattomien rangaistusten 



 

 

käyttöönottoon. Käsite "rikosoikeusjärjestelmän perusteet" tuntuu kuitenkin asettavan tiukan rajan 
poikkeusmenettelylle. 
 
Suomen hallituksen olisikin varauduttava poliittisesti - erityisesti yhteistoiminnassa muiden Pohjoismaiden 
kanssa - vaikuttamaan siihen, että EU:n kriminaalipolitiikkaa kehitetään tutkimusperus-taiseksi, rikosten 
ennalta ehkäisyä korostavaksi sekä että Pohjoismaiden kriminaalipolitiikan kokemukset otetaan huomioon 
(ks. myös kirjoitustani Straffrättsligt samarbete i EU:s tredje pelare -nagot att sträva efter? Förhandlingarna 
vid Det 36 nordiska juristmötet i Helsingfors 2002, s. 433-444). Pohjoismaiden kokemuksen valossa 
turvallisuuden edistämisen tavoite tai yleispreventiiviset syyt eivätkä myöskään vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteen vahvistaminen edellytä pitkälle 
vietyä aineellisen rikoslainsäädännön lähentämistä, kunhan samalla yksilön perusoikeuksia vahvistetaan. 
 
Edelleen on huomattava, että mainittu oikeusperustojen laajentaminen EU-sopimuksessa ei ole niin 
merkittävä kuin III-271 artiklaa lukemalla voisi olettaa, koska Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on 
13.9.2005 antamallaan päätöksellä asiassa C-176/03 katsonut, että tiettyjen edellytysten täyttyessä yhteisön 
perustamissopimuksen ympäristöä koskevat määräykset luovat yhteisölle toimivallan velvoittaa jäsenvaltio 
säätämään ympäristöä vahingoittavia tekoja koskevista kriminalisoinneista ja noita tekoja koskevista 
luonteeltaan rikosoikeudellisista seuraamuksista (ks. selostusta HE s. 203/1). Toisin sanoen EY-
tuomioistuimen dynaaminen tulkinta näyttää johtavan pitkälle samankaltaiseen tulokseen kuin nimenomaisen 
EU-sopimusmääräyksen voimaansaattaminen. 
 
Eurooppalainen syyttäjävirasto 
 
HE:ssä s. 79 ja LaVL:ssa 5/2006 vp ilmaistaan Suomen kielteinen kanta Eurooppalaisen syyttäjävi-raston 
perustamiseen. EU-sopimus mahdollistaa sellaisen viraston perustamisen, mutta perustaminen edellyttää 
neuvoston yksimielistä hyväksyntää eurooppalailla. Lakivaliokunnan kannan mukaan Suomen tulisi estää 
viraston peru.staminen, jos sitä ei voitaisi pitää Suomen etujen mukaisena. 
 
Olin EU:n komissiossa kuultavana syyskuussa 2002 Eurooppalaisen syyttäjäviraston perustamista koskevaa 
vihreää kirjaa käsiteltäessä. Oma kantani silloin ja edelleen on huomattavasti pehmeämpi kuin Suomen 
virallinen kanta. Itsekin tosin peräänkuulutin, että ennen Eurooppalaisen syyttäjäviraston perustamista on 
mm. saatava kokemusta olevista instituutioita, etenkin Eurojustista, ja että perustamisesta tulee saada 
lisähyötyä olemassa oleviin sääntelyihin ja instituutioihin verrattuna EU:n taloudellisia etuja vastaan 
kohdistuvien rikosten syytteeseen saattamisessa. Mielestäni on kuitenkin hyvin ajateltavissa, etteivät jotkin 
jäsenvaltiot kykene tai halua sanotunlaisten EU-rikosten tehokkaaseen tutkimiseen ja syyttämiseen. 
Kehittämällä Eurooppalaisesta syyttäjävirastosta toissijainen, täydentävä instituutio kansallisiin 
syyttäjäviranomaisiin verrattuna Pysyvän kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltamallin mukaisesti se 
saattaa hyvinkin osoittautua tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi (ks. myös kirjoitustani Harmonisering av 
den straflrättsliga lastiftningen och kon-sekvenser för den nationella lagstiftningen, JFT 2004, s. 377-385). 
 
Oletan Eurooppalaisen syyttäjäviraston jyrkän vastustamisen heijastavan ajattelua, että se merkitsisi 
liittovaltiotyyppisen ylikansallisen EU-rikosoikeusjärjestelmän rakentamista. Ilman esimerkiksi erityisen 
rikosasiain jaoston kehittämistä yhteisöjen tuomioistuimen osaksi Eurooppalaisen syyttäjäviraston 
perastarninen on ongelmallista, ja joka tapauksessa olisi viimeistään silloin luotava "eu-ropuolustajien" 
instituutio turvaamaan yksilön perusoikeuksia (ks. viimeksi sanotusta ideasta esim. Frände, main.kirj. s. 49). 

k i>keet I/K 
 

f 
 
 
 
 
 
 

Lakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 

Asia: HE 67/2006 vp Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön 

alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 
 
 

Esitän pyydettynä lausuntonani kunnioittavasti seuraavan: 1. Aluksi 



 

 

 

Perustuslaillinen sopimus, joka valmisteltiin alun perin laajapohjaisessa valmistelukunnassa, on jo itsessään 

varsin kunnianhimoinen projekti ja saavutus, onhan kyse aikaisempiin yhteisön ja unionin perussopimuksiin 

verraten astetta selvemmin luonteeltaan perustuslaillisesta asiakirjasta, vaikka se onkin laadittu, kuten 

aikaisemmatkin perussopimukset, kansainvälisen valtiosopimuksen muotoon. Tästä sopimuksesta on sinänsä 

keskusteltu jo vuosia. Pitkään aiheena oli se, mitä sopimukseen tulisi sisällyttää, ja millainen asema sen olisi 

tarkoitus saada. Sen jälkeen kun sopimus lopulta tuli allekirjoitetuksi ja hyväksytyksi, siirryttiin seuraavaan 

vaiheeseen eli keskustelemaan siitä, millaisin menettelyin tultaisiin kansallisesti päättämään sopimuksen 

hyväksymisestä, jotta sopimus kansainvälisenä sopimuksena tulisi voimaan. 
 

Nyt ollaan käsittelemässä tällaista toisen vaiheen asiaa kansallisella tasolla. Tilanteen tekee 

poikkeukselliseksi se, että Ranskan ja Hollannin kansanäänestysten jälkeen ei liene realistisia 

mahdollisuuksia siihen, että sopimus voisi tulla koskaan sellaisenaan kansainvälisesti voimaan. On näin olen 

hieman vaikea ennakoida, mitä merkitystä kyseisen sopimuksen kansallisella eduskuntakäsittelyllä tässä 

tilanteessa on. Selvää on, että tilaisuus lausua perustuslaillisesta 

sopimuksesta ja arvioida sen osia ja yksityiskohtiakin on monessa mielessä tärkeä. Perustuslaillinen sopimus 

koskettelee aivan perustavanlaatuisia yksilön oikeusasemaan ja julkisen vallan toimivaltoihin liittyviä 

kysymyksiä edelleen kehittyvässä Euroopassa tavalla, joka heijastuu monin tavoin jäsenvaltioiden oikeuteen 

ja myös niiden todelliseen valtiosääntöön. Jo pelkästään se, että on tilaisuus poliittiseen keskusteluun ja 

avoimeen kansalaiskeskusteluun näistä asioista perustelee sitä, että tilaisuus on syytä käyttää hyväksi. 

Lakivaliokunnan rooli on tässä erityisen merkittävä, koska perustuslaillisen sopimuksen luultavasti kaikkein 

merkittävimmät oikeudelliset muutokset ja läheisimmin toimivaltojen uusjakoon liittyvät kysymykset 

koskevat nimenomaan lakivaliokuntaa lähellä olevia aiheita, niin sanottua kolmatta pilaria ja sen 

uudelleenasemointia EU:n poliittisessa, oikeudellisessa ja institutionaalisessa arkkitehtuurissa. Kolmannen 

pilarin aiheiden kytkennät yksilön oikeusturvaan, perusoikeuksiin, ihmisoikeuksiin, niiden asemaan ja 

valvontaan EU:ssa ja kansallisesti ovat mitä läheisimmät. Kysymys yleisen rikosoikeudellisen 

lainsäädäntövallan paikasta ja laajuudesta EU:n oikeudessa on erityisen merkittävä. 
 

Oletan lakivaliokunnan olevan erityisen kiinnostunut sellaisista aiheista, jotka ovat lähellä sen tehtäväkenttää. 

Kun minulla ei ole mahdollisuutta kovin laajaan ja kattavaan tarkasteluun, rajaan huomioni joihinkin 

sellaisiin näkökohtiin, joilla saattaisi olla merkitystä, kun lakivaliokunta harkitsee oman lausuntonsa sisältöä. 
 

Oma asiantuntemukseni on ehkä parhaimmillaan, kun puhutaan ns. kolmannen pilarin kysymyksistä. Pitäisin 

juuri näitä kohtia sopimuksessa periaatteellisesti varsin tärkeinä ja kiinnostavina. Valmistelukunnan 

työryhmää X, joka valmisteli näitä kysymyksiä koskevat asiat, pidettiin hyvin innovatiivisena, ja juuri 

oikeus-ja sisäasioiden yhteistyön sääntelyyn ehdotettiin merkittäviä periaatteellisia uudistuksia. Kaikki 

olennainen tästä tuli mukaan myös perustuslailliseen sopimukseen. 
 
 
 

2. Muutostilasta 
 

Ennen kuin menen yksityiskohtiin, tahdon kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että eurooppaoikeus on 

edelleen, perustuslaillisen sopimuksen hyväksymisen jälkeenkin, varsin nopean muutoksen tilassa, ja että 

eräät näistä muutoksista heijastuvat väistämättä myös siihen, kuinka sen oikeus- ja sisäasioita koskevia 

säännöksiä olisi arvioitava. 

Kaksi varsin tärkeää EY-ruomioistuimen tuomiota vuodelta 2005 on syytä ensin mainita. Asiassa C-105/03, 

rikosoikeudenkäynti Maria Pupinoa vastaan, EY-tuomioistuin ensimmäisen kerran kehitteli oppia siitä, millä 

tavoin puitepäätös saa tulkintavaikutuksen kansallista oikeutta sovellettaessa. EY-tuomioistuimen kannan 



 

 

mukaan puitepäätös todellakin saa varsin merkittäviä tulkinnallisia vaikutuksia. Kyseisessä jutussa liikuttiin 

rikosprosessuaalisessa asetelmassa, ja kyse oli siitä mitä uhrin asemasta rikosoikeudenkäynnistä annettu 

puitepäätös merkitsi, kun oli päätettävä siitä, tuliko pahoinpitelyjutussa viisivuotiaiden uhrien antaa todistaa 

poikkeusmenettelyssä, vai tuliko todistelu ottaa vastaan normaalisti. Italian rikosprosessilaki ei tuntenut 

erityismenettelyä tällaista tilannetta varten. - Ei ole tarpeen mennä ratkaisuun tämän enemmälti. Riittää, että 

todetaan, että tämän seurauksena näkemys siitä, mitä puitepäätös edustaa oikeudelliselta merkitykseltään, on 

muuttunut merkittävästi. Puitepäätös ei olekaan kansainvälisen oikeuden piiriin kuuluva 

lainsäädäntöinstrumentti, joka tulee implementoida kansallisesti saadakseen vaikutuksia, vaan sangen paljon 

oikeusvaikutuksiltaan yhteisöoikeuden direktiiviä muistuttava lainsäädännön tavoitteellisen harmonisoinnin 

instrumentti, jolla on velvoittavia oikeusvaikutuksia jo siinä vaiheessa, kun se on säädetty. 
 

Toinen merkittävä päätös C-176/03 koskee yhteisön ja unionin toimivaltaa rikosoikeudellisissa asioissa. EY-

tuomioistuin hyväksyi komission neuvostoa vastaan nostaman kanteen ja kumosi puitepäätöksen sen 

oikeusperustassa olleen virheen vuoksi. Komission näkemys oli, että ne puitepäätöksen säännökset, joilla 

jäsenvaltiot velvoitettiin säätämään rangaistavaksi puitepäätöksessä tarkemmin kuvatut menettelyt, olisi tullut 

saattaa voimaan suoraan yhteisöoikeuden nojalla. Neuvosto taas piti poissuljettuna sitä, että yhteisöllä olisi 

toimivaltaa säätää jäsenvaltioita velvoittavasti rikosoikeudellisista seuraamuksista. Euroopan parlamentti 

yhtyi komission näkemykseen, kun taas kaikki asiassa aktiiviset jäsenvaltiot, yhteensä 11, tukivat kiistassa 

neuvostoa. EY-tuomioistuin totesi, että rikoslainsäädäntö "ei yleisesti, kuten eivät myöskään rikosprosessia 

koskevat säännöt, kuulu yhteisön toimivaltaan". Tämä toteamus ei kuitenkaan "estä yhteisön lainsäätäjää 

toteuttamasta jäsenvaltioiden rikosoikeuteen liittyviä toimenpiteitä, jotka se katsoo tarpeelliseksi säätämiensä 

ympäristönsuojelunormien täyden tehokkuuden takaamiseksi, kun se, että kansalliset viranomaiset soveltavat 

tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia, on välttämätön toimenpide vakavien 

ympäristöön kohdistuvien loukkausten torjunnassa". 

Kyseinen ratkaisu yllätti paitsi neuvoston, myös jäsenvaltiot, koska sen mukaan yhteisöllä on ollut kaiken 

aikaa tietty hiljainen toimivalta edellyttää kansallisesti yhteisöoikeuden piiriin kuuluvissa politiikka-asioissa 

myös rikosoikeudellisia lainsäädäntötoimia. Jäsenvaltiot olivat olleet siinä käsityksessä, että 

rikosoikeudellinen lainsäädäntötoimivalta oli ollut keskitettynä juuri kolmanteen pilariin. Kyseisen ratkaisun 

vaikutuksesta aivan ilmeisesti joidenkin jo päätettyjenkin puitepäätösten oikeusperusta on samalla tavalla 

virheellinen kuin kyseisen ympäristörikospuitepäätöksenkin, mikä johtanee myös lisäprosesseihin. EY-

tuomioistuin ei siten varsinaisesti luonut tulkinnallaan mitään uutta yleistä rikosoikeudellista 

lainsäädäntötoimivaltaa. Se kuitenkin kehitteli oppia siitä, kuinka rikosoikeudellisetkaan seuraamukset eivät 

sulkeutuneet pois, kun kyse oli yhteisöoikeuden täytäntöönpanon tehostamisesta, joten yleisen 

rikosoikeudellisen lainsäädäntötoimivallan puuttumisesta huolimatta yhteisöoikeudessa saatettiin toisinaan 

päättää jäsenvaltioita sitovasti myös näistä asioista. 
 

Kolmas seikka, joka edustaa muuttunutta tilannetta, koskee aivan ajankohtaista hanketta siirtää kolmannen 

pilarin asioita ykköspilariin käyttäen ns. /?<mere//e-lausekkeen suomaa mahdollisuutta. Perustuslaillisen 

sopimuksen valmistelun aikaan oli ymmärtääkseni yleisenä näkemyksenä, että kolmannen pilarin aiheiden 

käsittelyssä tuli yhtäältä laajentumisen ja myös muun tehostamisen vuoksi pyrkiä hallittuun lähentymiseen 

yhteisömetodin suuntaan. Passerelle-menettely nähdäkseni poistaisi kokonaan piiarijaon merkityksen ykkös-

ja kolmos-pilarin väliltä. Sellainen ehdotus on verrattomasti radikaalimpi kuin perustuslaillisen sopimuksen 

edustama järjestelmä. Vaikka se ei olekaan tänään aiheena, rohkenisin silti sanoa että tuollainen 

pikaintegrointi olisi kyllä hyvin pulmallinen ja rikkoisi vaivalla kehitellyn arkkitehtuurin. Se saattaisi avata 

tien rikosoikeudellisesta väliimmäisharmonisoinnista jopa totaaliseen yhdentämiseen, mikä tässä vaiheessa 

esitettynä tuntuu kovin erikoiselta, monesta syystä. 
 
 
 
 



 

 

3. Kokonaistilanteesta 
 

Kokonaispaketti, josta lähettiin liikkeelle, oli määräenemmistöpäätösten lisääminen ja yhteisten 

lainsäädäntöinstrumenttien omaksuminen yhteisöoikeudessa ja kolmannessa pilarissa. Oikeus-ja sisäasioiden 

erityisluonne pyrittiin kuitenkin ottamaan huomioon eri tavoin. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue 

tuli uudelleen yhden katon alle, Amsterdamin sopimuksesta alkaneen kahtiajaon jälkeen. 

OSA-asioissa aikaisemmin puutteellisen avoin toimivaltasäantely pyrittiin saamaan täsmällisemmäksi ja 

nimenomaisemmaksi. Rikosprosessuaaliset kysymykset nostettiin esiin omana aiheenaan. Kansallisesti hyvin 

hankalien tilanteiden käsittelyä varten luotiin ns. hätäjarrumekanismi, jolla saatettiin pysäyttää sellainen 

lainsäädäntöhanke, joka kansallisesti uhkasi kyseisen oikeusjärjestyksen perusteita. 
 

Perustuslaillisen sopimuksen IV luvun vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevat säännökset 

olivat aikanaan hyvinkin radikaaleja. Näiden kysymysten erityispiirteet pyrittiin ottamaan huomioon 

sisällyttämällä luvun alkuun jakso yleisistä määräyksistä, joilla muun muassa pyrittiin varmistamaan 

toissijaisuusperiaatteen tehokas toteutuminen. 
 

Kotimaisittain ehkä hankalimmin sulatettavat asiat liittyivät yhtäältä enemmistöpäätöksiin siirtymiseen, 

toisaalta institutionaalisiin kysymyksiin. Erityisesti ylikansallisen toimivaltaisen syyttäjänviraston luominen, 

joka perustuslain myötä tuli mahdolliseksi, koettiin tarpeettomaksi ja myös periaatteessa pulmalliseksi. 

Kysymys syyttäjänvirastosta lienee siirtynyt taka-alalle, eikä se olisi siis muutenkaan toteutunut vielä 

pelkästään kyseisen sopimuksen solmimisella. 
 

Enemmistöpäätöksiin siirtyminen oli periaatteellisesti vaikeampi kysymys, koska olija on vaikea ennakoida, 

millä tavoin lisääntynyt päätösvalta tulisi näkymään harjoitetussa politiikassa. Jos ajatellaan vaikkapa 

neuvottelemista terrorisminvastaisia toimia koskevasta direktiivistä, puitepäätöksestä tai eurooppapuitelaista, 

määräenemmistöpäätöksentekoon perustuva lainsäädäntöinstrumentti saattaisi herkemmin tuottaa 

periaatteellisia pulmia, kun sitä kansallisesti täytäntöönpannaan. Mikäli valmistelukulttuuri olisi riittävän 

hyvää tasoa ja mikäli kansallisten oikeusjärjestysten erityispiirteet tulisivat kunnollisesti selvitetyiksi 

lainsäädäntöprosessin kuluessa, myös enemmistöpäätöksentekoon liittyvät vaarat voi olla mahdollista välttää. 

Asia on joka tapauksessa hyvin herkkä ja hankala, koska erityisesti kansallisen rikos-ja 

rikosprosessioikeudellisen lainsäädännön tulee nauttia hyvin suurta kansalaisten luottamusta, eikä siinä saisi 

esiintyä yllättäviä poikkeamia. Rikosoikeuden tulee myös juridisilta periaatteiltaan edustaa hyväksyttävää 

kokonaisuutta. Samalla on myönnettävä, että laajentuneessa unionissa lienee sangen hankalaa päästä täyteen 

yksimielisyyteen kaikista yksityiskohdista, joten tarvetta jonkinasteisiin askeliin enemmistöpäätöksenteon 

suuntaan lienee. 
 

Eurooppalaistuvan rikosoikeudenhoidon keskeiseksi periaatteeksi on vahvistumassa 

vähimmäisharmonisointi, kun se on välttämätöntä, ja päätösten vastavuoroinen turmustaminen. 

Lainsäädäntötoimien legitimiteettiä parantaa ilman muuta se, että osana perustuslaillista sopimusta ihmis- ja 

perusoikeuksien asema unionin oikeudessa vahvistuu. Perusoikeussäännöksillä on varsin läheiset asialliset 

liittymät nimenomaan oikeus-ja sisäasioihin. Myös se, että Euroopan unioni liittyisi Euroopan neuvoston 

ihmisoikeussopimukseen, vahvistaisi osaltaan tätä ulottuvuutta. Pitäisinkin tärkeänä, että rikos-ja 

rikosprosessioikeudellista eurooppalaista lainsäädäntöä kehitettäessä tunnistetaan ja tunnustetaan 

rikosoikeudenhoidon erityisyys. Rikosoikeus ei ole ensisijaisesti tai edes toissijaisesti eurooppaoikeuden 

täytäntöönpano-oikeutta, vaan kun jokin aihe nousee rikosoikeuden järjestelmässä esille, se tulee kytketyksi 

moniin rikoslainsäädännölle asetettuihin erityisvaatimuksiin. Perustuslaillisen sopimuksen järjestelmässä 

tämä ulottuvuus on kohtalaisen hyvin esillä. EY-tuomioistuimen oikeuskäytännössä on merkkejä siitä, että 

ihmis-ja perusoikeudet ovat saamassa uudenlaista painoa (ks. edellä esim. Pupino), mikä herättää tiettyä 



 

 

toiveikkuutta. EY-tuomioistuin voisikin kehittyä osaltaan myös unionitasoisten perusoikeuksien valvojaksi, 

jopa eurooppalaista lainsäätäjää vastaan. 
 

Rikosoikeudenhoidon näkökulmasta tuohon toiveikkuuteen ei kuitenkaan ole täyttä aihetta. Ensinnäkin EU:n 

kriminaalipoliittinen orientaatio on jonkin verran erityislaatuinen. Lainsäädäntötoimien konteksti, kuten 

yhteys sisämarkkinoiden luomiseen, yhteys politiikka-aloihin, yhteys käytännön viranomaisyhteistyön 

tarpeisiin, oikeus- ja poliisiasioiden läheiset liittymät, niiden liittymät ulkomaalaisasioihin, rajat ylittävyys, 

vähimmäisharmonisointi, erilaisuutta varjeleva vastavuoroinen tunnustaminen, aidon kriminaalipoliittisen 

roolin puuttuminen tai vajavaisuus, nämä johtavat kaikki siihen, että sovittujen lainsäädäntötoimenpiteiden 

rationaalisuutta on selvästi vaikeampi arvioida kuin mikä on tavanomaisen kansallisen lainsäädännön laita. 
 

Toisekseen myös yhteisöoikeuden kehitys ja alkuperä merkitsevät sitä, että sisämarkkinoiden toiminnan 

tehokkuutta painottavan sanktioinnin näkökulmasta rikosoikeudenhoidon erityiskysymykset eivät tule 

riittävästi esiin. Rikosoikeus näyttäytyy erilaisessa valossa kuin kansallisessa perinteessä. Rikosoikeudella 

operoidaan teknisemmin; rikosoikeutta tarkastellaan ohj ausvälineenä. 
 

Kolmanneksi se poliittinen konteksti, jossa rikosoikeudenhoidon ongelmat Euroopassa nousevat, on 

ennakoimaton ja vaikea hallita. Turvallisuuskysymysten esiinnousu on mitä suurimmassa määrin poliittinen 

kysymys, koska se liittyy EU:n omaan tarpeeseen osoittaa olemassaolonsa oikeutus kansalaisilleen. Vahvasti 

poliittinen konteksti ei välttämättä ole edullinen, jos haetaan todellisuudessa vaikuttavia ja syihin puuttuvia 

ratkaisuja. Voi olla liiankin yksinkertaista nimetä 

ongelma juuri rikollisuusongelmaksi, esimerkiksi kansainväliseksi, järjestäytyneeksi ja vakavaksi rajat 

ylittäväksi rikollisuudeksi nimeltä ihmiskauppa, ja käsitellä ja vastustaa sitä päättäväisesti sellaisena. Jostakin 

toisesta näkökulmasta ilmiö voisi vaatia sosiaalisia, työoikeudellisia tai siirtolaispoliittisia toimia, jotka voivat 

olla poliittisesti paljon hankalampia toteuttaa. Kansallisesti erityisesti pohjoismaiseen ajatteluun on 

perinteisesti kuulunut laajapohjainen lähestymistapa, jossa rikollisuusongelmiin on pyritty perehtymään 

monipuolisesti, ja jossa erilaiset keinot ovat olleet yhtä aikaa käytössä. Repression yhteyttä turvallisuuteen ei 

ole tarkasteltu yhtä kaavamaisesti kuin EU:n asiakirjoissa. Kriminalisointeja on tullut perustella 

kriminaalipoliittisesti, ja kansallisesti on luotu oppi perusoikeuksien rajoitusedellytyksistä. Sekä tieteessä että 

käytännössä on painotettu ultima ratio -periaatetta. Tällaisia aiheita on ole unionissa juurikaan kehitelty. 
 

Jäsenvaltiot ovat suhtautuneet varauksellisesti rikosoikeuden pitkälle menevän harmonisointiin, ja 

vastavuoroisen tunnustamisen periaate on tarjonnut siihen tietyn vaihtoehdon. Suomikin on edustanut tätä 

kantaa. Selkeästi ajatuksena on ollut jättää tilaa kansalliselle kriminaalipolitiikalle silloinkin, kun aiheet ovat 

esillä myös EU:n tasolla. Tätä tarkoittaa myös näkemys jaetusta toimivallasta. 
 

Kansallisesti kriminaalipolitiikka on ollut vahvemmin tietoon ja tutkimukseen perustuvaa, pitkäjänteisempää, 

ja osaltaan myös tuloksekasta. Kriminaalipolitiikkaa on leimannut tietoisuus siitä, että rikollisuuden vastaiset 

toimenpiteet eivät yleisesti ottaen riitä ratkaisemaan lopullisesti kyseisiä ongelmia. On omalla tavallaan 

paradoksaalista, että Suomen puheenjohtajakaudet (1999, 2006) ovat erottuneet erityisesti oikeus-ja 

sisäasioiden tehostamisen kausina. Lokakuussa 1999 Tampereen huippukokous, joka oli kautta aikojen 

ensimmäinen OSA-asioille omistettu, linjasi EU:n toimintaa vuosiksi eteenpäin. Myös syksyllä 2006 tuntuu 

olevan selkeä vastaava painotus. 
 

Perustuslaillinen sopimus on selvästikin laadittu suhteellisen kestäväksi ja pitkäaikaiseksi ratkaisuksi. 

Tarkoitus on, että itse sitä sopimusta ei tarvitsisi jatkossa muuttaa yhtä tiuhaan kuin mikä tähän saakka on 

ollut perussopimusten kohtalona. Tämän vuoksi sopimus sisältänee monia sellaisia kohtia ja toimivaltuuksia, 

joiden todellista käyttötarvetta tässä ja nyt on vaikea arvella. Jos kyse olisi nykyisentyyppisen 

perussopimuksen korvaamisesta toisella, jotkin sopimusmääräykset olisivat varmasti pulmallisia. 



 

 

Yleisemmän tason perustuslakityyppisessä sopimuksessa yleisyystaso on korkeampi, ja täytyy osin luottaa 

siihen, että päätöksentekojärjestelmä tuottaa viisaita ratkaisuja. 



 

 

4, Yksityiskohtaisia huomautuksia 
 
 
 

01-271 

1 kohta 

On hyvä, että rikollisuuden alat on tyhjentävästi lueteltu. 

2 kohta 
 

Rikosoikeudellinen lainsäädännön lähentäminen silloin, kun tätä tarvitaan unionipolitiikan tehostamiseen. - 

Tämä sisältää sellaisen hiljaisesti unionin lainsäädäntötoimivaltaa laajentavan mekanismin, joka sinänsä vastaa 

pitkälle sitä, johon edellä ympäristörikospuitepäätösratkaisun yhteydessä viitattiin. Ennen tuota päätöstä olisin 

pitänyt tätä ongelmallisena, mutta tässä tilanteessa se lienee hyväksyttävissä. Uuden politiikan lisääminen siis 

kasvattaa myös rikoslainsäädännön harmonisoinnin mahdollisuuksia. 
 
 
 

III-274 

1 kohta 

Euroopan syyttäjänviraston perustamisen mahdollistava säännös. - Tällainen on ylimalkaan epämääräinen 

säännös, ja erikoinen laatuaan perustuslaillisessa asiakirjassa. 
 

Säännös on kokonaisuutena pulmallinen. 2 kohta avaa syyttäjänvirastolle toimivallan syyttää kansallisessa 

tuomioistuimessa. 4 kohta mahdollistaa toimivallan ulottamisen koskemaan yleisesti useita jäsenvaltioita 

koskevien vakavien rikosten tekijöiden ja osallisten syyttämisen. Tämä säännös kyllä murtaa aika voimakkaasti 

kansallisvaltion suvereenisuuden. 

 
5. Lopputuiemat 

 

Pitäisin tärkeänä, että lakivaliokunta lausunnossaan kiinnittäisi selkeästi huomiota niihin ongelmiin ja huoliin, 

joita perustuslaillisen sopimuksen hyväksymisestä Suomen kansallisesta näkökulmasta aiheutuu. Näitä 

kysymyksiä on edellä jonkin verran yleisluonteisesti tarkasteltu. Lakivaliokunta on sinänsä näistä asioista jo 

vuosien mittaan moneen otteeseen lausunut. Ne lausumat olisi tarpeen silti nyt uudistaa. 
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Lausunto 
 
 

Lakivaliokunnassa on käsiteltävänä ulkoasiainvaliokunnalle annettavaa lausuntoa varten hallituksen esitys HE 
67/2006 vp Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Tähän liittyen olen saanut kutsun saapua antamaan lausuntoni 
22.9.2006 klo. 9.15 pidettävään lakivaliokunnan kokoukseen eurooppaoikeuden asiantuntijana. Näin ollen 
esitän kunnioittavasti lausuntonani EU:n uuden perustuslaillisen sopimuksen eurooppaoikeudel-liseen 
tulkintaan rajautuvia seikkoja. 

 
1. Taustaksi 

 
Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa Brysselissä 17-18.6.2004 jäsenvaltioiden päämiehet lopulta 
hyväksyivät uuden perustuslaillisen sopimuksen. Neuvotteluissa hiersivät aivan loppuun saakka neuvoston 
äänimääräpainotukset ja komission kokoon liittyvät lähinnä suurten ja pienten jäsenmaiden väliset 
erimielisyydet. Komission osalta päätettiin, että äänivaltaisten komissaarien lukumäärä on vuodesta 2014 
alkaen vain 2/3 jäsenvaltioiden määrästä. Erityisen merkittävä uudistus oli neuvoston äänimääräsäännösten 
muuttaminen. Uuden perustuslaillisen sopimuksen mukaan neuvoston lainsäädännön tueksi on saatava 55 % 
EU:n jäsenvaltioiden äänistä, jotka samalla edustavat 65 % EU:n väestöstä. Tästä yleisestä säännöstä on 
merkittäviä poikkeuksia. Neuvoston päätöksenteon tueksi vaaditaan 65 % jäsenvaltioiden äänimääristä, jotka 
edustavat samalla 72 % EU:n väestöstä, mikäli kyse ei ole komission tai unionin ulkoasiainministerin 
aloitteesta tai mikäli asia koskee sisä- ja oikeusasioita, uiko- ja turvallisuuspolitiikkaa, talous- ja 
rahapolitiikkaa, nimitysasioita ja jäsenvaltioiden oikeuksien kaventamista EU:ssa. Myönnytyksenä pienille 
jäsenmaille sovittiin, että päätöksenteon estävään vähemmistöön vaaditaan aina vähintään neljä jäsenmaata. 
 
Jo huippukokouksessa kesällä 2004 tiedettiin, että useissa jäsenvaltiossa järjestetään kansanäänestys 
perustuslaillisen sopimuksen hyväksymisestä. Niinpä sopimuksen ratifiointia jäsenvaltioissa ja siten sen 
voimaantuloa leimaa epävarmuus varsinkin Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestystulosten estettyä 
ratifioinnin näissä maissa. Kunkin jäsenvaltion on kansanäänestysten osalta noudatettava oman 
valtiosääntönsä vaatimuksia. Tanskassa ja Irlannissa kansanäänestys vaaditaan kansallisen perustuslain 
nojalla. Suomessa päätettiin olla järjestämättä kansanäänestys uudesta perustuslaillisesta sopimuksesta 
lähinnä siksi, että se vain jossain määrin päivittää jo tapahtuneita muutoksia tai olemassa olevaa käytäntöä. 
Esimerkiksi Euroopan parlamentin vallan lisääminen on ollut trendi jo pitkään. Tässä argumentoinnissa 
päähuomio kiinnittyy siihen, mikä on uuden perustuslaillisen sopimuksen suhde eurooppaoikeuden sisältöön, 
joka oli olemassa Suomen EU-jäsenyyttä koskeneen kansanäänestyksen aikoihin 1990-luvun puolivälissä. 
Pidän Suomen hallituksen linjausta olla järjestämättä kansanäänestystä uudesta perustuslaillisesta 
sopimuksesta hyvin perusteltuna ratkaisuna (ks. myös perustuslakivaliokunnan lausunto 9/2006 vp, s. 5). 
 
Seuraavassa esitetään kootusti tärkeimpiä uuden perustuslaillisen sopimuksen uudistuksista: 
 
 

i 1. Määräenemmistön määritelmä neuvostossa uudistettiin (55 % ja 65 %). i 2. Komission 
jäsenten määrää supistettiin 2014 alkaen. 
I 3. Perusoikeuskirja saavutti muodollisjuridisen sitovuuden ja se liitettiin osaksi i perustuslaillista sopimusta 
i 4. Euroopan unioni sai oikeushenkilöllisyyden (1-7 artikla). ! 5. Eurooppa-neuvoston kiertävä 
puheenjohtajuus poistettiin. Eurooppa-neuvoston I puheenjohtaja valitaan 2,5 vuotta kestäväksi kaudeksi, joka 
voidaan uusia kerran. EU:n i jäsenmailla säilyy edelleen ministerineuvoston 6 kuukautta kestävä 
puheenjohtajuus. | 6. Unionin ulkoasianministerin tehtävä perustettiin. 7. Maastrichtin sopimuksen ns. 
pilarijäriestelmästä luovuttiin.   EU:n oikeussäädökset ovat jatkossa eurooppalaki, eurooppapuitelaki, 
eurooppa-asetus, eurooppapäätös sekä j suositukset ja lausunnot (1-33 artikla). Aikaisemmat ns. kolmannen 
pilarin lainsäädän-| töinstrumentit poistuvat. Oikeus- ja sisäasioita päätettiin alkaa jatkossa käsitellä EU:n | 
toimielimissä samalla tavoin kuin muitakin asioita eikä vain jäsenvaltioiden hallitusten ) välisen yhteistyön 



 

 

puitteissa. Perustuslaillisella sopimuksella ei siirretty EU:lle juurikaan S lisää toimivaltaa, vaikka 
säädöstyypit muuttuivat. 
j 8. Yhteispäätösmenettely yleistyi EU:n päätöksentekojärjestelmänä lisäten Euroopan par-i lamentin 
vaikutusvaltaa lainsäätäjänä. 
9. Määräenemmistösäännöksiä omaksuttiin pakolais- ja maahanmuutto-oikeudessa sekä 
oikeudellisessa yhteistyössä rikosoikeuden alalla. Tosin eräänlaisena "hätäjarruna" varat- 
tiin mahdollisuus saattaa oikeudellisessa yhteistyössä rikosoikeuden alalla laadittava lain- 
säädäntö Eurooppa-neuvostoon, mikäli jokin jäsenvaltio katsoo sen olevan tarpeen oman 
oikeusjärjestyksensä perustavien arvojen vuoksi. 
10. Eurooppa-neuvosto voi yksimielisenä päättää, että sen käsiteltävänä oleva asia voidaan ratkaista 
määräenemmistöllä, vaikka perustuslaillinen sopimus edellyttäisi yksimielisyyttä. 
11. EU:n yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa tehostettiin ja omaksuttiin mahdollisuus ns. 
läheisempään yhteistyöhön keskinäisen puolustuksen alalla. 

 
 
 
 
 
 
2. Uuden perustuslaillisen sopimuksen oikeudellinen luonne 

Hallituksen esityksessä (Nide I, s. 15) kuvataan perustuslakisopimuksen oikeudellista luonnetta seuraavasti: 
 
"Sopimus Euroopan perustuslaista on nimensä mukaisesti oikeudelliselta muodoltaan 
kansainvälisoikeudellinen valtiosopimus. Asiallisesti sopimus kuitenkin sisältää määräyksiä, joita voidaan 
luonnehtia perustuslaillisiksi. Nimeen "Sopimus Euroopan perustuslaista" sisältyvät molemmat näkökohdat". 
 
Tämä luonnehdinta on erittäin osuva. Perustuslaki-termi voi johtaa harhaan, jos sitä tässä yhteydessä 
ylikorostetaan. EU:sta ei olla tekemässä liittovaltiota, jolla on perustuslaki, vaan EU:n rakenteita ja 
kansalaisten perusoikeuksien suojaa pyritään tehostamaan aikaisemmat perustamissopimukset korvaavalla 
perustuslaillisella sopimuksella. Jäsenvaltioiden suvereniteetti säilyy, mitä kuvastaa esimerkiksi se, että 
uudessa perustuslaillisessa sopimuksessa on säännös jäsenvaltion mahdollisuudesta erota EU:sta. Lisäksi on 
huomattava, että 1.3.2000 voimaantulleen perustuslain I §:n 1 momentin säännöstä Suomen täy-
sivaltaisuudesta on tulkittu niin, ettei valtion jäsenyys kansainvälisissä järjestöissä suinkaan aina merkitse 
valtion täysivaltaisuuden rajoitusta. Euroopan unionissa Suomi käyttää osaa suvereniteetistaan yhdessä 
muiden täysivaltaisten jäsenvaltioiden kanssa eurooppalaisen yhteistoiminnan hyväksi (ks. 
perustuslakivaliokunnan lausunto 9/2006 vp, s. 4 ja HE 1/1998 vp, s. 71-72). 

 
3. Uuden perustuslaillisen sopimuksen merkitys yleisesti 

 
Kymmenen uuden jäsenvaltion liittyminen EU:n täysjäseniksi 1.5.2004 muuttaa tosiasiallisesti EU:n 
päätöksenteon rakenteita. Alun perin kuuden jäsenvaltion tarpeita varten muodostettu EU:n hallinto ei kykene 
sisämarkkina-alueen häiriintymättömän toiminnan näkökulmasta riittävän tehokkaasti tuottamaan uutta 
lainsäädäntöä nykyisen 25 jäsenvaltion EU:n tarpeita ajatellen. Tämä on mielestäni keskeisin syy uuden 
perustuslaillisen sopimuksen laadinnan taustalla. EU:n hallinnon kehittäminen on teoriassa mahdollista Niz-
zan sopimuksen kaltaisten osittaisuudistusten avulla tai uuden perustuslaillisen sopimuksen kaltaisen 
kokonaisuudistuksen avulla. Pidän kokonaisuudistusta parempana ja EU-oikeutta selkeyttävänä vaihtoehtona. 
Perustuslaillisen sopimuksen ratifiointi Suomessa saattaa vaikuttaa myönteisesti Eurooppa-neuvostossa 
nimenomaan perustamissopimusten kokonaisuudistuksen puolesta (ks. kokonaisuudistuksesta nide I, s. 11-
13). Siksi toivon sen ratifiointia. 
 
Suomen keskeisenä neuvottelutavoitteena oli (Nide I, s. 10-11) EU:n nykyisen sopimus-perustan 
selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen niin, ettei EU:n oikeuden perusluonne muutu. Lisäksi tavoitteena on 
ollut yhteisen kauppapolitiikan tehostaminen. Katson hallituksen esityksen mukaisella tavalla, että tässä 
yleistavoitteessa on varsin hyvin onnistuttu, joskin neuvoston päätöksenteossa edellä kuvattuja 
määräenemmistösäännöksiä voidaan pitää turhan monimutkaisina. Silti voidaan pitää perusteltuna väittämää, 
jonka mukaan uudistus kuitenkin tehostaisi päätöksentekojärjestelmää. Tämä johtuu siitä, että määrä-
enemmistöpäätöksenteon alaa on perustuslaillisessa sopimuksessa laajennettu. Lisäksi tavoitteena on ollut 
yhteisen kauppapolitiikan tehostaminen, mikä toteutuu toki perustuslaillisessa sopimuksessa, mutta kuitenkin 
käytännössä merkittävimmin direktiivien tasolla. 
 
Pidän myös merkittävänä sitä, että perusoikeuksien suojaa vahvistetaan ottamalla perus-oikeuskirja osaksi 
perustuslaillista sopimusta. EU:n mahdollinen liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen on mielestäni 
myönteinen asia sinänsä, mutta liittymistä toteutettaessa tulee määritellä EY-tuomioistuimen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen välinen toimivallanjako riittävällä selkeydellä. On nimittäin huomattava, että jo 
nykyisin EY-tuomioistuin viittaa toisinaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön ja 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen ratkaisujensa perusteluissa, joskin kompetenssinsa mukaisesti vain EU:n 
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oikeuslähteiden tulkinnan tueksi. Tarkasteltaessa EY-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä kokonaisuutena on 
havaittavissa, että huomattava osa oikeuskäytännöstä kohdistuu tavalla tai toisella sisämarkkinoiden 
mahdollisimman tehokkaan toiminnan varmistamiseen. 
 
Pidän myönteisenä uudistuksena sitoa oikeushenkilöllisyys Euroopan unioniin. Nykyisinhän Euroopan 
yhteisöllä on oikeushenkilöllisyys, eikä nykyisen järjestelyn ylläpitämiseen ole perusteita pilarimallin 
jäädessä historiaan. 

 
4. Uuden perustuslaillisen sopimuksen merkitys oikeus-ja sisäasioiden kannalta 

 
Voidaan myös katsoa, että esimerkiksi määräenemmistöpäätöksenteon laajentaminen koskemaan 
lähtökohtaisesti koko vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta merkittävällä tavalla tehostaa EU:n 
päätöksentekoa, mikä vastaa hyvin Suomen neuvottelutavoitteita. Kannatan lakivaliokunnan jo aikaisemmin 
omaksumaa linjausta tukea Maastrichtin sopimuksen pilarijaon poistamista varsinkin siksi, että kansalaisten 
perusoikeuksien suoja vahvistuu EY-tuomioistuimen toimivallan laajentuessa koskemaan myös yhteistyötä 
oikeus-ja sisäasioissa (ks. esim. LaVL 5/2006 vp, s. 3). 
 
Mikäli pilarimallin poistuminen johtaa yksittäistapauksellisesti ristiriitaan suomalaisen rikosoikeudellisen 
järjestelmän kanssa, niin merkittävänä seikkana tulee ottaa huomioon ns. hätäjarrumenettely, joka 
mahdollistaa jäsenvaltiolle eurooppapuitelain soveltamisen ulkopuolelle jättäytymisen. Olen läysin samaa 
mieltä lakivaliokunnan aikaisempien lausuntojen kanssa sen osalta, että valtioneuvoston tulee huolehtia siitä, 
että rikosoikeuden alalla annettavat säännökset sallivat riittävän liikkumisvaran kansalliselle kriminaalipoli-
tiikalle ja mahdollistavat kansallisen rikosoikeusjärjestelmämme perusperiaatteiden säilyttämisen (ks. LaVL 
25/2002 vp ja LaVL 5/2006 vp). 
 
Samaan yhteyteen liittyy sinänsä ymmärrettävä kansallinen varauksellisuus Euroopan syyttäjäviraston 
perustamisen osalta (ks. III-274 artikla), joskin on muistettava, että sen toimivalta koskisi vain EU:n 
taloudellisia etuja vahingoittavien rikosten torjuntaa. Olen eri yhteyksissä esittänyt kritiikkiä EU:n verrattain 
ankaria hallinnollisia sanktiota vastaan, mutta toisaalta olen painottanut tarvetta tehostaa EU:n varojen 
väärinkäytön valvontaa. Punninta on siis paikallaan. 

 
5. Uuden perustuslaillisen sopimuksen asema EU:n oikeuslähteiden joukossa 

EU:n kehitystä on sekä oikeudellisessa tutkimuksessa että julkisessa keskustelussa arvioitava ottamalla 
tasapuolisesti huomioon sen eri oikeuslähteet. Nykyisistä perustamissopimuksista keskeisimmät ovat 
talousyhteisön vuonna 1958 perustanut Rooman sopimus ja Euroopan Unionin synnyttänyt noin 13 vuotta 
voimassa ollut Maastrichtin sopimus. EU:n oikeusjärjestelmä koostuu perustamissopimuksien lisäksi johdetun 
oikeuden normeista, joista merkittävimpiä ovat asetukset, direktiivit ja päätökset. EY-tuomioistuimen oikeus-
käytäntöä voidaan myös pitää oikeuslähteenä EU:ssa. Nämä monitasoisen kirjoitetun EU-oikeuden normit on 
tulkittava suhteessa toisiinsa ja EY-tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Eurooppaoikeuden omaleimaisella 
normistolla on luonnollisesti vaikutus myös sen dynaamisena pidettyyn tulkintaan. 
 
Eurooppaoikeuden sisällöstä saattaa jopa syntyä virheellinen käsitys, jos tulkinnassa perustamissopimusten 
merkitystä ylikorostetaan. Tästä käy esimerkiksi se, että nyt poistumassa oleva Maastrichtin sopimuksen ns. 
pilarimalli on rapautunut pikkuhiljaa kuluneen vuosikymmenen aikana. Hallitusten välisen yhteistyön aloilta 
on siirtynyt toimivaltaa EU:lle vähitellen johdetun oikeuden muutosten ja oikeuskäytännön vaikutuksesta. 
Toinen esimerkki on se, että EY-tuomioistuimen oikeuskäytännöllä on luotu vuosikymmenten kuluessa 
periaatteita, jotka ovat sikäli perustuslaillisia luonteeltaan, että ne sääntelevät eurooppaoikeuden 
valtionsisäisiä oikeusvaikutuksia. Esimerkiksi EU-kansalaisilla on mahdollisuus nostaa kansallisessa 
tuomioistuimessa eurooppaoikeuteen perustuva kanne oikeuksiensa turvaamiseksi. Tätä eurooppaoikeuden ns. 
välittömään vaikutukseen liittyvää mahdollisuutta ei ole ollut perustamissopimuksissa nimenomaisesti 
kirjoitettuna. Nyt uuden perustuslaillisen sopimuksen 1-6 artiklaan on kirjoitettu jo oikeuskäytännön perus-
teella  (6/64  Costa  v  ENEL  (1964)  ECR  585)  voimassaoleva  ensisijaisuus-periaate,  eli  siinä  ei  sinänsä  ole  
mitään uutta. Olisi siis huomattava metodinen virhe mieltää uusi perustuslaillinen sopimus samanlaisena 
normistona kuin Suomen lakikirjat, sillä eurooppaoikeuden sisällöstä se antaa vain epätäydellisen käsityksen. 
 
 

Helsingissä 21.9.2006 
 
 

Juha Raitio 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE EUROOPAN PERUSTUSLAISTA TEHDYN SOPIMUKSEN 
HYVÄKSYMISESTÄ JA LAIKSI SEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN 
VOIMAANSAATTAMISESTA (HE 67/2006 vp); OIKEUDELLISTA YHTEISTYÖTÄ KOSKEVAT 
MÄÄRÄYKSET 
 
 
 
 
Yleistä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevista muutoksista 

 
 

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue (VTO -alue) muodostuu kolmesta eri 
osatavoitteesta: henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevista politiikoista sekä yhtäältä 
korkean turvallisuustason ja toisaalta oikeussuojan varmistamista koskevista toimista. 
Näistä oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvat oikeudellinen yhteistyö 
rikosoikeuden ja yksityisoikeuden aloilla. 

Kyseisillä politiikka-aloilla varsinaiset sisältöä koskevat muutokset ovat rajoitettuja. 
Suurimmat uudistukset verrattuna nykytilaan aiheutuvat pilari-rakenteen 
poistumisesta, jolla on vaikutuksensa mm. käytössä olevien säädöstyyppien valintaan, 
sovellettaviin päätöksentekomenettelyihin sekä toimielinten toimivaltuuksiin. 
Nykyään yksityisoikeuden alan toimet kuuluvat 1 pilarin eli EY-sopimuksen 
soveltamisalaan, kun taas yhteistyö rikosoikeuden alalla kuuluu iii pilarin eli EU:n 
perustamissopimuksen alaiseen, luonteeltaan pitkälti hallitustenväliseen yhteistyöhön. 
Pilarirakenteen poistuessa nykyään ainoastaan III pilarin alalla käytössä olevista 
instrumenteista luovutaan ja tilalle tulevat muillakin unionin toimialoilla käytössä 
olevat yleiset säädöstyypit (1-33 artikla). Samalla unionin säädösjärjes-telmää 
selkeytetään yleisemminkin nimeämällä säädökset uudelleen ja kytkemällä erilaiset 
säädökset niiden antamismenettelyihin. 

Tiiviisti todettuna perustuslakisopimuksen tuomat muutokset merkitsevät ns. 
yhteisömenetelmään siirtymistä myös rikosoikeudellisen yhteistyön (ja 
poliisiyhteistyön) alueilla, joilla aletaan soveltaa unionin yleisiä päätösmenettelyjä. 
Pääsäännöksi tulee tavanomainen lainsäätämisjärjestys (1-34 artiklan 1 kohta) ja 
neuvoston määräenemmistöllä tapahtuva päätöksenteko (1-23 artiklan 3 kohta). 
Samalla myös Euroopan parlamentin asema vahvistuu huomattavasti. Komission 
asema unionioikeuden soveltamisen valvojana ja tuomioistuimen toimivalta 
laajentuvat koskemaan koko VTO -aluetta ml rikosoikeudellinen yhteistyö ja 
poliisiyhteistyö. Samalla yksilön oikeusturva vahvistuu. Poikkeuksena tähän 
pääsääntöön on III-377 artikla, jonka mukaan 
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"Euroopan unionin tuomioistuimella ei ole toimivaltaa tutkia jäsenvaltion 
poliisiviranomaisen tai muiden lainvalvontaviranomaisten toteuttamien 
toimien pätevyyttä tai oikeasuhtaisuutta taikka antaa ratkaisua niiden vel-
vollisuuksien suorittamisesta, jotka jäsenvaltiolla on yleisen järjestyksen 
ylläpitämiseksi ja sisäisen tur\-ailisuuden suojaamiseksi. " 

Määräyksen taustalla on käsitys siitä, että rikosoikeudellinen ja poliisiyhteistyö 
liittyvät valtion perinteisten tehtävien ydinalueeseen. Tätä kautta määräyksellä 
voidaan nähdä olevan yhteys perustuslakisopimuksen 1-5 artiklan 1 kohdan 
määräykseen, jonka mukaan "unioni kunnioittaa [...] keskeisiä valtion tehtäviä, 
erityisesti niitä, joiden tavoitteena on valtion alueellisen koskemattomuuden 
turvaaminen, yleisen järjestyksen ylläpitäminen sekä kansallisen turvallisuuden 
takaaminen." 

Perustuslakisopimuksessa nykyään unionin III pilarin alaan kuuluviin ri-
kosoikeudelliseen ja poliisiyhteistyöhön aletaan soveltaa täysmääräisesti 
unionioikeuteen kuuluvia yleisiä periaatteita (kuten unionin oikeuden ensisijaisuus ja 
välitön oikeusvaikutus sekä perusoikeudet) ja joustolauseketta (1-18 artikla), joka 
mahdollistaa unionin tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellisten toimien 
hyväksymisen myös ilman nimenomaista oikeusperus-tamääräystä. Niin ikään 
perustuslaki mahdollistaa mm komitologiamenet-telyn ja tiiviimmän yhteistyön ko. 
aloilla. 

 
 

Yhteistyö rikosoikeuden alalla 

Rikosoikeudellinen yhteistyö perustuu perustuslakisopimuksen III-270 artiklan 
mukaan tuomioistuinten tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteeseen. Keskeisimpiä yhteistyön kohteita ovat vakava 
järjestäytynyt ja rajat ylittävä rikollisuus ja terrorismi, joihin ei niiden luonteen vuoksi 
voida puuttua tehokkaasti pelkästään kansallisin keinoin. Tavoitteena ei ole 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen kattava harmonisointi vaan ennemmin niiden oikeus- 
ja poliisiviranomaisten välisen yhteistyön edistäminen. Pääsääntönä on tavanomainen 
lainsäätämisjärjestys ja neuvoston määräenemmistöpäätökset. 

Unionin tason säädöksin on kuitenkin mahdollista lähentää jäsenvaltioiden lakeja ja 
asetuksia koskien rikosoikeudellisen menettelyn erityisiä osatekijöitä (111-270 
artiklan 2 kohta) sekä antamalla tiettyjä aineellisen rikosoikeuden osa-aloja koskevia 
yhteisiä vähimmäissääntöjä (III-271 artikla). Ensimmäisessä tapauksessa 
vähimmäissääntöjä voidaan antaa koskien todisteiden vastavuoroista 
hyväksyttävyyttä jäsenvaltioissa, yksilön oikeuksia rikosasioiden käsittelyssä ja 
rikosten uhrien oikeuksia, mutta neuvosto voi yksimielisellä päätöksellä ja Euroopan 
parlamentin hyväksynnän saatuaan antaa vähimmäissääntöjä myös muista 
rikosasioiden käsittelyn erityisistä osatekijöistä. Toiseksi vähimmäissääntöjä voidaan 
antaa tietyillä aineellisen rikosoikeuden aloilla koskien vakavaa rikollisuutta, joka on 
joko luonteensa tai vaikutustensa vuoksi rajatylittavää tai jonka torjuminen unionin 
tasolla on erityisen tarpeellista. 

Lisäksi perustuslakisopimus sisältää oikeusperustan, jonka nojalla voidaan määrätä 
unionioikeuden tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseen liittyvien rikosten ja 
seuraamusten määrittelyä koskevien vähimmäissääntöjen hyväksymisestä (111-271 
artiklan 2 kohta). Tämä on kuitenkin jo nykyisin 

mahdollista tietyin edellytyksin EY-tuomioistuimen asiassa C-176/03 komissio v. 
neuvosto antaman tuomion nojalla. 13.9.2005 antamassaan päätöksessä EY-
tuomioistuin katsoi, että yhteisöllä on jo nyt toimivaltaa velvoittaa jäsenvaltiot 
säätämään kansallisessa lainsäädännössään yhteisö-säännöksissä määriteltyjä tekoja 
koskevista kriminalisoinneista sekä kyseisiä tekoja koskevista luonteeltaan 
rikosoikeudellisista seuraamuksista. Edellytyksenä tälle on, että säädös liittyy 
yhteisön päätavoitteen saavuttamiseksi säädetyn yhteisösäännöksen tehokkuuden 
varmistamiseen ja että siinä jätetään jäsenvaltioille lopullinen rikosoikeudellisten 
seuraamusten määrittelyä koskeva harkintavalta. 
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Vähimmäissääntöjä koskevat perustuslakisopimuksen määräykset merkitsevät 
unionin toimivallan laajentumista nykyiseen verrattuna etenkin siksi, että 
perustuslakisopimuksen toimivaltamääräykset on määritelty huomattavan yleisesti. 
Tämän tasapainottamiseksi sekä III-270 että III-271 artiklaan sisältyy nk. "hätäjarru", 
jonka nojalla jäsenvaltio voi viime kädessä jättäytyä säädöksen soveltamisalan 
ulkopuolelle, mikäli se katsoo eurooppapui-telakia koskevan esityksen vaikuttavan 
rikosoikeusjärjestelmänsä perusteisiin. 

Vähimmäissääntöjen antamisen lisäksi rikosoikeudelliseen yhteistyöhön sisältyy 
mahdollisuus poliisiyhteistyöhön ja yhteistyöhön jäsenvaltioiden viranomaisten 
välillä (III-270 artiklan 1 kohdan toinen alakohta) sekä jäsenvaltioiden toimintaa 
rikollisuuden alalla kannustaviin ja tukeviin toimiin (111-272 artikla). Keskeisessä 
asemassa rikosoikeudellisessa operatiivisessa yhteistyössä on myös neuvoston 
yhteyteen perustettava sisäisen turvallisuuden komitea (III-261 artikla). 

Unionin rikosoikeudelliseen yhteistyöhön kuuluu myös jäsenvaltioiden 
syyttäjäviranomaisten toimintaa koordinoivan Eurojustin (III-273 artikla) ja 
mahdollisesti tulevaisuudessa perustettavan Euroopan syyttäjäviranomaisen (III-274 
artikla) puitteissa tapahtuva operatiivinen yhteistyö. Molemmat määräykset 
laajentavat unionin toimivaltaa verrattuna nykytilanteeseen. 

Eurojust on perustettu nykyisen EU-sopimuksen nojalla tehdyllä päätöksellä, mutta 
perustuslakisopimuksen voimaantulon jälkeen tämä päätös voitaisiin korvata 
tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävällä eu-rooppalailla, jolla 
säädettäisiin Eurojustin rakenteesta, toiminnasta, toiminta-alasta ja tehtävistä. Tällä 
hetkellä Eurojust koordinoi usean jäsenvaltion alueelle ulottuvia tutkinta- ja 
syytetoimia. Nykyiseen verrattuna suurin perustuslakisopimuksen sisältämä muutos 
on se, että Eurojustille voitaisiin antaa toimivaltuudet päättää rikostutkinnan 
aloittamisesta sekä osallistumisesta tuomioistuinten välisten toimivaltaa koskevien 
ristiriitojen ratkaisemiseen. 

Eurojustin pohjalta III-274 artiklan nojalla mahdollisesti perustettavan Euroopan 
syyttäjäviraston luominen edellyttää neuvoston yksimielistä päätöstä ja Euroopan 
parlamentin hyväksyntää. Syyttäjänviraston tehtävänä olisi tutkia eurooppalailla 
erikseen määriteltäviä unionin taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia, asettaa 
syytteeseen niiden tekijät ja toimia syyttäjänä näitä tekoja koskevissa rikosasioissa 
jäsenvaltioiden tuomioistuimissa. Lisäksi perustuslakisopimus sisältää 
valtuutuslausekkeen, jonka nojalla Eu 
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rooppa-neuvosto voi mahdollistaa Euroopan syyttäjänviranomaisen toimivaltuuksien 
laajentamisen koskemaan myös rajatylittävää vakavaa rikollisuutta. 

Yhteistyö yksityisoikeuden alueella 

Yksityisoikeuden alalla tavoitteena on yhteisen politiikan luomisen asemesta 
jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön kehittäminen niin, että 
oikeusjärjestelmien erilaisuus ei vaikeuttaisi yksittäisten oikeussubjektien 
oikeussuojan saatavuutta esimerkiksi sisämarkkinoilla toimittaessa. Unionin 
toimivalta ei laajene merkittävästi suhteessa nykytilanteeseen. 

Perusperiaatteena toimii tuomioistuinten päätösten ja muiden päätösten 
vastavuoroinen tunnustaminen. Yhteistyöhön voi kuitenkin kuulua myös 
harmonisointitoimia III-269 artiklassa tyhjentävästi luetelluilla aloilla, joista uusia 
ovat tehokas oikeussuojan saatavuus, vaihtoehtoisten riidanratkai-sumenetelmien 
kehittäminen sekä tuomareiden ja oikeuslaitoksen henkilöstön koulutuksen 
tukeminen. Lisäksi nykytilanteeseen verrattuna toimien soveltamisala laajenee 
hiukan, sillä siinä missä hyväksyttävien toimien tulee nykyään olla "tarpeen 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi" (SEY 65 artikla), 
perustuslakisopimuksessa toimilla pyritään "erityisesti" tähän tavoitteeseen. 

Yksityisoikeuden alalla tapahtuvat päätöksentekomenettelyihin liittyvät muutokset 
ovat pieniä, sillä niihin sovelletaan jo nykyään yhteisömenetel-mää. Poikkeuksena 
tähän on perustuslakisopimuksessa ne perheoikeudelliset toimenpiteet, joilla on 
rajatylittäviä vaikutuksia; tällöin neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti Euroopan 
parlamenttia kuultuaan. Myös näissä kysymyksissä voidaan kuitenkin siirtyä 
neuvoston yksimielisellä päätöksellä määräenemmistöllä tapahtuvaan 
päätöksentekoon. 
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LAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 
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Hallituksen esitys Euroopan perustuslaista tehdyn 
sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta 

 

Ulkoasiain valiokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 8 päivänä kesäkuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen Euroopan perustuslaista 

tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 

voimaansaattamisesta (HE 67/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi ulkoasiainvaliokuntaan 

samalla määrännyt, että lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto ulkoasiainvaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- ulkoasiainneuvos Ora Meres-Wuori, ulkoasiainministeriö 

- professori Raimo Lahti 

- professori Kimmo Nuotio 

- professori Juha Raitio. 
 
Lisäksi oikeusministeriö on antanut kirjallisen lausunnon. 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy lokakuussa 2004 tehdyn sopimuksen Euroopan 

perustuslaista ja sen voimaansaattamislain. Sopimus korvaa eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta 

voimassa olevat sopimukset, joihin Euroopan unioni perustuu. Lain voimaantulosta on tarkoitus 

säätää tasavallan presidentin asetuksella. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 
 

1. Yleistä 

Lakivaliokunta on käsitellyt perustuslakisopimusta oman toimialansa osalta lausunnossa, jonka 

valiokunta viime keväänä antoi sopimusta koskevasta valtioneuvoston selonteosta (LaVL 5/2006 

vp — VNS 6/2005 vp). Valiokunta toistaa tuossa lausunnossa esittämänsä ja esittää lisäksi 

seuraavat kokoavat ja täydentävät näkökohdat. 

Valiokunnan yleisarvio perustuslakisopimuksen sisältämistä muutoksista Euroopan unionin 

oikeusjärjestelmään ja toimintaan on myönteinen. Erityisen tyytyväinen valiokunta on siihen, että 

sopimuksen myötä perus- ja ihmisoikeuksien asema unionin oikeusjärjestyksessä vahvistuu. 

Perusoikeuskirja on sisällytetty sopimukseen, ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kirjattu 

unionin arvoihin ja tavoitteisiin. Lisäksi sopimus mahdollistaa unionin liittymisen Euroopan 

ihmisoikeussopimukseen. Uudistukset merkitsevät unionin sitoutumista entistä vahvemmin perus- 

ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja edistämiseen. 

Keskeinen uudistus perustuslakisopimuksessa on unionin sopimusjärjestelmän 

yhtenäistäminen ja ns. pilarijaon poistuminen. Pilarijaon poistuminen tehostaa päätöksentekoa 

oikeus- ja sisäasioissa määräenemmistöpäätöksenteon alan laajentuessa. Lisaksi se vahvistaa 

kansalaisten perusoikeuksia ja oikeusturvaa, kun yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa nykyisin 

koskevat rajoitukset rikosoikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön alalla pitkälti poistuvat. 

Valiokunta on vastikään antanut lausunnon, joka koski Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 42 artiklan sisältämän ns. passerelle-lausekkeen käyttämistä. Siinä valiokunta on 

suhtautunut varauksellisesti siihen, että kolmannen pilarin nykyinen sisältö kokonaisuudessaan 

sellaisenaan siirrettäisiin yhteisön toimivaltaan (LaVL 14/2006 vp). Toisin kuin passerelie-

lauseketta käytettäessä, perustuslakisopimuksessa pilarijaon poistumiseen ja sen myötä 

määräenemmistöpäätöksenteon alan laajentumiseen liittyy tasapainottavia elementtejä, jotka 

turvaavat sitä, että päätöksenteko johtaa kaikkien jäsenvaltioiden kannalta hyväksyttäviin 
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lopputuloksiin. Ensiksikin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskeviin yleisiin 

määräyksiin on kirjattu periaate, jonka mukaan tällä alueella kunnioitetaan perusoikeuksia sekä 

jäsenvaltioiden eri oikeusjärjestelmiä ja -perinteitä. Rikosoikeuden alalla tehtävän yhteistyön osalta 

perustuslakisopimuk-seen on sisällytetty ns. hätäjarrumekanismi. Se mahdollistaa jäsenvaltion 

jättäytymisen eurooppapuitelain soveltamisen ulkopuolelle, jos sen voidaan katsoa vaikuttavan 

jäsenvaltion rikosoikeusjärjestelmän perusteisiin. Lisäksi perustuslakisopimuksen mukaan rikosten 

ja seuraamusten määrittelyä koskevia vähimmäissääntöjä voidaan antaa vain nykyisiä direktiivejä 

vastaavilla eurooppapuitelaeilla, ei lainkaan nykyisiä asetuksia vastaavilla eurooppalaeilla. 

Perustuslakisopimuksen sisältämät päätöksentekoa tehostavat uudistukset muodostavat siten 

punnitumman kokonaisuuden ja mahdollistavat paremmin kansallisen rikosoikeusjärjestelmän 

perusperiaatteiden turvaamisen kuin passe-relle-lauseke. 
 

2. Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla 

Yksityisoikeuden alalla tehtävää yhteistyötä koskeviin määräyksiin ei perustuslakisopimuksen 

myötä tule merkittäviä muutoksia. Näissä asioissa sovelletaan jo nykyisin yhteisömenetelmää. 

Poikkeuksena tästä ovat perustuslakisopimuksessa perheoikeudelliset toimenpiteet, joilla on 

rajatylittäviä vaikutuksia. Näissä asioissa neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti Euroopan 

parlamenttia kuultuaan. 

Myös perheoikeuden alalla voidaan kuitenkin neuvoston yksimielisellä päätöksellä siirtyä 

käyttämään tavanomaista lainsäätämisjärjestystä. Perheoikeudellinen lainsäädäntö on vahvasti 

sidoksissa kussakin valtiossa vallitseviin arvoihin ja perhekäsityksiin. Tämän vuoksi valiokunta 

katsoo, että määräenemmistöpäätöksentekoon siirtyminen voi olla hyväksyttävissä vain painavista 

syistä ja yksinomaan selvästi rajatuissa kysymyksissä. 
 

3. Oikeudellinen yhteistyö rikosoikeuden alalla 

Perustuslakisopimuksen mukaan oikeudellinen yhteistyö unionissa rikosoikeuden alalla perustuu 

tuomioistuinten tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen 

periaatteeseen. Lakivaliokunta on useissa eri yhteyksissä korostanut tämän periaatteen tärkeyttä ja 

pitää myönteisenä sitä, että periaate on nimenomaisesti kirjattu sopimukseen. 

Rikosoikeudenkäyntimenettelyä koskevien määräysten mukaan eurooppapuite-laiila voidaan 

säätää vähimmäissäännöistä, jotka koskevat muun ohella yksilön oikeuksia rikosasioiden 

käsittelyssä sekä rikosten uhrien oikeuksia. Valiokunta pitää näiden seikkojen nimenomaista 

mainitsemista sopimuksessa myönteisenä signaalina siitä, että rikosoikeudellisessa yhteistyössä 

annetaan vastaisuudessa nykyistä suurempi painoarvo rikosoikeudellisen menettelyn 
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oikeudenmukaisuuden turvaamiselle. Tällainen painotus unionitason lainsäädännössä olisi omiaan 

parantamaan jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten keskinäistä luottamusta. Luottamus on 

puolestaan valiokunnan aikaisemmin toteamin tavoin edellytys sille, että vastavuoroisen 

tunnustamisen periaate toteutuu tehokkaasti (ks. LaVL 4/2005 vp ja LaVL 20/2005 vp). 

Aineellista rikosoikeutta koskevien määräysten mukaan eurooppapuiteiailla voidaan säätää 

rikosten ja seuraamusten määrittelyä koskevista vähimmäissäännöistä kahdenlaisissa tapauksissa. 

Ensiksikin vähimmäissäännöt voivat koskea erityisen vakavaa rikollisuutta, joka on sopimuksessa 

tarkemmin luonnehdituin tavoin rajatylittävää. Toiseksi vähimmäissääntöjä voidaan antaa alalla, 

jolla on toteutettu yhdenmukaistamistoimenpiteitä, jos rikoslainsäädäntöjen lähentäminen 

osoittautuu välttämättömäksi unionin politiikan tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi. 

Valiokunta toistaa aikaisemman käsityksensä siitä, että nämä aineellista rikosoikeutta koskevat 

toimivaltaperusteet ovat liian väljiä. 

Ensiksi mainitun toimivaltaperusteen osalta ongelman merkitystä kuitenkin vähentää se, että 

toimivaltaperuste sisältää nimenomaiset vaatimukset sääntelyn kohteena olevien rikosten erityisestä 

vakavuudesta ja rajatylittävyydestä. Valiokunta korostaa, että näille toimivaltaperusteen 

käyttämisen asiallisille edellytyksille on jatkossa annettava asianmukainen painoarvo unionin 

toimivallan laajuutta arvioitaessa. 

Unionin politiikan tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseen liittyvän toimivaltaperusteen 

hyväksyttävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon, että yhteisöllä on jo nykyisin katsottu olevan 

tietyillä edellytyksillä toimivalta velvoittaa jäsenvaltiot säätämään kansallisessa lainsäädännössään 

rikosoikeudellisista seuraamuksista yhteisölainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon 

varmistamiseksi (yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisu ympäristörikospuitepäätöksen kumoamista 

koskevassa asiassa C-176/03). Toisin sanoen yhteisöjen tuomioistuimen tulkintakäytäntö näyttää 

tältä osalta jo johtaneen pitkälle samankaltaiseen tulokseen kuin perustuslakisopimuksen 

voimaansaattaminen. Valiokunta korostaa lisäksi sitä, että kyseisen toimivaltaperusteen 

käyttäminen edellyttää toimenpiteiden välttämättömyyttä unionin politiikan tehokkaan 

täytäntöönpanon kannalta. Pelkkä rikosoikeudellisten toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus tai 

tarpeellisuus ei siis vielä riitä perustamaan unionille määräyksen tarkoittamaa toimivaltaa. 

Jos toimivaltaperusteiden liiallisesta väljyydestä uhkaa aiheutua ongelmia, jotka 

vaikuttaisivat Suomen rikosoikeusjärjestelmän perusteisiin, ongelmat on viime kädessä mahdollista 

torjua käyttämällä edellä todetuin tavoin hätäjarrumekanismia. 

Edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen valiokunta pitää aineellista rikosoikeutta 

koskevia sopimusmääräyksiä väljyydestään huolimatta hyväksyttävinä. Valiokunta kuitenkin 
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uudistaa aikaisemmin toistuvasti esittämänsä näkemyksen siitä, että jatkossakin valtioneuvoston 

tulee huolehtia siitä, että rikosoikeuden alalla annettavat säädökset sallivat riittävän liikkumavaran 

kansalliselle kriminaalipolitiikalle ja mahdollistavat kansallisen rikosoikeusjärjestelmämme 

perusperiaatteiden säilyttämisen. 

Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä, että valtioneuvosto pyrkisi pitkäjänteisesti ja 

johdonmukaisesti vaikuttamaan siihen, että rikosoikeudellista sääntelyä ei unionissa tarkastella 

pelkkänä teknisenä välineenä sisämarkkinoiden tehokkuuden turvaamiseen, vaan että 

rikosoikeudenhoidon erityispiirteet otetaan asianmukaisesti huomioon. Valtioneuvoston tulisi 

edistää sitä, että kriminaalipolitiikkaa myös unionin tasolla kehitetään tutkimustiedon pohjalta, että 

ankarien rangaistusten sijasta painotetaan laajapohjaista lähestymistapaa ja rikosten ennalta 

ehkäisyä ja että myös unionissa rangaistussäännösten hyväksyttävälle käytölle yhteiskunnallisina 

sääntelyvälineinä asetetaan vastaavia yleisiä edellytyksiä kuin ne, joiden huomioon ottamista 

lakivaliokunta on kansallisen lainsäädännön yhteydessä toistuvasti painottanut (ks. LaVL 9/2004 

vp, LaVM 15/2005 vp, LaVL 19/2005 vp ja LaVM 2/2006 vp). Näitä tavoitteita pitkäjänteisesti 

edistämällä voidaan valiokunnan mielestä osaltaan pyrkiä torjumaan niitä uhkia, joita perustuslaki-

sopimuksen aineellista rikosoikeutta koskevien määräysten väljyydestä ja määräenem-

mistöpäätöksentekoon siirtymisestä saattaa aiheutua. 

Lakivaliokunta pitää Euroopan syyttäjänviraston perustamisen mahdollistavia so-

pimusmääräyksiä ongelmallisina. Rikosoikeudellinen lainkäyttö on vanhastaan kuulunut julkisen 

vallankäytön ytimeen. Tähän nähden valiokunta ei voi pitää hyväksyttävä 
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nä sitä, että Euroopan syyttäjänvirastolla olisi toimivalta toimia syyttäjänä kansallisissa 

tuomioistuimissa, eikä varsinkaan sitä, että sen syyttämistoimivaltaa voitaisiin laajentaa koskemaan 

muitakin kuin unionin taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia. Koska syyttäjänviraston 

perustaminen samoin kuin sen toimivallan laajentaminen edellyttävät jäsenvaltioiden 

yksimielisyyttä, syyttäjänvirastoa koskevien määräysten sisältyminen sopimukseen ei kuitenkaan 

ole este sen hyväksymiselle. Valiokunta toistaa selonteosta antamassaan lausunnossa esittämänsä 

toivomuksen, että tilanteen mahdollisesti aktualisoituessa valtioneuvosto harkitsee vakavasti 

viraston perustamisen estämistä, jos sitä ei voida pitää Suomen etujen mukaisena. 
 

4. Johtopäätös 

Edellä esitetyin perustein lakivaliokunta katsoo, että Euroopan perustuslaista tehty sopimus ja laki 

sen voimaansaattamisesta ovat valiokunnan toimialaa koskevilta osiltaan hyväksyttävissä. 
 
 
Lausunto 
 
Lausuntonaan lakivaliokunta esittää ulkoasiainvaliokunnalle, 

 

että ulkoasiainvaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä 

on esitetty. 
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Juhani Sjöblom /kok 
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Perustetut 
 

Yhdyn lakivaliokunnassa esitettyyn sisältökritiikkiin EU:n perustuslakisopimuksen vaikutuksista kansalliseen 
päätöksentekoon rikos- ja oikeusasioissa. Tästäkään syystä en puolla EU:n perustuslakisopimuksen ratifiointia. 

Jo pitkään on ollut selvää, että EU:n perustuslakisopimus ei tule esitetyssä muodossa voimaan, vaan tarvitaan 
jatkoneuvotteluja sellaisen ratkaisun löytämiseksi, jonka kaikki jäsenvaltiot, mukaan lukien Ranska ja Alankomaat, 
voivat hyväksyä. Näihin neuvotteluihin myös Suomen kannattaisi valmistautua pohtimalla niitä mahdollisia 
muutostarpeita, jotka eivät nyt esitetyssä perustuslakisopi-muksessa toteutuneet, sekä arvioimalla millaisia 
sosiaalista ja ekologista ulottuvuutta vahvistavia elementtejä sopimukseen tulisi lisätä vastapainoksi varsin 
ehdottomille sisämarkkinamääräyksille, jotta kansalaisten epäluottamus ja kriittinen asenne Euroopan unionia 
kohtaan vähenisi. Näistä syistä sopimuksen ratifiointi tässä vaiheessa ei mielestäni ole perusteltua. 

Tänä syksynä Suomi käy EU:n puheenjohtajamaana kahdenkeskisiä keskusteluja muiden jäsenvaltioiden edustajien 
kanssa voidakseen antaa tilannekartoituksen seuraavalle puheenjohtajamaalle Saksalle. Kuten valiokunnan 
lausunnostakin käy ilmi, varsin yleinen käsitys on, ettei tuloksia voida saada aikaan ennen Ranskan ja 
Alankomaiden vaaleja. Uuden sopimusesityksen saamiseen kuluu siis vielä hyvän aikaa, ja silloinkin sen ratifiointi 
jokaisen jäsenvaltion parlamentissa vaatii aikaa. On selvää, ettei nyt istuvan eduskunnan ratifiointi jouduta 
sopimuksen voimaantuloa, vaan ensi vuoden maaliskuussa valittava eduskunta joutuu aikanaan ottamaan kantaa 
uuteen sopimusehdotukseen. 

Mielestäni Suomen puheenjohtajamaana tulisi nyt keskittyä tunnusteluneuvotteluihin ja toimia sen suuntaisesti, että 
aikanaan neuvoteltu sopimus alistetaan kansanäänestykseen kaikissa EU-jäsenmaissa samanaikaisesti 
järjestettävässä kansanäänestyksessä. 
 

Ehdotus 
 

Edellä olevan perusteella esitän, että lakivaliokunta toteaa lausuntonaan ulkoasiainvaliokunnalle, että EU:n 

perustuslakisopimusta ei tule tässä vaiheessa ratifioida, 

että Suomen on muiden jäsenmaiden kanssa ponnisteltava sellaisen sopimuksen aikaansaamiseksi, joka on 
kaikkien jäsenmaiden hyväksyttävissä ja 

että Suomi toimii siten, että aikanaan neuvoteltu uusi sopimus alistetaan kansanäänestykseen kaikissa 
jäsenmaissa samanaikaisesti järjestettävässä kansanäänestyksessä. 
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Sopimus EU:n perustuslaiksi kokoaa yksiin kansiin eri perustamissopimukset ja EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännöt. Sopimuksella 
tavoitellaan perustuslaille ominaisia syvällisempiä ja perustavan laatuisia vaikutuksia: EU:n läpinäkyvyyden ja hyväksyttävyyden lisäämistä 
sekä sen lähentämistä kansalaisiin. Sopimukseen sisältyy myös uusia elementtejä: EU:n toimivalta laajenee, sen toimielin-ja 
päätöksentekojärjestelmä muuttuvat. Unionin sisäinen ja ulkoinen oikeudellinen rakenne muuttuu {liittovaltion kaltaiseksi. Nykyiset 
hallitusten välisen yhteistyön pilarit yhdistetään ylikansalliseen pilariin. Unionista tulee oikeushenkilö kansainvälisessä oikeudessa, joka voi 
esiintyä yhtenäisenä toimijana kansainvälisissä suhteissa. Unionin kansainvälisten sopimusten neuvottelemiseen ja hyväksymiseen 
sovelletaan lähtökohtaisesti yhtenäistä menettelyä kaikilla unionin toiminnan aloilla. 

EU:n perustuslailla luodaan uusi unioni, joka poikkeaa olennaisella tavalla nykyisestä ja etenkin siitä unionista, johon Suomi vuonna 1994 
päätti liittyä. Sopimuksen nimikin osoittaa, että sen laatijoiden pyrkimyksenä on kehittää Euroopan unionia valtioksi, liittovaltioksi. Sanaa 
perustuslaki käytetään nimenomaan valtion oikeudellisesta perustasta - valtioiden välisten järjestöjen ja muiden yhteenliittymien perustana 
on yleensä perussopimus (EU) tai peruskirja (YK ja Euroopan neuvosto). Eurooppalaisen liittovaltion luominen on ollut 
integraatiopyrkimysten perimmäisenä tavoitteena 1940-luvun lopulta lähtien. 

EU:n perustuslain ratifioinnin on uskottu parantavan Suomen uskottavuutta EU:n puheenjohtajamaana. Ratifiointia on perusteltu myös muun 
muassa sillä, että näin Suomi näyttäisi suuntaa muulle Euroopalle ja kahdessa unionin jäsenmaassa kansanäänestyksessä jo hylätty 
perustuslaki voitaisiin herättää uudelleen henkiin. 

Perustuslakisopimuksella kumotaan (Euratomsopimusta lukuun ottamatta) ne valtiosopimukset, joita kutsutaan EU:n perussopimuksiksi. 
EU:n perussopimusten kumoamiseen on sovellettava valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen määräyksiä. Sen V luvussa on 
määritelty ehdot sopimusten kumoamiselle. Yleisperiaate on se, että nykyiset perussopimukset voidaan lakkauttaa "milloin tahansa kaikkien 
osapuolten suostumuksella sen jälkeen, kun asiasta on neuvoteltu muiden sopimusvaltioiden kanssa". 

"Kaikkien osapuolten suostuminen" merkitsee sitä, että vanhan unionin lakkauttamisen ja sulauttamisen uuteen "EU:n perustuslailla" 
perustettavaan kokonaan uuteen unioniin pitää tapahtua yksimielisesti. Yhdenkin nykyisen jäsenvaltion kieltäytyminen sopimuksen 
hyväksymisestä ja vanhan unionin kumoamisesta estää uuden perustamisen niin, että uudella olisi oikeudellinen jatkuvuus suhteessa 
nykyisen unionin toimintaan. 

Näin ollen Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestyksiin perustuva kieltäytyminen sen perustuslakisopimuksen hyväksymisestä, jolla 
lakkautetaan vanhoja valtiosopimuksia, riittää estämään EU:n perustuslakisopimuksen voimaantulon kaikissa jäsenmaissa. Lisäksi monissa 
maissa (Iso-Britannia, Puola, Tsekki, Ruotsi, Tanska ja Suomi), joissa esitystä ei ole ratifioitu, kansalaisten enemmistö - ja varsinkin nuoriso - 
vastustaa mielipidetutkimusten mukaan perustuslain hyväksymistä. 



 

 

Tilanteeseen on varauduttu hallitusten välisessä konferenssissa liittämällä sopimusluonnokseen julistus nro 30: "Konferenssi toteaa, että jos 
neljä viidesosaa jäsenvaltioista on ratifioinut Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen kahden vuoden kuluttua sen allekirjoittamisesta, 
mutta ratifiointi tuottaa yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle vaikeuksia, Eurooppa-neuvosto ottaa asian käsiteltäväkseen." Kyseessä on 
poliittinen julistus, jolla ei ole juridista merkitystä. EU:n perustuslaki pitää voimaan tullakseen hyväksyä kaikissa jäsenmaissa. Sopimuksen 
hyväksyminen ei ole Eurooppa-neuvoston toimivallassa. 

Suomen eduskunnassa on tähän mennessä säädetty vain sellaisia lakeja ja vahvistettu vain sellaisia sopimuksia, jotka on tarkoitus panna 
täytäntöön. Ratifiointimenettely olisi vastoin tätä periaatetta. Perustuslakisopimus on luonteeltaan valtiosopimus, jonka painoarvo on vielä 
tavallista sopimusta suurempi. Siksi sen hyväksyminen signaaliarvon vuoksi olisi epätavallista, eikä se olisi Suomen parlamentin arvo-ja 
vaikutusvallan mukaista. Unionissa on meneillään pohdintavaihe, jonka kuluessa tulisi avoimin mielin keskustella erilaisista vaihtoehdoista 
perussopimusten uudistamiseksi. Jos EU:lle joskus tulee perustuslaki, se ei ole tämä, joten sopimuksen ratifioiminen tässä vaiheessa on 
täysin tarpeetonta. 

Perustuslakisopimuksen ratifiointia on perusteltu kuitenkin sillä, ettei ratifioinnista olisi mitään haittaakaan. Ratifiointi kuitenkin ilmaisisi, ettei 
Suomella ole vaatimuksia perustuslakisopimuksen suhteen, vaan neuvottelut mahdollisista muutoksista nykyiseen sopimustekstiin käytäisiin 
niiden jäsenmaiden kanssa, jotka eivät ole ratifioineet sopimusta. Näissä neuvotteluissa Suomi olisi vaarassa marginalisoitua, kun se 
nähtäisiin pienenä jäsenmaana, jonka on opittu mukautuvan neuvottelujen lopputulokseen. Neuvottelut käytäisiin asiallisesti niiden maiden 
kesken, jotka eivät ole hyväksyneet perustuslakisopimusta, sekä sopimuksen hyväksyneiden suurten jäsenmaiden kesken. Ratifioimatta 
jättäminen olisi siis tehokkaampi valinta perustuslakisopimuksen sisältöön vaikuttamisen kannalta, kun Suomi olisi omilla vaatimuksillaan 
mukana niissä neuvotteluissa, joita sopimuksen muuttamisesta käydään. 

Euroopan unionin suuret maat ovat jo käynnistäneet keskustelut riisutun perustuslakisopimuksen aikaansaamiseksi. Perustuslain 
ratifioimisen sijaan Suomessakin tarvittaisiin nyt laajaa kansalaiskeskustelua tulevista vaihtoehdois 



 

 

ta uudelle sopimukselle. Suomi on ollut laajentumispolitiikan kärkimaa. Nykyisten perussopimusten periaate, joka tarjoaa mahdollisuuden 
jäsenyyteen kaikille niille Euroopan maille, jotka täyttävät sen ehdot, on säilytettävä. Tällöin unionin luonne määräytyisi laajentumisen 
mukaan. Laajentuvan unionin tulee olla hajautettu valtioiden liitto, joka eriytyy sisäisesti. Suomen tulisi keskittyä EU-
puheenjohtajuuskaudellaan tämän uuden suunnan etsimiseen Euroopan unionille. Käsiemme sitominen nykyiseen perustusiakisopimukseen 
haittaisi merkittävästi tämän tavoitteen saavuttamista. 

Ehdotus 
Edellä olevan perusteella esitän, 

ettei lakivaliokunta kannata EU.n perustuslakisopimuksen ratifioimista. 
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