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Perustuslakivaliokunnalle 13.9.2006 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE EUROOPAN PERUSTUSLAISTA TEHDYN SOPIMUKSEN 
HYVÄKSYMISESTÄ JA LAIKSI SEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN 
VOIMAANSAATTAMISESTA (HE 67/200* VP) 

 
 

Euroopan unionin perustuslakisopimus on laaja kokonaisuus, joka koskettaa monelta 
osin oikeusministeriön toimialaan kuuluvia kysymyksiä. Alla esitellään 
perustuslakisopimuksen keskeisintä sisältöä perusoikeuksien, demokratian 
toteuttamisen ja oikeudellisen yhteistyön aloilla sekä koskien unionin 
tuomioistuimen kanneoikeutta ja unionin säädöksiä koskevia uudistuksia. 
Säätämisjärjestykseen ja Ahvenanmaan asemaan liittyviä kysymyksiä käsitellään 
erillisissä oikeusministeriön asiantuntijalausunnoissa. 

 
 

Perusoikeudet 

Perusoikeuksien saralla perustuslakisopimus sisältää kaksi keskeistä uudistusta: 
perusoikeuskirjan oikeudellistamisen ja uuden oikeusperustan, joka mahdollistaa 
unionin liittymisen Euroopan ihmisoikeussopimukseen. 

Perustuslakisopimuksen II osan muodostava perusoikeuskirja koostuu johdannosta, 
aineellisia oikeuksia koskevista määräyksistä ja yleisistä määräyksistä, jonka nojalla 
aineellisten oikeuksien sisältö ja soveltamisala ratkaistaan. Aineellisten oikeuksien 
kohdalla perusoikeuskirja lähinnä kodifioi jäsenvaltioiden yhteiseen 
valtiosääntöperinteeseen ja kansainvälisiin ih-misoikeusvelvoitteisiin sekä yhteisön 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöön sisältyvät perusoikeudet. Lähtökohtana on se, että 
oikeuksia sovelletaan ja tulkitaan samoin, kuin niiden lähteenä olevia oikeuksia (II-
112 artiklan 2-4 kohdat). 

Perusoikeuskirjan sisältämien oikeuksien kattama ala on lähtökohtaisesti laaja, mutta 
määräyksien kirjoitustapa vaihtelee. Määräyksistä heijastuu ajatus 
perusoikeusjärjestelmien erillisyydestä niin, että aineellisen oikeuden soveltamisala 
(kansallinen oikeus - unionioikeus) ratkaisee, kumpaan sisältyvää 
perusoikeusjärjestelmää sovelletaan. Perusoikeuskirjan sisältämiä oikeuksia ei 
lähtökohtaisesti sovelleta kansallisen oikeuden soveltamisalalla, eikä määräyksillä 
rajoiteta kansallisessa valtiosäännöissä tunnustettuja perusoikeuksia näiden 
soveltamisalalla. Perusoikeuskirjan yleisissä määräyksissä korostetaan, että 
perusoikeuskirjan määräykset eivät luo unionille toimivaltaa ja että niihin liittyvät 
toimet edellyttävät asianmukaista oikeusperustaa jossakin unionisopimuksen I tai IE 
osan oikeusperusta-määräyksessä. Perusoikeuskirjalla ei siis luoda unionille 
valtuuksia edistää 
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sen sisältämiä oikeuksia aktiivisin toimin. Pääsäännön mukaan perusoike-uskirjaan 
sisältyvien oikeuksien kohdalla kysymys on ennemmin velvoitteesta huolehtia, ettei 
unioni toiminnassaan loukkaa perusoikeuskirjassa lueteltujen oikeuksien sisältöä. 

Perusoikeuskirjan sisällön kannalta yksi ongelmallisimmista seikoista on siihen 
sisältyvä määräys oikeuksien jaottelusta oikeuksiin ja periaatteisiin. II-112 artiklan 5 
kohdan mukaan perusoikeuskirjan sisältämät periaatteet voidaan saattaa 
tuomioistuimen ratkaistaviksi vain niiden täytäntöön panemiseksi annettujen 
säädösten tulkintaa tai niiden laillisuuden valvontaa varten. Näin ollen niihin ei 
muuten voida vedota tuomioistuimissa. Määräys ei vastaa Suomen tavoitteita eikä 
nykyaikaista ihmisoikeusajattelua. Toisaalta sen tarkempi tulkinta jää 
tuomioistuimelle, koska perusoikeuskir-jaan ei sisälly luetteloa periaatteiksi 
ymmärrettävistä määräyksistä. 

Lisäksi perustuslakisopimus sisältää oikeusperustamääräyksen, joka paitsi 
mahdollistaa unionin liittymisen Euroopan ihmisoikeussopimukseen myös luo sille 
aktiivisen velvoitteen ryhtyä liittymistä koskeviin toimenpiteisiin (1-9 artiklan 2 
kohta). Vaikka toimivallan antaminen unionille on vasta liittymisprosessin 
ensimmäinen askel, on tätä pidettävä perustuslakisopimuk-sen merkittävimpänä 
perusoikeuksiin liittyvänä uudistuksena. Liittymisen tuloksena unionin 
oikeudenkäyttöpiiriin kuuluvien henkilöiden oikeusasema vahvistuisi, sillä Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimeen voisi kannella myös kaikissa niissä asioissa, joissa 
unionin toimielimet ovat soveltaneet unionin oikeutta tai jotka unionin tuomioistuin 
on ratkaissut viimeisenä oikeusasteena tai joista se on antanut ennakkoratkaisun. 
Samalla unioni saisi mahdollisuuden puolustautua ihmisoikeustuomioistuimessa 
itsenäisesti. Unionin liittyminen ihmisoikeussopimukseen on ollut yksi Suomen 
keskeisimmistä tavoitteista. 

Perustuslakisopimuksen voimaan tulemisen lisäksi liittyminen edellyttää sekä 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen muokkaamista, että sitä, että kaikki Euroopan 
neuvoston jäsenvaltiot ratifioivat unionin jäsenyyden mahdollistavan sopimuksen 14 
pöytäkirjan.1 Perustuslakisopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa (n:o 32) määritellään 
lisäksi ne edellytykset, joiden on täytyttävä unionin liittymissopimuksessa jotta 
unionin ja sen oikeuden erityispiirteet säilyvät ja liittymisellä ei vaikuteta unionin 
toimivaltaan ja sen toimielimien toimivaltuuksiin. Ainoastaan unionin 
tuomioistuimella voi olla toimivaltaa perustuslakisopimuksen tulkintaan ja 
soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Myös perustuslakisopimuksen muihin osiin sisältyy määräyksiä perusoikeuksista. 
Sopimuksen 1-9 artikla määrittelee yleisellä tasolla sen, mitä unionin yleisellä 
velvollisuudella kunnioittaa perus-ja ihmisoikeuksia tarkoitetaan. Samanlaisia yleisiä 
viittauksia sisältyy unionin arvoihin (1-2 artikla), sen tavoitteisiin (1-3 artikla), 
sosiaalipolitiikkaa koskeviin määräyksiin (II-209 artikla), vapauden, turvallisuuden 
ja oikeuden aluetta koskeviin määräyksiin (III-257 artikla) sekä unionin ulkoisen 
toiminnan tavoitteisiin (III-292 artikla). Syrjinnän kieltoa koskevat 
sopimusmääräykset vastaavat muutoin soveltamisalaltaan nykyisen EY-sopimuksen 
määräyksiä, mutta niiden 

                                                
Suomi ratifioi pöytäkirjan keväällä 2006. 

ala laajenee kattamaan myös nykyisen unionisopimuksen alaisen toiminnan (1-4 
artiklan 2 kohta, III-123 ja EI-124 artiklat). 
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Demokratian toteuttaminen unionissa 

Perustuslakisopimuksessa demokratiaa, työmarkkinaosapuolia, Euroopan 
oikeusasiamiestä, unionin toiminnan avoimuutta, hyvää hallintoa, tietosuojaa sekä 
kirkkojen ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen asemaa koskevat keskeisimmät 
määräykset sisältyvät sopimuksen I osan VI osaston demokratian toteuttamista 
unionissa koskevaan lukuun. Unionin kansalaisuutta koskevat määräykset puolestaan 
sisältyvät perustuslain 1-10 artiklaan ja III-125—III-127 artikloihin. 
Oikeusministeriön hallinnonalan kannalta erityisen merkittäviä näistä ovat 
demokratian periaatteita, avoimuutta ja tietosuojaa koskevat uudistukset. 

Demokratian toteuttamista koskevan VI osaston aloittaa uusi demokraattisen 
yhdenvertaisuuden periaate (1-45 artikla). Tätä seuraavat yleiset määräykset 
edustuksellisen demokratian periaatteen noudattamisesta unionin toiminnassa. Uutta 
kyseisessä artiklassa on erityisesti se, että 1-46 artiklan 2 kohdassa korostetaan, että 
Eurooppa-neuvoston ja neuvoston jäsenet ovat demokraattisessa vastuussa 
kansallisille parlamenteilleen tai kansalaisilleen. 1-47 artiklaan sisältyvät määräykset 
osallistuvan demokratian periaatteesta. Artiklassa toimielimille asetetaan toisaalta 
velvollisuus antaa kansalaisille ja etujärjestöille mahdollisuus esittää ja vaihtaa 
mielipiteitä sekä toisaalta velvollisuus käydä vuoropuhelua etujärjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa. Lisäksi komissiolle asetetaan uusi velvollisuus kuulla 
osapuolia laajamittaisesti. Artiklan 4 kohdassa luodaan uusi kansalaisaloitteen käsite, 
jolla annetaan miljoonalle kansalaiselle mahdollisuus kehottaa komissiota antamaan 
lainsäädäntöaloite. 

1-50 artikla sisältää useita unionin toiminnan avoimuutta lisääviä määräyksiä. 
Artiklan 1 kohtaan sisältyvän toiminnan avoimuutta koskevan yleisen periaatteen 
lisäksi merkittävimpiä uudistuksia ovat 2 kohdan määräys, jonka mukaan Euroopan 
parlamentin istuntojen lisäksi myös neuvoston istunnot ovat julkisia silloin, kun se 
käsittelee esityksiä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviksi säädöksiksi ja äänestää 
niistä, sekä 3 kohta, jonka nojalla asiakirjajulkisuus voidaan eurooppalailla laajentaa 
nykyisen SEY 255 artiklan kattamien Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 
asiakirjojen lisäksi kaikkiin unionin toimielinten, elinten ja laitosten asiakirjoihin 
niiden tallennemuodosta riippumatta. Uudistukset ovat Suomen pitkäaikaisten 
tavoitteiden mukaisia. 

Perustuslakisopimuksen 1-51 artikla sisältää määräykset tietosuojasta. Nykyään 
henkilötietojen käsittelyä yhtäältä jäsenvaltioissa ja toisaalta yhteisöjen toimielimissä 
ja elimissä koskevat säännöt sisältyvät eri oikeusperus-tamääräysten nojalla 
annettuihin erillisiin säädöksiin. Lisäksi erityisesti III pilarin alueella tietosuojaan 
liittyvä sääntely on ollut sirpaleista. Tärkein perustuslakisopimukseen sisältyvä 
tietosuojaa koskeva muutos on se, että 1-51 artikla luo yhtenäisen ja kattavan 
oikeusperustan kaikelle henkilötietoja koskevalle sääntelylle unionissa kattaen myös 
nykyisen III pilarin alaisen toiminnan. 

Oikeudellinen yhteistyö 

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. Nykyään yksityisoikeuden alan toimet 
kuuluvat I pilarin eli EY-sopimuksen soveltamisalaan, kun taas yhteistyö 
rikosoikeuden alalla kuuluu III pilarin eli EU:n perustamissopimuksen alaiseen, 
luonteeltaan pitkälti hallitustenväliseen yhteistyöhön. 
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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. Tiiviisti todettuna perustuslakisopimuksen tuomat muutokset 
merkitsevät ns. yhteisömenetelmään siirtymistä myös rikosoikeudellisen yhteistyön 
(ja poliisiyhteistyön) alueilla, joilla aletaan soveltaa unionin yleisiä säädöstyyppejä 
(1-33 artikla) ja päätösmenettelyjä, jolloin pääsäännöksi tulee tavanomainen 
lainsäätämisjärjestys (1-34 artiklan 1 kohta) ja neuvoston määräenemmistöllä 
tapahtuva päätöksenteko (I-23 artiklan 3 kohta). Samalla myös Euroopan parlamentin 
asema vahvistuu huomattavasti. Komission asema unionioikeuden soveltamisen 
valvojana ja tuomioistuimen toimivalta laajentuvat pääsääntöisesti koskemaan koko 
VTO-aluetta ml rikosoikeudellinen yhteistyö ja poliisiyhteistyö. Samalla yksilön 
oikeusturva vahvistuu. 

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) ja joustolauseketta (1-18 artikla), joka mahdollistaa unionin 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellisten toimien hyväksymisen myös ilman 
nimenomaista oikeusperustamääräystä. Niin ikään perustuslaki mahdollistaa mm 
komitologiamenettelyn ja tiiviimmän yhteistyön ko. aloilla. 

Rikosoikeudellinen yhteistyö perustuu perustuslakisopimuksen ITI-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. 

Unionin tason säädöksin on kuitenkin mahdollista lähentää jäsenvaltioiden lakeja ja 
asetuksia koskien rikosoikeudellisen menettelyn erityisiä osatekijöitä (HI-270 
artiklan 2 kohta). Nykyiseen EU:n perustamissopimukseen verrattuna 
perustuslakisopimuksen sisältämä oikeusperusta on huomattavasti 
yksityiskohtaisempi (SEU 31 artiklan 1 kohdan c alakohta). Toisaalta neuvostolla on 
mahdollisuus antaa vähimmäissäännöksiä myös muista rikosasioiden käsittelyn 
erityisistä osatekijöistä. Lisäksi eurooppapuitelailla voidaan perustuslakisopimuksen 
mukaan antaa tiettyjä aineellisen rikosoikeuden osa-aloja koskevia yhteisiä 
vähimmäissääntöjä (III-271 artikla). Myös tämän oikeusperustan soveltamisala on 
nykyistä EU:n perustamissopimusta laajempi (SEU 31 artiklan 1 kohdan e alakohta). 
Lisäksi myös tämä perustuslakisopimuksen artikla sisältää valtuutuslausekkeen, 
jonka nojalla neuvosto voi lisätä 111-271 artiklassa mainittuihin rikollisuuden aloihin 
myös muita aloja. 

Näin ollen vähimmäissääntöjä koskevat perustuslakisopimuksen III-270 ja III-271 
artiklan määräykset merkitsevät unionin toimivallan laajentumista nykyiseen 
verrattuna etenkin siksi, että perustuslakisopimuksen toimivaltamääräykset on 
määritelty huomattavan yleisesti johtuen molempiin oike-usperustamääräyksiin 
lisätyistä nimenomaisista valtuutuslausekkeista. Tämän tasapainottamiseksi sekä III-
270 että III-271 artiklaan sisältyy nk. "hä-täjarru", jonka nojalla jäsenvaltio voi 
viime kädessä jättäytyä säädöksen soveltamisalan ulkopuolelle, mikäli se katsoo 
eurooppapuitelakia koskevan esityksen vaikuttavan rikosoikeusjärjestelmänsä 
perusteisiin. 
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Lisäksi perustuslakisopimus sisältää uuden oikeusperustan, jonka nojalla voidaan 
määrätä unionioikeuden tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseen liittyvien 
rikosten ja seuraamusten määrittelyä koskevien vähimmäissääntöjen 
hyväksymisestä. 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 
yhteisösäännöksissä määriteltyjä tekoja koskevista kriminalisoinneista sekä kyseisiä 
tekoja koskevista luonteeltaan rikosoikeudellisista seuraamuksista. Tuomion mukaan 
edellytyksenä tälle on, että säädös liittyy yhteisön päätavoitteen saavuttamiseksi 
säädetyn yhteisösäännöksen tehokkuuden varmistamiseen ja että siinä jätetään 
jäsenvaltioille lopullinen rikosoikeudellisten seuraamusten määrittelyä koskeva 
harkintavalta. 

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. 

 

Kanneoikeutta ja oikeusturvaa koskevat uudistukset 

Perustuslakisopimuksen III-365—368 artikla sisältää määräykset unionin säädösten 
kumoamiseksi nostettavista kanteista ja laiminlyöntikanteista. Tuomioistuimen 
toimivaltaa laajennetaan kattamaan myös Eurooppa-neuvoston eurooppapäätöksiä tai 
ratkaisun tekemisen laiminlyöntiä koskevat laiminlyönti-ja kumoamiskanteet. 
Perustuslakisopimuksessa tuomioistuimen toimivalta kattaa nykyisen 
perustamissopimuksen kattamien toimielinten (SEY 230 artikla) lisäksi myös 
unionin muiden elimien ja laitosten toimet. Luonnollisen henkilön ja oikeushenkilön 
kumoamiskannetta koskeva kanneoikeus laajentuu koskemaan myös sääntelytointa, 
joka koskee häntä suoraan ja joka ei edellytä täytäntöönpanotoimia (LTI-365 artiklan 
4 kohta). Nykyään kanneoikeus koskee ainoastaan henkilölle osoitettuja päätöksiä 
sekä säädöksiä, jotka koskevat häntä suoraan ja erikseen (SEY 230 artiklan 4 kohta). 
Muutoksen tarkka merkitys on kuitenkin epäselvä. 

Rajoittavien toimenpiteiden (pakotteiden) kohdalla yksilön oikeusturvaan liittyvät 
kysymykset on huomioitu EU:n perustuslakisopimuksessa nykyisiä perussopimuksia 
tehokkaammin. Perustuslakisopimuksessa unionin tuomioistuimelle annetaan 
toimivalta tutkia yhteisen uiko- ja turvallisuuspolitiikan puitteissa tehdyn 
pakotepäätöksen laillisuus pakotteiden kohteena olevan yksityisen tahon kanteesta 
(III-376 artiklan 2 kohta). 

Unionin säädökset 

Unionin säädösjärjestelmän selkeyttäminen vähentämällä erilaisten säädösten 
lukumäärää, nimeämällä ne uudelleen ja kytkemällä erilaiset säädökset niiden 
antamismenettelyihin on yksi perustuslakisopimuksen merkittävimmistä 
uudistuksista. Perustuslakisopimuksen mukaan sitovia säädöksiä olisivat 
eurooppalaki, eurooppapuitelaki, eurooppa-asetus ja eurooppapää-tös (1-34 artikla), 
joista kaksi ensimmäistä annettaisiin lainsäätämisjärjestyksessä ja olisivat siksi 
hierarkiselta asemaltaan muita säädöksiä ylempiä. Eurooppalain oikeusvaikutukset 
vastaisivat nykyisten asetusten oikeusvaikutuksia ja eurooppapuitelakien 
oikeusvaikutukset vastaisivat nykyisten direktiivien vaikutuksia. Eurooppa-asetus 
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vastaa joko nykyisiä päätöksiä tai asetuksia; eurooppapäätös puolestaan vastaa 
nykyisiä päätöksiä, kuitenkin niin että se voi olla myös yleisesti velvoittava. 

Unionin säädösjärjestelmän yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen olisi oi-
keusministeriön käsityksen mukaan merkittävä uudistus, jolla voitaisiin luoda 
nykyistä parempi perusta säädösten yksinkertaistamiselle ja selkeyttämiselle. 
Säädöshierarkia ja säädösten nimikkeet vastaisivat myös nykytilaan verrattuna 
paremmin Suomen kansallisen oikeusjärjestyksen järjestelmää. 
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KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA 
 
 
 
 

1. Perustuslakisopimuksen tämänhetkisestä vaiheesta Euroopan 
unionissa 
 

Eurooppa-neuvoston päätelmissä (15-16.6.2006) todettiin, että "perustuslakiso-
pimuksen on kesäkuun 2005 jälkeen ratifioinut viisi jäsenvaltiota, ja sen ratifioineita 
jäsenvaltioita on nyt kaikkiaan 15. Kaksi jäsenvaltiota ei ole voinut ratifioida 
sopimusta, ja kahdeksan on vielä saatettava ratifiointiprosessi päätökseen; yksi 
näistä on äskettäin aloittanut ratifiointimenettelyn. On toivottavaa, että prosessi 
saatetaan päätökseen kesäkuussa 2005 annettujen päätelmien mukaisesti." 
Päätelmissä viitataan näin ollen Suomessa kesäkuussa annettuun hallituksen 
esitykseen. 
 

Päätelmien mukaan "puheenjohtajavaltio esittää vuoden 2007 ensimmäisellä 
puoliskolla kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle jäsenvaltioiden kattavaan kuu-
lemiseen perustuvan selvityksen. Sen tulisi sisältää tilannearvio perustuslakiso-
pimuksesta käytävästä keskustelusta ja siinä tulisi tarkastella tulevan kehityksen 
mahdollisia vaihtoehtoja. Tämän jälkeen Eurooppa-neuvosto tarkastelee selvitystä. 
Tämän tarkastelun tulokset toimivat pohjana päätöksille siitä, kuinka uu-
distusprosessia voidaan jatkaa, ottaen huomioon että tarvittaviin toimiin on ryh-
dyttävä viimeistään vuoden 2008 jälkipuoliskon aikana. Kulloisellakin puheenjoh-
tajavaltiolla on pohdinta-ajan kuluessa erityinen vastuu tämän prosessin jatku-
vuuden varmistamisesta." Suomi on käynnistänyt omalla EU-
puheenjohtajakaudellaan järjestelmälliset, kaikkien jäsenvaltioiden kanssa käy- 

VALTIONEUVOSTON KANSLIA 
Valtioneuvoston EU-sihteeristö Päivi 
Kaukoranta 

I KÄYNTIOSOITE I     POSTIOSOITE I      PUHELIN I      FAKSI I      SÄHKÖPOSTI 
I Snellmaninkatu 1, Helsinki    |     PL 23,00023 Valtioneuvosto      |     (09) 16001, (09) 57811     |     (09) 1602 2165     |     kirjaamo@vnk.fi 

mailto:kirjaamo@vnk.fi


 

 

2 ( 5 )  
 

tävät luottamukselliset keskustelut, joilla pohjustetaan Saksan EU-
puheenjohtajakaudella Eurooppa-neuvostolle annettavaa raporttia. 
 
 

2. Sopimuksen voimaansaattamislaki 
 

Perustuslakivaliokunta on perustuslakisopimusta koskevaa selontekoa käsitelleessä 
lausunnossaan (PeVL 9/2006 vp, s. 3-4) esittänyt, että sopimuksen kansainväliseen 
voimaantuloon liittyvien erityisten epävarmuustekijöiden vuoksi olisi aiheellista 
harkita, onko hallituksen esitykseen tarpeen sisällyttää ehdotusta laiksi sopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lausunnon 
mukaan menettelytapaa harkittaessa on otettava huomioon, että sopimuksen 
saattaminen voimaan Ahvenanmaan maakunnassa edellyttää maakuntapäivien 
hyväksyvän tätä tarkoittavan voimaansaattamissäädöksen. Perustuslakivaliokunta 
on käsitellyt perussopimusten muuttamista koskevaa tilannetta Ahvenanmaan 
hyväksymisen kannalta mm. lausunnossaan PeVL 10/1998 vp. 
 

Kansainvälisen velvoitteen hyväksymistä koskevat säännökset sisältyvät perus-
tuslain 93-95 §:ään. Niissä tehdään aiempaa selkeämpi ero kansainvälisen so-
pimuksen hyväksymisen ja voimaansaattamisen välillä. Näin ollen sopimuksen 
hyväksymistä ja voimaansaattamista koskevat ehdotukset voidaan periaatteessa 
esittää myös erillisellä hallituksen esityksellä, vaikkakin vakiintunut käytäntö on, 
että kansainvälisen sopimuksen hyväksymistä koskeva hallituksen esitys sisältää 
hyväksymisponnen lisäksi ehdotuksen voimaansaattamislaiksi. Usein myös so-
pimuksesta johtuvat muutokset asiasisältöiseen iainsäädäntöön sisällytetään 
samaan hallituksen esitykseen. Tämän hallituksen esityksen valmistelussa on eri 
näkökohdat, ml. Ahvenanmaan hyväksymisen hankkiminen, huomioon ottaen 
päädytty sisällyttämään esitykseen tavanomainen voimaansaattamislaki. 
 
 

3. Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus 
 

Hallituksen esitykseen sisältyy tavanomainen jakso eduskunnan suostumuksen 
tarpeellisuutta koskevista perusteluista. Perustuslakisopimuksen katsotaan vaativan 
eduskunnan hyväksymistä useilla eri perusteilla. On selvää, että perustus-
lakisopimus vaatii eduskunnan hyväksymisen "merkitykseltään huomattava" -
perusteen nojalla. Eduskunnan hyväksyminen on tarpeen myös sopimuksen 
budjettivaltaa sitovien vaikutusten takia (PeVL 9/2006 vp). Näiden lisäksi perus-
tuslakisopimus sisältää huomattavan määrän lainsäädännön alaan kuuluvia 
määräyksiä, ja sopimus vaatii myös siitä syystä eduskunnan hyväksymisen. 
 

Perusteluissa kiinnitetään huomiota siihen, että vaikka aiemmat perussopimukset 
eivät perustuslakisopimuksen myötä menetä merkitystään, on kaikki perus-
tuslakisopimuksen määräykset, myös aiempien perussopimusten määräyksiä 
vastaavat määräykset, saatettava Suomessa lailla voimaan. Perustuslain 94 §:n 1 
momentin ja 95 §:n 1 momentin ilmaisuja lainsäädännön alasta on tulkittava 
samalla tavalla. Arvioitaessa sopimuksen määräysten kuulumista lainsäädännön 



 

 

alaan voidaan pohjana käyttää arvioita, joita on tehty Suomen liittymissopimuksen, 
Amsterdamin sopimuksen ja Nizzan sopimuksen sekä laajentumissopimus-ten 
käsittelyssä. Käsitys lainsäädännön alasta on kuitenkin Suomen EU-jäsenyyden 
aikana laajentunut, mistä syystä näitä arvioita ei voida pitää tyhjentävinä. Aiempien 
perussopimusten käsittely on kuitenkin huomioitu esityksessä mm. siten, että 
esityksessä ei ole käsitelty samalla yksityiskohtaisuudella asioita, joita on käsitelty 
jo aiempien perussopimuksia koskevien hallituksen esitysten yhteydessä. 
 
 

4. Käsittelyjärjestys 
 

Valtioneuvoston selonteko perustuslakisopimuksesta (VNS 6/2005 vp) sisälsi tiiviin 
esityksen sopimuksen suhteesta Suomen perustuslakiin ja sopimuksen hy-
väksymistä koskevan ehdotuksen käsittelyjärjestyksestä eduskunnassa. Selonte-
koon ei sisällytetty tyhjentävästi siinä esitettyjen johtopäätösten perusteluja, joiden 
paikan katsottiin olevan sopimuksen hyväksymistä koskevassa hallituksen 
esityksessä. 
 

Nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen käsittelyjärjestysperustelut ovat siten 
selontekoa jossain määrin yksityiskohtaisemmat, mutta johtopäätökset ovat samat 
kuin selonteossa lukuun ottamatta pientä tarkennusta, joka johtuu Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen antamasta päätöksestä asiassa C-176/03. 
Käsittelyjärjestysperusteluita sekä niihin liittyviä yleisperusteluja on myös täy-
dennetty muutamilla perustuslakivaliokunnan aiempaa lausuntokäytäntöä koskevilla 
viittauksilla (Eurooppa-neuvoston roolin muutos, sopimuksen yksinkertaistetut 
tarkistusmenettelyt). Nämä lisäykset eivät kuitenkaan muuta jo valtioneuvoston 
selontekoon sisältyneitä johtopäätöksiä näiden muutosten vaatimasta 
käsittelyjärjestyksestä eikä näiden sopimusmääräysten merkityksestä valtion 
ylimpien toimielinten välisissä suhteissa. Yleisenä luonnehdintana voidaan lisäksi 
todeta, että arvioinnissa on noudatettu varovaisuutta; rajatapauksissa määräyksen 
on katsottu edellyttävän supistettua perustuslain säätämisjärjestystä. 
 

Arvioinnissa on pyritty ottamaan huomioon se, että Suomen liittymissopimuksen ja 
Amsterdamin sopimuksen hyväksymisen jälkeen on vuonna 2000 tullut voimaan 
Suomen uusi perustuslaki. Keskeisenä lähtökohtana käsittelyjärjestysarvi-oinnissa 
on, että perustuslain 1 §:n säännöksiä Suomen täysivaltaisuudesta on tarkasteltava 
Suomen kansainvälisten velvoitteiden valossa ja erityisesti ottaen huomioon 
Suomen jäsenyys Euroopan unionissa. 
Perustuslakisopimuksen suhdetta Suomen perustuslakiin arvioitaessa on täysi-
valtaisuusarvioinnin lisäksi kiinnitetty huomiota erityisesti perusoikeussäännöksiin 
(6-23 §), rajattua poikkeusta koskeviin säännöksiin (73 §, 94 §:n 3 mom.), ylimpien 
valtioelinten toimivaltuuksia kansainvälisissä suhteissa koskeviin säännöksiin (3§:n 
3 mom., 99 §:n 1 mom.) ja syyttäjälaitosta koskevaan säännökseen (104 §) sekä 
asioiden käsittelyä eduskunnassa koskeviin säännöksiin (39 ja 52 §). 
 

Vaikka perustuslakisopimuksella on tarkoitus kumota aiemmat perussopimukset ja 
perustaa (uusi) Euroopan unioni, ei sopimusta voida pitää täysin uutena kan-
sainvälisenä velvoitteena sopimuksen hyväksymis- ja voimaansaattamismenette-



 

 

lyjen kannalta. Käsittelyjärjestyksen arvioinnin lähtökohtana on pidetty sitä, kuinka 
perustuslakisopimus muuttaa tilannetta nykytilaan verrattuna. 
 

Käsittelyjärjestysperusteluihin sisältyy myös erityinen Ahvenanmaata koskeva 
osuus. Arvioinnissa on sovellettu ns. aukkoteoriaan verrattavaa harkintaa: Jos 
maakuntapäivät on antanut aiemmin hyväksymisensä toimivallansiirrolle, voidaan 
kyseisen sopimusmääräyksen muuttaminen käsitellä tavallisen lain säätä-
misjärjestyksessä edellyttäen, että muutos ei laajenna toimivallansiirtoa aiempaan 
verrattuna. Ahvenanmaan osalta arvioinnissa ei ole otettu huomioon sitä 
perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöön perustuvaa periaatetta, jonka mukaan 
kokonaisuuden kannalta epäolennaiset lisäykset ja muutokset, jotka merkitsevät 
sinänsä perustuslaki poikkeuksen vähäistä laajentamista, voidaan toteuttaa 
tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos perustuslakipoikkeuksena aikanaan 
säädetyn kokonaisjärjestelyn luonnetta ei tällä tavoin muuteta toisenlaiseksi (HE 
1/1998 vp, s. 125/1). Tämän tulkintaperiaatteen ulottuvuuteen olisi hyödyllistä 
saada esityksen käsittelyn yhteydessä selvennystä. 
 

Edellä mainituista lähtökohdista hallituksen arviossa on päädytty siihen, että so-
pimus sisältää joitakin määräyksiä, jotka koskevat perustuslakia sen 94 §:n 2 
momentissa tarkoitetulla tavalla ja sopimuksen hyväksyminen edellyttää päätöstä, 
jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Esityksen 
mukaan seuraavien määräysten on arvioitu vaativan supistetun perustuslain 
säätämisjärjestyksen käyttämistä: 
- unionin oikeuden ensisijaisuutta koskevan periaatteen soveltamisalan ja tuo-
mioistuimen toimivallan laajeneminen pilarijaon poistumisen myötä; 
- uudet oikeusperustat rikosoikeudellisen menettelyn osatekijöiden (III-270 artikla) 
ja tunnusmerkistöjen ja seuraamusten (III-271) artikla määrittelemiseksi; 
- Euroopan syyttäjänviraston perustamisen mahdollistava oikeusperusta (III-274 
artikla); 
- yhteisen kauppapolitiikan alan laajeneminen kattamaan ulkomaiset suorat si-
joitukset (III-315 artikla); 
- rajatylittävisn vakavien terveysuhkien valvontaa, niistä hälyttämistä ja niiden 
torjumista koskevat toimenpiteet Ahvenanmaan maakunnan osalta (III-278 artikla); 
- perustuslakisopimuksen yksinkertaistetut tarkistusmenettelyt (IV-444 artikla ja 
IV-445 artikla) siltä osin kuin ne vaikuttavat valtioelinten välisiin suhteisiin; 
- määräenemmistöpäätöksentekoon siirtymisen tiiviimmän yhteistyön aloilla 
mahdollistava määräys (III-422 artikla); ja 
- kansainvälisten sopimusten tekemistä koskevien menettelyjen (III-325 artikla) 
muuttuminen nykyisen SEU 24 artiklan mukaisen unionin uiko- ja turvallisuuspo-
litiikan alaan kuuluvien sopimusten osalta niin sanotun hätäjarrun poistuessa. 
 

Käsittelyjärjestysjaksossa tarkastellaan myös muita määräyksiä, joiden osalta 
johtopäätöksenä on kuitenkin se, että määräyksen ei katsota vaativan supistettua 
perustuslainsäätämisjärjestystä. Tällaisia ovat: 
- unionin oikeuden ensisijaisuutta koskevan periaatteen kirjaaminen; 
- joustolausekkeen (1-18) soveltamisalan laajeneminen pilarijaon poistuessa; 
- unionin oikeushenkilöllisyys; 
- perusoikeuskirjan oikeudellistaminen ja EU:n liittymisen Euroopan ihmisoike-
ussopimukseen mahdollistava oikeusperusta; 



 

 

- toissijaisuuden valvonta; 
- määräenemmistöpäätöksenteon käyttöalan laajentaminen; 
- muut toimivallanjaon muutokset; 
- perustuslakisopimuksen muuttamismenettelyt muilta osin; 
- Suomen perustuslain rajattu poikkeus - edellytys. 
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Alla käsitellään lyhyesti eräitä Euroopan unionin perustuslakisopimukseen ja 
Ahvenanmaan asemaan liittyviä kysymyksiä. Perustuslakisopimuksen keskeisintä 
sisältöä sekä säätämisjärjestykseen liittyvät kysymykset myös Ahvenanmaan 
itsehallintolain kannalta käsitellään erillisissä oikeusministeriön 
asiantuntijalausunnoissa. 

Ahvenanmaan asemaan liittyviä kysymyksiä on käsitelty perustuslakiso-pimuksesta 
annetun valtioneuvoston selonteon yhteydessä, jonka vuoksi tässä lausunnossa 
keskitytään selonteon käsittelyn jälkeiseen kehitykseen. Oikeusministeriön 9.3.2006 
antama lausunto selonteon johdosta on tämän lausunnon liitteenä. 

Maakunnan edustajat ovat perustuslakisopimuksen käsittelyn yhteydessä nostaneet 
esille erityisesti kolme asiaa: 1) maakunnan puhevalta EY-tuomioistuimessa, 2) 
Ahvenanmaan edustajan paikka Euroopan parlamentissa sekä 3) maakuntapäivien 
aseman takaaminen toissijaisuusvalvonnan puitteissa. 

Oikeusministeriö katsoo, että ainoastaan kysymys maakuntapäivien asemasta 
toissijaisuusvalvonnan puitteissa liittyy nyt käsiteltävään Euroopan unionin 
perustuslakisopimukseen, eikä kahden muun kysymyksen käsittely tulisi liittää 
perustuslakisopimuksen yhteyteen. 

 

Maakunnan puhevalta EY-tuomioistuimessa 

Asiasta on keskusteltu oikeusministeri Luhtasen ja maaneuvos Nordlundin tapaamisessa 
10.5.2006, jolloin sovittiin työryhmän asettamisesta. Ulkoasiainministeriö on asettanut 
työryhmän ajalle 1.9.2006-31.8.2007, kuitenkin niin, että EU-puheenjohtajakauden 
velvoitteiden johdosta pääosa työryhmän työstä painottuisi vuoden 2007 puolelle. 
Työryhmän tehtävänä on selvittää niitä erilaisia tilanteita, joissa Ahvenanmaalla on 
oikeudellinen intressi käyttää puheoikeutta, selvittää muiden valtioiden mahdollisesti 
noudattamia käytäntöjä verrattavissa olevissa tapauksissa ja tehdä näiden selvitysten 
perusteella mahdollisia ehdotuksia Ahvenanmaan puheoikeuskäy-tännön kehittämisestä. 
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Oikeusministeriö pitää työryhmän asettamista myönteisenä eikä siliä ole 
huomauttamista työn aikataulun suhteen. Kysymys maakunnan puheoikeuden 



 

 

kehittämisestä EY:n tuomioistuimessa ei oikeusministeriön käsityksen mukaan liity 
perustuslakisopimuksen käsittelyyn. 

 

Ahvenanmaan edustajan paikka Euroopan parlamentissa 
 

Ahvenanmaan maakuntapäivät on tehnyt lakialoitteen ahvenanmaalaisen edustuksen 
saamiseksi Euroopan parlamenttiin. Tasavallan presidentti on 8.6.2006 päättänyt antaa 
aloitteen eduskunnalle käsiteltäväksi. 

Kysymys ei oikeusministeriön käsityksen mukaan liity perustuslakisopimuksen 
käsittelyyn. 

 

Maakuntapäivien asema toissijaisuusvalvonnassa 

Asiaa on käsitelty sekä eduskunnan puhemiesneuvoston EU-menettelyjen 
tarkistustoimikunnassa että oikeusministeriön 31.5.2006 mietintönsä antaneessa EU-
työryhmässä (ks. tarkemmin liitteenä oleva 9.3.2006 päivätty lausunto). 

Oikeusministeriö pitää tarkoituksenmukaisena tarkastustoimikunnan ehdotusta 
eduskunnan työjärjestyksen 30 §:n muuttamisesta niin, että Ahvenanmaan 
maakuntapäivät voisi ilmaista suurelle valiokunnalle käsityksensä säädösehdotuksen 
toissijaisuuusperiaatteen mukaisuudesta. 

Vastaava säännös tulisi liittää Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:ään. Samassa 
yhteydessä voitaisiin tehdä myös muut oikeusministeriön EU-työryhmän ehdottamat 
muutokset itsehallintolain 58, 59 ja 59 c §:ään. 

Edellä mainitut muutokset luonnollisesti riippuvat siitä, missä muodossa EU:n 
perustuslakisopimus mahdollisesti tulee voimaan ja antaako maakuntapäivät 
suostumuksensa sen voimaantulemiselle Ahvenanmaan maakunnassa. 
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LAUSUNTO AHVENANMAAN MAAKUNNAN HALLITUKSEN 14.2.2006 PÄIVÄTYSTÄ 
MUISTIOSTA (K16/06/1/6) KOSKIEN VALTIONEUVOSTON SELONTEKOA EDUSKUNNALLE 
EUROOPAN UNIONIN PERUSTUSLAKISOPIMUKSESTA (VNS 6/2005 vp) 

 
Perustuslakivaliokunta on pyytänyt oikeusministeriöltä lausuntoa otsikossa 
mainitusta Ahvenanmaan maakunnan hallituksen muistiosta. Muistiossa nostetaan 
esille kolme pääkysymystä: maakunnan puhevalta EY-tuomioistuimessa, 
Ahvenanmaan edustajan paikka Euroopan parlamentissa sekä maakuntapäivien 
aseman takaaminen toissijaisuusvalvonnan puitteissa. On sinänsä ymmärrettävää, 
että maakunnan hallitus on ottanut esille maakunnan tärkeiksi näkemiä kysymyksiä, 
mutta oikeusministeriön näkemyksen mukaan ainoastaan kysymys maakuntapäivien 
asemasta toissijaisuusvalvonnan puitteissa liittyy välittömästi nyt käsiteltävään 
Euroopan unionin perustuslakisopimukseen. 
 
Maakuntapäivien asema toissijaisuusvalvonnan puitteissa 
 
Perustuslakisopimuksen toissijaisuus-ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista 
koskeva pöytäkirja (toissijaisuuspöytäkirja) sisältää uuden menettelyn unionin 
toiminnassa. Pöytäkirjan 4 artiklan mukaan unionin elimet toimittavat esitykset 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviksi euroop-pasäädöksiksi ja niiden 
muutoksiksi suoraan kansallisille parlamenteille. Kansalliset parlamentit voivat, 
kuultuaan tarvittaessa lainsäädäntövaltaa käyttäviä alueellisia parlamentteja, kuuden 
viikon kuluessa esittää unionin toimielimille perusteltuja lausuntoja niistä syistä, 
joiden perusteella ne katsovat, että esitys ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen (6 
artikla). Jokaisella kansallisella parlamentilla on tässä menettelyssä kaksi ääntä, 
jotka jakautuvat jäsenvaltion kansallisen parlamenttijärjestelmän perusteella. Kak-
sikamarisessa parlamenttijärjestelmässä kummallakin kamarilla on yksi ääni (7 
artikla). 
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Ahvenanmaan maakunnan hallitus on esittänyt, että toissijaisuusvalvonnan johdosta 
Suomeen perustettavien yhteisöjärjestelmien tulee heijastaa eduskunnan ja 
maakuntapäivien nykyistä perustuslaillista suhdetta. 
 
Kysymys maakuntapäivien asemasta toissijaisuusvalvonnan puitteissa on ollut 
käsiteltävänä sekä puhemiesneuvoston asettamassa EU-menettelyjen 
tarkistustoimikunnassa2 että oikeusministeriön asettamassa työryhmässä3. EU-
menettelyjen tarkistustoimikunta katsoi, että lainsäädäntövaltaa käyttävillä 
alueellisilla parlamenteilla ei ole toissijaisuusvalvoimassa itsenäistä puhevaltaa 
unionin toimielimiin nähden. Toimikunta piti tarkoituksenmukaisena, että 
maakuntapäivien osallistuminen eduskunnassa tapahtuvaan toissijaisuusvalvontaan 
nivoutuu suoraan eduskunnan sisäiseen menettelyyn ja ehdotti, että maakuntapäivien 
kuuleminen toissijaisuusvalvonnan asioissa järjestetään osaksi suuressa 
valiokunnassa tapahtuvaa toissijai-suusvalvontaa. Toimikunta ehdotti, että tätä 
koskeva säännös lisätään eduskunnan työjärjestyksen 30 §:ään. 
 
Myös oikeusministeriön EU:n perustuslakisopimuksen vaikutuksia Ahvenanmaahan 
tarkastellut työryhmä piti Ahvenanmaan maakuntapäiviä sellaisena 
lainsäädäntövaltaa käyttävänä alueellisena parlamenttina, jota tarkoitetaan 
toissijaisuuspöytäkirjan 6 artiklassa. Työryhmässä käsiteltiin maakunnan ehdotusta 
Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 59 a §:n muuttamista siten, että pykälään 
otettaisiin säännös, jonka mukaan maakuntapäivien näkemys toissijaisuusperiaatteen 
noudattamisesta tulisi pyynnöstä antaa tiedoksi EU:n asianomaisille elimille. 
Työryhmän mietinnössä kuitenkin katsottiin, ettei toissijaisuuspöytäkirja tai yleinen 
EU-oikeus tarjoa muuta kuin pöytäkirjassa säädeltyä menettelyä esittää unionin 
toimielimiä sitovalla tavalla parlamentin näkemys siitä, onko jokin esitys lainsää-
tämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi eurooppasäädökseksi toissijaisuusperiaatteen 
vastainen. 
 
Työryhmässä pohdittiin myös toissijaisuuspöytäkirjan 7 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen virkkeen tulkintaa.4 Eräiden työryhmässä esitettyjen arvioiden mukaan 
lainsäädäntövallan jakautumista eduskunnan ja maakuntapäivien välillä 
itsehallintojärjestelmän mukaisesti voitaisiin mahdollisesti pitää sellaisena 
kansallisena parlamenttijärjestelmänä, joka mahdollistaisi esimerkiksi, että 
eduskunta voisi kansallisin järjestelyin sitoutua käyttämään yhden äänistään 
maakunnan toivomalla tavalla maakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvissa asioissa. 
Koska asia katsottiin liittyvän vahvasti eduskunnan valtaoikeuksien sääntelyyn, 
työryhmä ei katsonut tehtäväkseen käsitellä sitä tarkemmin. 
 
Mietinnössään työryhmä päätyi ehdottamaan, että itsehallintolain 
59 a §:ään lisättäisiin uusi 4 momentti, jonka mukaan maakuntapäiville on 

                                                
2 EU-menettelyjen kehittäminen. EU-menettelyjen tarkistustoimikunnan mietintö. Eduskunnan 
kanslian julkaisu 2/2005. 
3 EU:n perustuslakisopimus ja Ahvenanmaan maakunta. Oikeusministeriön asettaman 
työryhmän mietintö 31.5.2005. Oikeusministeriön työryhmämietintö 2005:9. 

3 EU-menettelyjen kehittäminen, s. 52 ja 60. 



 

 

varattava tilaisuus maakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvissa asioissa ilmoittaa 
eduskunnalle käsityksensä siitä, onko ehdotus eurooppasäädöksek-si 
toissijaisuusperiaatteen vastainen. Työryhmä kuitenkin esitti, että tilannetta on syytä 
arvioida uudestaan jos tulevaisuudessa osoittautuu, että myös kansalliset 
yksikamariset parlamentit voivat käyttää vain toisen äänistään. 3 

 
Oikeusministeriö pitää selvänä, että Suomen on perustuslakisopimuksen ja 
toissijaisuuspöytäkirjan tultua voimaan noudatettava toissijaisuuspöytäkir-jassa 
luotua menettelyä kansallisten parlamenttien harjoittamassa euroop-
pasäädösehdotusten toissijaisuusvalvonnassa. Eduskunta on niiden nojalla 
velvoitettu kuulemaan maakuntapäiviä pöytäkirjan tarkoittamalla tavalla. On 
perusteltua, että itsehallintolakia täydennettäisiin säännöksellä maakuntapäivien 
oikeudesta ilmoittaa eduskunnalle käsityksensä eurooppasää-dösehdotuksen 
toissijaisuusperiaatteen vastaisuudesta. Oletuksena on, että toissijaisuuspöytäkirjan 
mukaan kansalliselle parlamentille kuuluvat kaksi ääntä voidaan jakaa vain 
kaksikamarisissa parlamenttijärjestelmissä. Jos kuitenkin tulevaisuudessa 
osoittautuu, että muut kuin kaksikamariset parlamentit voivat käyttää vain toisen 
äänistään, tilannetta tulisi tarkastella uudestaan. Koska kysymys olisi eduskunnan 
valtaoikeuksia koskevasta sääntelystä, asiasta ei ainakaan yksinomaan tulisi säätää 
itsehallintolaissa. Joka tapauksessa mahdollisen sääntelyn lähtökohtana tulisi olla, 
että eduskunta itse yksittäistapauksissa päättäisi luopuuko se yhdestä äänestä vai ei. 
 
Maakunnan puhevalta EY-tuomioistuimessa 
 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus esittää muistiossaan, että maakunnalle on 
annettava joko kansallisella tai unionin tasolla laajemmat valtuudet nk. 
sopimusrikkomusasioiden yhteydessä maakunnan oikeusturvan takaamiseksi. 
 
Oikeusministeriö pitää maakunnan oikeutta puolustautua sen lainsäädäntövallan 
piiriin kuuluvissa sopimusrikkomusasioissa tärkeänä, etenkin sen vuoksi, että 
maakunta itsehallintolain 59 d §:n mukaan itse vastaa sen toimesta tai 
laiminlyönnistä johtuvasta EY-tuomioistuimen Suomelle tuomitsemasta rahallisesta 
seuraamuksesta. 
 
Oikeusministeriön näkemyksen mukaan ei kuitenkaan vaikuta todennäköiseltä, että 
jäsenvaltioiden lakiasäätäville alueille EU:n lainkäyttöjärjestelmässä annettaisiin 
niiltä nyt puuttuva itsenäinen kannevalta tai vastaajan asema 
sopimusrikkomusasioissa.5 Tämän vuoksi maakunnan puhevaltaa 
sopimusrikkomusasioissa EY-tuomioistuimessa tulisi tarkastella lähinnä 
kansallisella tasolla. 
 
Maakunnan puheoikeutta EY-tuomioistuimessa käsiteltiin oikeusministeriön 
asettamassa EU:n perustuslakisopimusta ja Ahvenanmaata käsittelevässä 
työryhmässä, vaikka kysymyksen ei suoranaisesti katsottu liittyvän pe-

rustuslakisopimukseen. Työryhmä ehdotti, että itsehallintolain 59 c §:ää 
täydennettäisiin säännöksellä, jonka mukaan maakunnan hallitus voi tehdä esityksen 

                                                                                                                          
4 "Kullakin kansallisella parlamentilla on kaksi ääntä, jotka jakautuvat kansallisen 
parlamenttijärjestelmän perusteella:'' 
5 Sama näkemys esitetään valtioneuvoston tilaamassa selvityksessä EU:n toimivalta ja 
Ahvenanmaa. Selvitysmies Niilo Jääskisen selvitys, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 
6/2003, s. 65. 

5 EU:n perustuslakisopimus ja Ahvenanmaan maakunta, s. 18-19. 



 

 

toimivaltaiselle viranomaiselle siitä, että Suomi käyttäisi puheoikeuttaan EY-
tuomioistuimessa.6 Työryhmä totesi lisäksi, että maakunnan puheoikeuteen ja 
intressi valvontaan EY-tuomioistuimessa liittyvät tapaukset voivat olla kovin 
erilaisia ja luonteeltaan sellaisia, että niistä on vaikea säätää yksityiskohtaisesti 
laissa. Tämän vuoksi työryhmä ehdotti, että ulkoasianministeriön johdolla 
laadittaisiin eri prosessitilanteita kattavat "co-de of conducf-tyyppiset 
menettelytavat. 

 
Ulkoasiainministeriö järjesti 13.2.2006 asiasta kokouksen, jossa myös oi-
keusministeriö oli edustettuna. Kokouksessa päätettiin laatia kirjallinen selvitys 
nykyisistä menettelytavoista itsehallintolain 59 c §:n (68/2004) kattamissa erilaisissa 
sopimusrikkomustilanteissa. 
 
Oikeusministeriö pitää ehdotusta käytännön tilanteita koskevien suuntaviivojen 
luomisesta ja yhteisesti sovittujen menettelytapojen kirjaamisesta hyvänä ja 
kannatettavana. Vaikka Suomen hallitus viime kädessä päättää Suomen vastausten ja 
kannanottojen sisällöstä, mikään ei kuitenkaan estä Suomea antamasta 
Ahvenanmaan itsehallinnollisen aseman jo nyt selvemmin näkyä 
prosessiasetelmassa silloin kuin Ahvenanmaan toimivaltaan kuuluvia asioita 
käsitellään EY:n tuomioistuimessa. 
 
Ahvenanmaan edustajan paikka Euroopan parlamentissa 
 
Suomen (Ahvenanmaa mukaan lukien) EU-jäsenyyden alusta lähtien Ahvenanmaa 
on johdonmukaisesti vaatinut, että maakunnalla tulisi olla oma edustajansa Euroopan 
parlamentissa. 
 
Kysymystä Ahvenanmaan edustajan paikasta Euroopan parlamentissa käsi- 

Q 

teltiin myös valtioneuvoston tilaamassa selvityksessä , jossa selvitysmies totesi 
kysymyksen olevan luonteeltaan poliittinen. Selvityksessä analysoitiin kysymykseen 
liittyviä perustuslaillisia, itsehallintojärjestelmään liittyviä ja EU-oikeudellisia 
näkökohtia. Selvitysmiehen johtopäätös oli, että unionin oikeusjärjestys ei edellytä 
eikä estä Ahvenanmaan erottamista omaksi vaalipiirikseen Euroopan parlamentin 
vaaleissa. Tällaisella ratkaisulla ei kuitenkaan selvitysmiehen mukaan oikeudellisesti 
kompensoitaisi sitä Ahvenanmaan maakuntapäivien valitsijakunnan demokraattisten 
osallistumismahdollisuuksien menetystä, joka on aiheutunut maakuntapäivien 
toimivallan siirtymisestä unionille. Perustuslain 6 §:stä saattaisi kuitenkin aiheutua 
myös oikeudellisia rajoituksia tällaiselle ratkaisulle ottaen erityisesti huomioon sen, 
että Ahvenanmaa nauttii yksipuolisia poikkeuksia jäsenyysvelvoitteista 
merkitsevästä erityisasemasta EU:ssa. 

                                                
6 EU:n penistuslakisopimus ja Ahvenanmaan maakunta, s. 21. 

8 EU:n toimivalta ja Ahvenanmaa, Selvitysmies Niilo Jääskisen selvitys, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2003, s. 58-61. 



22(5) 

 

f Kysymystä on käsitelty myös oikeusministeriön asettaman Kansanvalta 
2007-toimikunnan 7.6.2005 päivätyssä mietinnössä9 toimikunnan käsiteltäessä 
Europarlamenttivaaleja koskevia erityiskysymyksiä. Tässä yhteydessä toimikunta 
katsoi, että Ahvenanmaan väestöpohja ei anna edellytyksiä maakunnalle kuuluvaan 
kiintiöpaikkaan ainakaan Suomesta tulevaisuudessa valittavien 13 edustajan 
joukossa. Toimikunnan mielestä Ahvenanmaan maakunnan ääntä pitäisi kuitenkin 
nykyistä enemmän saada kuuluville Euroopan unionissa tehostamalla ja lisäämällä 
maakunnan sekä eduskunnan ja Suomen europarlamentaarikkojen yhteistyötä. 

J Ottaen huomioon, että maakunnan oma edustus Euroopan parlamentissa 
aiheuttaisi merkittävän epätasapainon edustajien äänestäjämäärissä maakunnan ja 
valtakunnan välillä sekä Euroopan parlamentin jäsenmaakohtäisten paikkojen 
määrän kehityssuunta oikeusministeriö ei näe edellytyksiä sille, että maakunnalle 
annettaisiin yksi paikka Suomen kiintiöstä Euroopan parlamentissa. 
 
Maakunnan osallistuminen perussopimusten muuttamiseen 
 
Maakunta on oman lausuntonsa mukaan kiitettävällä tavalla voinut osallistua 
perustuslakisopimuksen valmisteluun sekä kansallisella että EU-tasolla. Maakunnan 
aseman vahvistaminen EU-asioiden valmistelussa kansallisella tasolla ja EU:n 
piirissä oli myös keskeisin syy vuonna 2004 voimaan tulleeseen itsehallintolain 9a 
luvun muutokseen (HE 18/2002 vp). Samaan pyrki myös oikeusministeriön EU:n 
perustuslakisopimuksen vaikutusta Ahvenanmaahan pohtinut työryhmä. Edellä jo 
mainittujen ehdotusten lisäksi työryhmä ehdotti itsehallintolain täydentämistä 
säännöksillä, joilla taattaisiin maakunnan hallitukselle ja maakuntapäiville 
mahdollisuuden esittää näkemyksiään kaikista EU:n perustuslakisopimuksen 
muutoksista, riippumatta siitä kuuluvatko muutokset maakunnan toimivaltaan vai 
ei.10 Oikeusministeriö pitää tärkeänä, että maakunnan mahdollisuus osallistua 
perussopimusten muutosten käsittelyyn mahdollisimman varhaisesta vaiheesta 
lähtien taataan ja tarvittaessa kehitetään. Samalla oikeusministeriö kiinnittää 
huomiota siihen periaatteelliseen ongelmaan, joka liittyy Euroopan parlamentin 
aseman vahvistumiseen lainsäätäjänä sitä taustaa vasten, että huomattava osa 
Ahvenanmaan maakuntapäivien lainsäädäntövallasta on siirtynyt unionille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Edustuksellinen demokratia. Kansanvalta 2007 -toimikunnan mietintö. Oikeusministeriön komiteanmietintö 2005:1, s. 41 
10 EU:n perustuslakisopimus ja Ahvenanmaan maakunta, s. 12-17. 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS EUROOPAN PERUSTUSLAISTA TEHDYN SOPIMUKSEN 
HYVÄKSYMISESTÄ JA LAIKSI SEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN 
MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA (HE 67/2006 VP) 

Perustuslakivaliokunta on pyytänyt oikeusministeriön asiantuntijalausuntoa asiassa HE 
67/2005 vp, hallituksen esitys Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen 
hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta (myöhemmin "perustuslakisopimus"). 
 
Käsitellessään valtioneuvoston selontekoa Euroopan unionin perustuslakiso-pimuksesta 
(VSN 6/2005 vp) perustuslakivaliokunnalla ei ollut mahdollisuutta aikataulusyistä 
arvioida sopimuksen suhdetta Suomen perustuslakiin. Näin ollen yksityiskohtainen arvio 
päätettiin tehdä vasta käsiteltäessä perustuslakisopimuksen hyväksymisestä mahdollisesti 
annettavaa hallituksen esitystä. Perustuslakivaliokunta piti kuitenkin todennäköisenä, että 
perustuslakisopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta on päätettävä 
perustuslain 94 §:n 2 momentissa ja 95 §:n 2 momentissa säädetyllä määräenemmistöllä 
(PeVL 9/2006 vp, s. 5-6). Oikeusministeriö yhtyy tähän myös hallituksen esitykseen 
sisältyvään kantaan. 
 
Sopimuksen laajuuden vuoksi seuraavassa keskitytään arvioimaan yksinomaan 
sopimuksen hyväksymisessä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisessa käytettävää käsittelyjärjestystä. Tarkastelu rajoitetaan ainoastaan 
niihin sopimusmääräyksiin, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä edellä esitetyn ns. 
supistettua perustuslainsäätämisjärjestystä koskevan arvion kannalta. 
Perustuslakisopimukseen sisältyviä eurooppaoi-keudellisia ja Ahvenanmaata koskevia 
kysymyksiä esitellään oikeusministeriön erillisissä asiantuntijalausunnoissa. 
 
 

1 Käsittelyjärjestykseen liittyvän arvioinnin lähtökohtia 
 
Perustuslakisopimusta ei voida pitää täysin uutena kansainvälisenä velvoitteena 
sopimuksen hyväksymis- ja voimaansaattamismenettelyjen kannalta. Sopimuksessa on 
kysymys ennen kaikkea kodifioivasta uudistuksesta: perus-tuslakisopimuksella kumotaan 
muodollisesti sopimus Euroopan unionista ja Euroopan yhteisön perustamissopimus 
niihin tehtyine muutoksineen, mutta 
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asiallisesti perustuslakisopimus merkitsee näiden kahden sopimuskokonai-suuden 
yhdistämistä yhdeksi yhtenäiseksi perussopimukseksi. Merkittävä osa 
perustuslakisopimuksen määräyksistä vastaa asiallisesti sisällöltään unionin nykyisten 
perussopimusten määräyksiä. Perustuslakisopimus sisältää lisäksi yksityiskohtaiset 
määräykset, joiden tarkoituksena on varmistaa oikeudellinen jatkuvuus unionin 
nykyisten perussopimusten ja perustuslakisopimuksen välillä. 
 
Laki Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten 
hyväksymisestä säädettiin aiemmin voimassa olleiden perustuslakien, Suomen 
hallitusmuodon ja valtiopäiväjärjestyksen perusteella supistetussa 
perustuslainsäätämisjärjestyksessä (PeVL 14/1994 vp). Vaikeutetun 
säätämisjärjestyksen käyttämisen keskeisin syy oli se, että liittymissopimuksen 
määräykset oikeudellisesti katsoen rajoittivat Suomen täysivaltaisuutta. Myös 
Amsterdamin sopimuksen voimaansaattamislaki säädettiin supistemssa 
perustuslainsäätämisjärjestyksessä (PeVL 10/1998 vp). 
 
Suomen liittymissopimuksen ja Amsterdamin sopimuksen voimaansaattamislait ovat 
valtiosääntöoikeudelliselta luonteeltaan ns. poikkeuslakeja. Niitä voidaan muuttaa 
tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos muutos ei laajenna perustuslakiin 
aikaisemmin tehtyjen poikkeusten alaa. Myös sellaiset kokonaisuuden kannalta 
epäolennaiset lisäykset ja muutokset, jotka sinänsä merkitsevät 
perustuslakipoikkeuksen vähäistä laajentamista, voidaan toteuttaa tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä, jos kokonaisjärjestelyn luonnetta ei tällä tavoin muuteta 
toisenlaiseksi (HE 1/1998 vp, s. 124/1; PeVL 38/2001 vp, s. 4; PeVL 16/2005 vp, s. 4). 
Edellä esitetyn perusteella sopimuksen käsittelyjärjestystä on arvioitava erityisesti siitä 
lähtökohdasta, kuinka perustuslakisopimus muuttaa tilannetta nykytilaan verrattuna. 
Perustuslakivaliokunta tähdensi perustuslakisopimusta koskevaa selontekoa 
käsitellessään, että tällainen arvio tulee tehdä ensi sijassa 1.3.2000 voimaan tulleen 
perustuslain kannalta (PeVL 9/2006 vp, s. 5-6). 
 
Perustuslain 1 §:n 1 momentin säännöstä Suomen täysivaltaisuudesta on pe-
rustuslakiuudistuksen esitöiden mukaan tarkasteltava Suomen kansainvälisten 
velvoitteiden valossa ja erityisesti ottaen huomioon Suomen jäsenyys Euroopan 
unionissa (HE 1/1998 vp, s. 72/11). Perustuslain 1 §:n 3 momentin mukaan Suomi 
osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä 
yhteiskunnan kehittämiseksi. Sellaiset kansainväliset velvoitteet, jotka ovat 
tavanomaisia nykyaikaisessa kansainvälisessä yhteistoiminnassa ja jotka vain 
vähäisessä määrin vaikuttavat valtion täysivaltaisuuteen, eivät ole sellaisenaan 
ristiriidassa perustuslain täysivaltaisuutta koskevien säännösten kanssa (HE 1/1998 vp, 
s. 73/11). Perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan perustuslain 1 §:n 
täysivaltaisuussäännösten tulkitseminen siitä lähtökohdasta, että Suomi on Euroopan 
unionin jäsen, tarkoittaa sen huomioon ottamista, että jäsenyys on merkinnyt 
nimenomaan täysivaltaisuuden rajoituksia julkisen vallan eri lohkoilla. Kysymys 
uusien toimivaltuuksien antamisesta unionin toimielimille on kuitenkin valiokunnan 
käsityksen mukaan asia, joka lähtökohtaisesti koskettaa perustuslain täysivaltai-
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suusjärjestelyjä. Unionin tehtäväkentän vähäinen, esimerkiksi tarkistusluon-teinen 
kehittäminen unionilla jo olevien toimivaltuuksien pohjalta saattaa sen sijaan 
tapauksesta riippuen olla sopusoinnussa perustuslain täysivaltaisuus-sääntelyn kanssa. 
Unionin sisäisen toiminnan tavanomaisena pidettävä kehittäminen institutionaalisella 
tasolla puolestaan on yleensä merkityksetöntä täysivaltaisuuden kannalta (PeVL 
38/2001 vp, s. 4-5, PeVL 7/2003 vp, s. 3-4). 
 
Edellä esitellyn täysivaltaisuussäännöksen (1 §) lisäksi ns. supistetun perus-
tuslainsäätämisjärjestyksen tarpeellisuuteen liittyvässä arvioinnissa on huomiota 
kiinnitettävä erityisesti niihin perustuslain säännöksiin, jotka koskevat ylimpien 
valtioelinten toimivaltuuksia kansainvälisissä suhteissa (93-95 §), tuomioistuimia, 
tuomioistuinten riippumattomuutta ja ylimmän tuomiovallan käyttämistä (3 §:n 3 
mom., 98 §, 99 §:n 1 mom.) sekä syyttäjälaitosta (104 
§)- 
 
 
2 Supistetun perustuslainsäätämisjärjestyksen kannalta merkittävät so-
pimusmääräykset 
 
Pilarijaon poistuminen 

Perustuslakisopimuksen 1-6 artiklan mukaan EU:n perustuslaki sekä lainsäädäntö, jota 
unionin toimielimet antavat käyttäessään sille annettua toimivaltaa, ovat ensisijaisia 
jäsenvaltioiden oikeuteen nähden. Tämä ns. etusijaperi-aate on jo nykyisin unionin 
jäsenyyteen sisältyvä perusluonteinen seikka, jonka mainitseminen EU:n perustuslaissa 
ei sinänsä vaikuta säätämisjärjestykseen (PeVL 7/2003 vp, s. 10/11). 
Perustuslakisopimuksella puretaan kuitenkin muodollisesti EU-sopimuksella luotu niin 
sanottu kolmen pilarin rakenne, jolloin unionin oikeuden ensisijaisuuden periaatteen 
soveltamisala laajenee myös nykyiseen II pilariin (yhteinen uiko- ja 
turvallisuuspolitiikka) sekä nykyiseen III pilariin (poliisiyhteistyö ja rikosoikeudellinen 
yhteistyö). Suomen liittymissopimusta käsiteltäessä yhteisön oikeuden 
etusijaperiaatteen arvioitiin vaativan supistettua perustuslainsäätämisjärjestystä (PeVL 
14/1994 vp, s. 3). Mainitun periaatteen soveltamisalan laajeneminen perustuslakiso-
pimuksessa tarkoitetulla tavalla koskee myös nykyistä perustuslakia ja vaatii näin ollen 
supistettua perustuslain säätämisjärjestystä. 

Pilarijaon poistumisen myötä EY-tuomioistuimen toimivaltaa nykyisin koskevat yleiset 
periaatteet laajenevat koskemaan eräin poikkeuksin poliisiyhteistyötä ja 
rikosoikeudellista yhteistyötä sekä rajoitetummin yhteistä uiko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa. Suomen liittymissopimusta käsitellessään perustusla-
kivaliokunta totesi, että EY-tuomioistuimen toimivalta ratkaista, oliko jäsenvaltio 
jättänyt täyttämättä sille perustamissopimuksen mukaan kuuluvan velvollisuuden, 
merkitsi poikkeusta tuolloin voimassa olleen hallitusmuodon täysivaltaisuutta 
koskevista säännöksistä, koska tuomioistuimen päätöksestä saattoi aiheutua 
jäsenvaltiolle velvoite muuttaa lainsäädäntöään (PeVL 14/1994 vp, s. 3/II). 
Perustuslakisopimuksen III-360-362 artiklat, jotka laajentavat vastaavalla tavalla EU-
tuomioistuimen toimivaltaa poliisiyhteistyötä ja rikosoikeudellista yhteistyötä koskevien 
määräysten osalta, merkitsevät poikkeusta perustuslain täysivaltaisuutta koskevista 
säännöksistä ja vaativat näin ollen supistettua perustuslainsäätämisjärjestystä. 
Myös tuomioistuimen toimivalta antaa ennakkoratkaisuja laajenee pilarijaon 
poistuessa (111-369 artikla). Amsterdamin sopimusta arvioidessaan perustus-
lakivaliokunta katsoi, että ennakkoratkaisumenettelyn soveltamisalan laajentaminen 
poliisiyhteistyötä ja rikosoikeudellista yhteistyötä koskevaan EU-sopimuksen VI 



 

 

osaston alalle ei ollut ristiriidassa hallitusmuodon täysivaltaisuutta ja tuomioistuinten 
toimivaltaa koskevien säännösten kanssa, koska ennakkoratkaisun pyytäminen jäi 
kansallisten tuomioistuinten omaan harkintavaltaan (PeVL 10/1998 vp, s. 5/1, ks. myös 
PeVL 28/1997 vp, s. 3/II). Koska perustuslakisopimuksen 01-369 artikla merkitsee 
ylimmille tuomioistuimille nykyisin kuuluvan harkintavallan poistumista 
poliisiyhteistyötä ja rikosoikeudellista yhteistyötä koskevissa kysymyksissä, kyseinen 
perustuslakisopimuksen määräys koskee perustuslain 1 §:ssa säädettyä täysivaltaisuutta 
ja 3 §:n 3 momentissa sekä 98 ja 99 §:ssä säädettyä tuomioistuinten tuomiovaltaa. 
Määräys edellyttäisi näin ollen supistetun perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä. 

Unionin toimivallan muutokset 

Perustuslakisopimus aiheuttaa lukuisia muutoksia unionin ja jäsenvaltioiden väliseen 
toimivallanjakoon. Supistetun perustuslainsäätämisjärjestyksen kannalta 
merkityksellisinä voidaan pitää niitä uusia oikeusperustoja, jotka liittyvät 
vähimmäissääntöihin "muista rikosasioiden käsittelyn erityisistä osatekijöistä" (111-
270 artiklan 2 kohta) sekä rikosten ja seuraamusten määrittelystä (111-271 artikla). 
Nämä määräykset antavat unionille toimivaltaa tavalla, joka on määritelty suhteellisen 
laajasti, ilman nykyisille S EU 31 ja 34 artiklalle ominaista tarkkarajaisuutta. 
Sopimuksen III-271 artikla mahdollistaa mm. tunnusmerkistöjä ja seuraamuksia 
koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisen myös muiden kuin siinä nimenomaisesti 
mainittujen rikollisuuden lajien osalta. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on 
Amsterdamin sopimuksen yhteydessä arvioinut systematiikaltaan vastaavanlaisen 
määräyksen edellyttävän supistetun perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttöä, koska se 
merkitsi valtuutusta neuvostolle muuttaa unionin ja jäsenvaltiojden välistä toimival-
lanjakoa olennaisesti ilman, että muutosta merkitsevää säädöstä ratifioitaisiin 
jäsenvaltioissa (PeVL 10/1998 vp, s. 5/II). Perustuslakisopimuksen III-270 artikla ja 
III-271 artiklan 1 kohta merkitsevät valtuutuslauseketta koskevasta 
yksimielisyysvaatimuksesta huolimatta poikkeusta perustuslain täysivaltai-
suussäännöksestä ja edellyttävät supistettua perustuslainsäätämisjärjestystä. 

Supistettua perustuslainsäätämisjärjestystä edellyttää myös perustuslakisopimuksen 
111-274 artikla, joka mahdollistaa Euroopan syyttäjänviraston perustamisen. Viraston 
tehtävät määritellään III-274 artiklassa, mutta sen toimivaltuuksia voidaan laajentaa 
Eurooppa-neuvoston yksimielisellä euroop-papäätöksellä. Sekä viraston perustaminen 
että mahdollisuus sen toimivaltuuksien laajentamiseen III-274 artiklan nojalla 
merkitsevät toimivallan siirtämistä jäsenvaltioilta unionille. Koska syyttäjänvirasto 
toimii syyttäjän tehtävissä jäsenvaltioiden toimivaltaisissa tuomioistuimissa III-274 
artiklan nojalla määritettävissä rikosasioissa, määräys merkitsee poikkeusta syyttäjälai-
tosta koskevan perustuslain 104 §:stä. Syyttämistoimivallan uskominen merkittävissä 
määrin muulle kuin kansalliselle syyttäjäviranomaiselle merkitsee lisäksi poikkeusta 
perustuslain täysivaltaisuussäännöksestä. 
Uusien oikeusperustojen lisäksi perustuslakisopimuksella tarkistetaan eräitä nykyisten 
perussopimusten määräyksiä tavalla, joka merkitsee muutoksia unionin ja 
jäsenvaltioiden väliseen toimivallanjakoon. Supistetun perustuslainsäätämisjärjestyksen 
kannalta merkittävä on perustuslakisopimuksen III-315 artiklan sisältämä muutos, joka 
laajentaa yhteisen kauppapolitiikan alan kattamaan myös ulkomaiset suorat sijoitukset. 
Muutoksen on katsottava merkitsevän poikkeusta perustuslain 
täysivaltaisuussäännökseen. 

Ahvenanmaa 



 

 

Perustuslakisopimus sisältää joitakin määräyksiä, jotka nykytilaan verrattuna 
merkitsevät Ahvenanmaan maakunnan toimivallan siirtoa unionille. Tällaisena 
määräyksenä on pidettävä esimerkiksi sopimuksen III-278 artiklan 4 kohdan d 
alakohtaa, jolla annetaan unionille oikeus säätää toimenpiteistä, jotka koskevat rajat 
ylittävien vakavien terveysuhkien valvontaa, niistä hälyttämistä ja niiden torjumista. 
Lisäksi ns. pilarirakenteen poistuminen merkitsee sitä, että yhteisöoikeuden periaatteita 
sovelletaan myös poliisiyhteistyöhön ja rikosoikeudelliseen yhteistyöhön. Näin ollen 
perustuslakisopimuksen 1-6 artiklan mukainen unionin oikeuden ensisijaisuuden 
periaate laajentuu myös sellaisille aloille, jotka Ahvenanmaan itsehallintolain 
(1144/1991) mukaan kuuluvat maakunnan toimivaltaan. 

Edellä mainituista syistä sopimuksen voimaantulolle Ahvenanmaan maakunnassa on 
pyydettävä Ahvenanmaan itsehallintolain 59 §:n 2 momentin mukaisesti 
maakuntapäivien hyväksymistä. Lisäksi velvoitteen voimaansaattamisesta on 
säädettävä lailla, joka on eduskunnassa käsitelty perustuslain 95 §:n 2 momentin 
mukaisessa ns. supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä. 

Perustuslakisopimuksen muuttamismenettelyt 

Perustuslakisopimusta voidaan muuttaa kolmessa menettelyssä: sopimuksen IV-443 
artiklassa tarkoitetussa tavanomaisessa tarkistusmenettelyssä, IV-444 ja IV-445 
artiklassa tarkoitetuissa yksinkertaistetuissa tarkistusmenettelyissä sekä sopimuksen I ja 
III osaan sisältyvien niin sanottujen valtuutuslausekkei-den nojalla. 

Supistetun perustuslainsäätämisjärjestyksen kannalta merkityksellinen on pe-
rustuslakisopimuksen IV-444 artiklan 3 kohta, joka sisältää poikkeuksellisen 
kansainvälisen sopimuksen tarkistamiseen liittyvän menettelyn. Sen mukaan kansalliset 
parlamentit saavat suoraan sopimuksen nojalla mahdollisuuden estää artiklassa 
tarkoitetun eurooppapäätöksen tekemisen. Sopimuksen mukaan eduskunta tekisi 
päätöksen eurooppapäätöksen hyväksymisestä tai vastustamisesta siten suoraan IV-444 
artiklan nojalla ilman hallituksen esitystä asiasta. Menettely merkitsee valtionsisäisesti 
poikkeamista perustuslain 94 ja 95 §:n mukaisista tavanomaisista kansainvälisten 
velvoitteiden hyväksymis-ja voimaansaattamismenettelyistä. Poikkeus on siinä määrin 
merkittävä, ettei sitä voida pitää pelkästään perustuslain mukaisia menettelyjä 
täydentävänä, suoraan kansainväliseen velvoitteeseen sisältyvänä menettelynä. Tästä 
syystä IV-444 artikla edellyttää supistettua perustuslainsäätämisjärjestystä. 
Perustuslakisopimuksen IV-444 ja IV-445 artiklan mukainen yksinkertaistettu 
tarkistusmenettely edellyttää supistettua perustuslainsäätämisjärjestystä myös siitä 
syystä, että se merkitsee poikkeusta perustuslain 93 §:n säännöksiin. Mainittujen 
määräysten mukaisia menettelyjä käytettäessä sopimuksen muuttamistoimivalta siirtyy 
muodollisesti jäsenvaltioilta (hallitustenväliseltä konferenssilta) EU:n toimielimelle 
(Eurooppa-neuvostolle), joka päättää määräyksissä tarkoitetuista muutoksista 
eurooppapäatöksellä. Eurooppapää-tökset ovat unionin toimielimen säädöksiä, eivät 
valtioiden välisiä sopimuksia. Perustuslain 93 §:n 2 momentin mukaan unionissa 
tehtävien päätösten valmistelu ja päätöksenteko kuuluvat valtioneuvostolle siltä osin 
kuin päätös ei vaadi eduskunnan hyväksymistä. Valtioneuvoston toimivalta kattaa 
kaikki Euroopan unionissa tehtävien päätösten kohteena olevat asiat ja asiaryhmät, 
myös perustuslakisopimuksen IV-444 ja IV-445 artiklan tarkoittamat eu-
rooppapäätökset. Koska sopimuksen IV-444 ja IV-445 artikloissa on kuitenkin 
asiallisesti kyse perustuslakisopimuksen muuttamisesta, nämä määräykset merkitsevät 
poikkeusta siihen, että perussopimusten muutosten valmisteluun sovelletaan 
perustuslain 93 §:n 1 momentin säännöksiä. 



 

 

Supistettua perustuslainsäätämisjärjestystä edellyttää myös perustuslakisopimuksen III-
422 artiklaan sisältyvä valtuutuslauseke. Sen mukaan tiiviimpään yhteistyöhön 
osallistuvat jäsenvaltiot voivat päättää siirtyä määrä-eneiTtmistöpäätöksentekoon 
sellaisellakin alalla, jolla sopimuksen jonkin määräyksen mukaan sovelletaan 
neuvostossa yksimielisyyttä. Vastaavasti voidaan siirtyä tavanomaisen 
lainsäätämisjärjestyksen käyttöön alalla, jolla sopimuksen mukaan neuvosto antaa 
eurooppalakeja tai -puitelakeja erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä. Kummassakin 
tapauksessa päätös siirtymisestä tehdään neuvoston yksimielisellä eurooppapäatöksellä. 
Sopimuksen III-422 artiklan mukaiseen valtuutuslauseke vastaa laajuudeltaan IV-444 
artiklan yksinkertaistettua tarkistusmenettelyä, mutta siihen ei sisälly vastaavaa kansal-
listen parlamenttien mahdollisuutta estää päätöksen tekemistä. Tällainen IV-444 
artiklan sisältämä valtuutuslauseke on alaltaan niin yleinen, että sen sisältämästä 
päätöksenteon yksimielisyysvaatimuksesta huolimatta määräyksen voidaan katsoa 
olevan ristiriidassa perustuslain täysivaltaisuussäännöksen kanssa. 

Kansainvälisten sopimusten tekemistä koskevat menettelyt 

Perustuslakisopimuksen III-325 artiklassa määrätään menettelystä, jota sovelletaan 
neuvoteltaessa ja tehtäessä kansainvälisiä sopimuksia unionin ja kolmansien maiden tai 
kansainvälisten järjestöjen välillä. Määräys koskee myös yhteisen uiko- ja 
turvallisuuspolitiikan alalla sekä poliisiyhteistyön ja rikosoikeudellisen yhteistyön 
alalla tehtäviä sopimuksia, joiden neuvottelua ja tekemistä koskevasta menettelystä 
määrätään nykyisin S EU 24 ja 38 artiklassa. Nykyisessä SEU 24 artiklan mukaisessa 
menettelyssä on ollut mahdollisuus turvautua ns. hätäjarrulausekkeeseen (SEU 23 
artiklan 2 kohdan toinen alakohta), jonka nojalla jäsenvaltio saattaa tärkeistä 
kansalliseen politiikkaan liittyvistä syistä vastustaa päätöksen tekemistä 
määräenemmistöllä. Vastaavaa hätäjarrulauseketta ei voitane soveltaa 
perustuslakisopimuksen 111-325 artiklan mukaisessa menettelyssä. Kyseinen määräys 
ei sisällä nimenomaista viittausta yhteistä uiko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevaan 
hätäjarrulausekkeeseen (III-300 artiklan 2 kohdan toinen alakohta), eikä määräyksen 
sisäinen systematiikka myöskään näyttäisi sallivan lausekkeen soveltamista. Tältä osin 
on kysymys muutoksesta, joka merkitsee poikkeusta perustuslain täysivaltaisuutta 
koskeviin säännöksiin. 
 
 
 
3 Yhteenveto 

Oikeusministeriön näkemyksen mukaan seuraavat perustuslakisopimuksen määräykset 
koskevat perustuslakia sen 94 §:n 2 momentissa ja 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla 
tavalla: 

— unionin oikeuden ensisijaisuutta koskevan periaatteen soveltamisalan ja 
tuomioistuimen toimivallan laajeneminen pilarijaon poistumisen myötä; 

— uudet oikeusperustat rikosoikeudellisen menettelyn osatekijöiden (III-270 artikla) 
ja tunnusmerkistöjen ja seuraamusten (111-271 artiklan 1 kohta) määrittelemiseksi; 

— Euroopan syyttäjänviraston perustamisen mahdollistava oikeusperusta (III-274 
artikla); 

— yhteisen kauppapolitiikan alan laajeneminen kattamaan ulkomaiset suorat 
sijoitukset (III-315 artikla); 



 

 

— rajat ylittävien vakavien terveysuhkien valvontaa, niistä hälyttämistä ja niiden 
torjumista koskevat toimenpiteet Ahvenanmaan maakunnan osalta (111-278 
artikla) 

— perustuslakisopimuksen yksinkertaistetut tarkistusmenettelyt (IV-444 artikla ja IV-
445 artikla) siltä osin kuin ne vaikuttavat valtioelinten välisiin suhteisiin; 

— määräenemmistöpäätöksentekoon siirtymisen tiiviimmän yhteistyön aloilla 
mahdollistava määräys (III-422 artikla). 

— kansainvälisten sopimusten tekemistä koskevien menettelyjen (III-325 artikla) 
muuttuminen nykyisen SEU 24 artiklan mukaisten unionin ulko-ja 
turvallisuuspolitiikan alaan kuuluvien sopimusten osalta niin sanotun hätäjarrun 
poistuessa 

Perustuslakiin tehtävien poikkeusten vuoksi perustuslakisopimuksen hyväksyminen 
edellyttää päätöstä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. 
Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat sopimusmääräykset tulisi saattaa voimaan 
ns. supistetussa perustuslain säätämisjärjestyksessä säädetyllä lailla. 

Perustuslain 73 §:n mukaan perustuslakiin voidaan tehdä vain rajattuja poikkeuksia. 
Uusien, puhtaasti kansallisten perustuslaista poikkeavien lakien säätämistä tulee välttää 
(HE 1/1998 vp, s. 125/1; PeVL 10/1998 vp, s. 22-23). Perustuslakivaliokunta onkin 
todennut, että perustuslaista poikkeavien lakien käyttöala on viime aikoina kytkeytynyt 
lähinnä kansainvälisten velvoitteiden valtionsisäiseen voimaansaattamiseen. Siitä, 
miten tällaisissa tilanteissa sovelletaan perustuslain 73 §:n 1 momentin "rajattu 
poikkeus" -edellytystä, ei sen sijaan ole selkeitä kannanottoja. 

Oikeusministeriön näkemyksen mukaan perustuslakisopimuksen voimaansaattamisen 
edellyttämien poikkeusten voidaan katsoa olevan sopusoinnussa perustuslain 73 §:n 1 
momentin kanssa. Poikkeukset on rajattu asiasisällöltään selvästi suhteessa Suomen 
perustuslain kokonaisuuteen siinä mielessä, että ne perustuvat tiettyyn kansainväliseen 
sopimukseen ja rajoittuvat tämän sopimuksen soveltamisalaan. Poikkeuksilla ei 
myöskään puututtaisi perustuslain keskeisiin ratkaisuihin, kuten 
perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuteen ja eduskunnan asemaan ylimpänä 
valtioelimenä. Perustuslakisopimuksen edellyttämien poikkeusten ei voida myöskään 
katsoa vaarantavan valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita perustuslain 94 §:n 3 
momentissa tarkoitetulla tavalla. 
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Regeringens proposition tili riksdagen 
 
I den proposition som har lämnats tili riksdagen föresläs att riksdagen godkänner det fördrag 
om upprättande av en konstitution för Europa (det konstitutionella fördraget) som har 
undertecknats i Rom i oktober 2004 samt lagen om sättande i kraft av fördraget. Tidigare 
under äret har riksdagen behandlat det konstitutionella fördraget efter att statsrädet lämnade 
tili riksdagen en särskild redogörelse om det konstitutionella fördraget (SRR 6/2005). Under 
denna tidigare behandling hördes landskapsregeringen i grundlagsutskottet och ett skriftligt 
utlätande (brev nr 34 K16 av den 14 februari 2006) överlämnades i samband med hörandet. I 
grund-lagsutskottets utlätande nr 9/2006 berörs även vissa av landskapsregeringens 
synpunkter pä det konstitutionella fördraget. 
 
Riksdagens godkännande av det konstitutionella fördraget torde förutsätta ett beslut som 
fattas med minst tvä tredjedelar av de avgivna rösterna pä grund av att fördraget innehäller 
bestämmelser som gäller grundlagen pä det sätt som avses i 94 § 2 mom. i grundlagen. 
Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör tili omrädet för 
lagstiftningen antas dä i s.k. inskränkt grund-lagsordning i enlighet med 95 § 2 mom. i 
grundlagen. I propositionen föresläs att den lag som ingär i propositionen skall träda i kraft 
vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av republikens president samtidigt som det 
konstitutionella fördraget träder i kraft. 
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Särskilt efter folkomröstningarna i Frankrike och Nederländema är det mycket osäkert om 
det konstitutionella fördraget k an träda kraft i sin gällande utformning. Avsikten med 
lämnandet av den aktuella propositionen tili riksdagen verkar vara att Finland ratificerar det 
konstitutionella fördraget i sin nuvarande lydelse. Det är sannolikt att det konstitutionella 
fördraget bör omförhandlas tili vissa delar särskilt med anledning av folkomröstningarna i 
Frankrike och Nederländema. Detta torde medföra behovet av en ny ratificering frän 
Finland. Riksdagens utrikesutskott (UtUB 2/2006) har lyft fram möjligheten att Finland gör 
en andra ratificering efter att det konstitutionella fördraget eventuellt har värit föremäl för 
nya förhandlingar. En sadan ny ratificering skulle inte behöva omfatta hela fördraget utan 
enbart de bitar som ändrats vid förhandlingarna. 

 
Alands lagtings samtidiga behandling av ärendet 

 
I regeringens proposition hänvisas tili bestämmelserna i självstyrelselagen för Äland (FFS 
1144/1991) om ikraftträdandet av internationella förpliktelser. Om ett fördrag innehäller en 
bestämmelse i en fräga som enligt självstyrelselagen faller inom landskapets behörighet eller 
om bestämmelsen stär i strid med självstyrelselagen, träder fördraget tili denna del inte i 
kraft i landskapet om inte lagtinget ger sitt bifall. I propositionen har gjorts bedömningen att 
fördraget innehäller vissa bestämmelser som innebär avvikelser frän självstyrelselagen och 
som därför skall behandlas enligt 59 § 2 mom. i självstyrelselagen. Enligt denna 
bestämmelse skall lagtinget fatta sitt beslut om bifall med minst rva tredjedelar av de avgivna 
rösterna. 
 
Ärenden som gäller begäran om lagtingets bifall föredras för republikens president frän 
justitieministeriet. Presidenten beslutar om remittering tili lagtinget. Presidenten har fattat sitt 
beslut om remittering den 29 juni 2006 där det anges att det konstitutionella fördraget 
innehäller bestämmelser som medför att landskapets behörighet överförs pä unionen pä ett 
sätt som innebär avvikelse frän självstyrelselagen och innehäller även bestämmelser som 
faller inom landskapets behörighet. Presidentens framställning (RP 5/2005-2006) har 
föredragits för remiss vid lagtingets plenum den 11 september 2006. Inför lagtingets 
behandling av presidentens framställning har landskapsregeringen överlämnat ett särskilt 
meddelande (M 4/2005-2006) tili lagtinget om det konstitutionella fördraget. I detta 
meddelande redogör landskapsregeringen för förhandlingarna om det konstitutionella 
fördraget och fördragets innehäll främst med tanke pä landskapets intressen och 
mälsättningar vid förhandlingarna. 

 
Behovet av inomstatliga lösningar med anknytning tili Alands EU-medlemskap 

 
I det utlätande som landskapsregeringen gav tili grundlagsutskottet i samband med 
behandlingen av statsrädets redogörelse om det konstitutionella fördraget belyste 
landskapsregeringen vilka landskapets grundläggande ställningstaganden har värit under 
fördragsförhandlingarnas gäng. Dessa ställningstaganden berör främst förbättrandet av 
landskapets inflytande inom Europeiska unionen. Landskapsregeringen viii särskilt förbättra 
självstyrelsens ställning och inflytande i förhällande tili unionens institutioner. Landskapet 
understryker behovet av talerätt inför Europeiska gemenskapernas domstol, en äländsk plats i 
Europaparlamentet 
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samt ett garanterande av lagtingets ställning inom ramen för subsidiaritets-kontrollen. 
 
 

De konsekvenser det konstitutionella fördraget skulle medföra för självstyrelsens ställning 
har behandlats av en särskild arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet (betänkande nr 9/2005 
av den 31 maj 2005). Arbetsgruppen föreslog bland annat tillägg och ändringar tili 
självstyrelselagen. Landskapets representanter reserve-rade sig tili arbetsgruppens slutliga 
betänkande. Efter detta har landskapets representanter den 10 maj 2006 deltagit i ett möte 
med Finlands justitieminister. Med anledning av detta möte tillsattes en särskild arbetsgrupp 
som skall framlägga eventuella förslag för utvecklande av Alands talerättspraxis. 
Arbetsgruppens man-datperiod sträcker sig tili den 31 augusti 2007. Även förslaget om 
lagtingets möj-lighet att yttra sig över fördrag eller andra internationella förpliktelser som 
kan ha betydelse för Alands folkrättsliga ställning skall vara föremäl för utredning, men 
nägon utredning har inte tillsatts ännu. I det ovan nämnda arbetsgruppsbetänk-andet 
föreslogs denna fräga utredas separat. 
 
Landskapets krav om en plats i Europaparlamentet skall behandlas av riksdagen med 
anledning av att Alands lagting i enlighet med 22 § självstyrelselagen har föreslagit att 
Finlands regering skall förelägga riksdagen lagförslag om ändring av rikets vallag. 
Lagförslagen i motionen rör frägan om äländsk representation i Europaparlamentet men 
innehäller även ställningstaganden om talerätt för landskapet inför EG-domstolen och 
landskapets deltagande i subsidiaritetskontrollen. 
 
Lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd har understrukit vikten av en helhets-lösning sä att 
de inomstatliga lösningarna föreligger vid tidpunkten för lagtingets behandling av det 
konstitutionella fördraget (självstyrelsepolitiska nämndens betänkande nr 4/2003-2004). 
Landskapsregeringen anser att en sadan helhetslös-ning skall finnas före det konstitutionella 
fördrag som blir gällande kan godkännas 
pä Äland. 
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Hallituksen esitys eduskunnalle 
 
Eduskunnalle annetussa esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Roomassa lokakuussa 2004 
tehdyn sopimuksen Euroopan perustuslaista (perustuslakisopimus) ja sen voimaansaattamislain. 
Aiemmin tämän vuoden aikana eduskunta on käsitellyt perustuslakiso-pimusta valtioneuvoston annettua 
eduskunnalle erityisen selonteon perustuslakisopimukses-ta (VNS 6/2005). Tämän aiemman käsittelyn 
aikana maakunnan hallitusta kuultiin perustuslakivaliokunnassa, ja kuulemisen yhteydessä annettiin 
kirjallinen lausunto (kirje nro 34 K16 14.2.2006). Perustuslakivaliokunnan lausunnossa 9/2006 
kosketellaan myös eräitä maakunnan hallituksen esittämiä näkökohtia perustuslakisopimuksesta. 
 
Perustuslakisopimuksen hyväksyminen eduskunnassa edellyttänee päätöstä, joka tehdään vähintään 
kahdella kolmanneksella annetuista äänistä, koska sopimus sisältää perustuslakia koskevia määräyksiä 
perustuslain 94 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Laki Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta hyväksytään ns. supistetussa 
perustuslain säätämisjärjestyksessä perustuslain 95 §:n 2 momentin mukaan. Hallituksen esityksessä 
ehdotetaan esitykseen sisältyvä laki tulevaksi voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä 
ajankohtana samanaikaisesti perustuslakisopimuksen kanssa. 
 
Varsinkin Ranskan ja Hollannin kansanäänestysten jälkeen on epävarmaa, voiko perustuslakisopimus 
tulla voimaan nykyisessä muodossa. Käsittelyssä olevan hallituksen esityksen eduskunnalle antamisen 
tarkoituksena näyttää olevan, että Suomi ratifioisi perustuslakisopimuksen nykyisessä muodossaan. On 
todennäköistä, että perustuslakisopimus on neuvoteltava uudelleen tietyiltä osin erityisesti Ranskan ja 
Hollannin kansanäänestysten vuoksi. Tästä aiheutunee tarve uuteen ratifiointiin Suomen puolelta. 
Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta (UaVM 2/2006) on nostanut esiin mahdollisuuden, että Suomi 
ratifioisi toisen kerran sen 

Dnro Pvm 

114K16 
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jälkeen, kun perastuslakisopimus on mahdollisesti ollut uusien neuvottelujen kohteena. Tällaisen uuden 
ratifioinnin ei tarvitsisi koskea koko sopimusta vaan ainoastaan niitä osia, joita on muutettu 
neuvotteluissa. 

 
Ahvenanmaan maakuntapäivien asian samanaikainen käsittely 

 
Hallituksen esityksessä viitataan Ahvenanmaan itsehallintolain (SäädK 1144/1991) säännöksiin 
kansainvälisten velvoitteiden voimaantulosta. Jos valtiosopimuksen määräys koskee itsehallintolain 
mukaan maakunnan toimivaltaan kuuluvaa asiaa tai jos määräys on ristiriidassa itsehallintolain 
säännösten kanssa, sopimus ei tule tältä osin voimaan maakunnassa, elleivät maakuntapäivät anna sille 
hyväksyntäänsä. Hallituksen esityksessä on tehty arvio, jonka mukaan sopimus sisältää eräitä 
määräyksiä, jotka merkitsevät poikkeamista itsehallintolain säännöksistä ja jotka tämän vuoksi on 
käsiteltävä itsehallintolain 59 §:n 2 momentin mukaan. Tämän säännöksen mukaan maakuntapäivien on 
tehtävä päätöksensä hyväksymisestä vähintään kahdella kolmasosalla annetuista äänistä. 
 
Maakuntapäivien hyväksymisen pyytämistä koskevat asiat esitellään oikeusministeriöstä tasavallan 
presidentille. Presidentti päättää esityksen lähettämisestä maakuntapäiville. Presidentti on tehnyt 
päätöksen asian lähettämisestä maakuntapäiville 29.6.2006, ja päätöksessä todetaan, että 
perustuslakisopimus sisältää määräyksiä, jotka aiheuttavat maakunnan toimivallan siirtymistä unionille 
tavalla, joka poikkeaa itsehallintolaista ja että sopimus sisältää myös määräyksiä, jotka kuuluvat 
maakunnan toimivaltaan. Presidentin esitys (RP 5/2005-2006) on esitelty valiokuntaan lähettämistä 
varten maakuntapäivien täysistunnossa 11.9. 2006. Presidentin esityksen maakuntapäiväkäsittelyä 
varten maakunnan hallitus on antanut erityisen tiedonannon (M 4/2005-2006) maakuntapäiville 
perustuslakisopimuksesta. Tässä tiedonannossa maakunnan hallitus selostaa 
perustuslakisopimusneuvotteluja ja sopimuksen sisältöä pääasiassa neuvotteluja koskevien maakunnan 
intressien ja tavoitteiden kannalta. 

 
Ahvenanmaan EU-jäsenyyteen liittyvä valtion sisäisten ratkaisujen tarve 

 
Valtioneuvoston perustuslakisopimusta koskevan selonteon käsittelyn yhteydessä perustus-
lakivaliokunnalle antamassaan lausunnossa maakunnan hallitus valotti maakunnan perustavia 
kannanottoja sopimusneuvottelujen aikana. Nämä kannanotot koskevat pääasiassa maakunnan 
vaikutusvallan parantamista Euroopan unionissa. Maakunnan hallitus haluaa erityisesti parantaa 
itsehallinnon asemaa ja vaikutusvaltaa suhteessa unionin toimielimiin. Maakunta korostaa 
kanneoikeuden tarvetta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen, Ahvenanmaan paikkaa Eurooppa 
parlamentissa sekä maakuntapäivien aseman takaamista toissijaisuuden valvonnassa. 
Perasmslakisopimuksen aiheuttamia vaikutuksia itsehallinnon asemaan on käsitellyt erityinen 
oikeusministeriön asettama työryhmä (mietintö 9/2005, 31.5.2005). Työryhmä ehdotti mm. lisäyksiä ja 
muutoksia itsehallintolakiin. Maakunnan edustajat jättivät vastalauseen työryhmän lopulliseen 
mietintöön. Tämän jälkeen maakunnan edustajat ovat 10.5.2006 osallistuneet Suomen oikeusministerin 
kanssa pidettyyn kokoukseen. Tämän kokouksen johdosta asetettiin erityinen työryhmä, jonka tulee 
esittää mahdolliset ehdotukset Ahvenanmaan kanneoikeuskäytännön kehittämiseksi. Työryhmän 
toimikausi kestää 31. päivään elokuuta 2007. Myös ehdotus maakuntapäivien mahdollisuudesta 
lausunnon antamiseen sopimuksista tai muista kansainvälisistä velvoitteista, joilla saattaa olla 
merkitystä Ahvenanmaan kansainvälisoikeudelliselle asemalle, tulee selvittää. Selvitystä ei ole vielä 
kuitenkaan asetettu. Edellä mainitussa työryhmän mietinnössä ehdotettiin tämän asian selvittämistä 
erikseen. 
 
Maakunnan vaatimus paikasta Euroopan parlamentissa on käsiteltävä eduskunnassa sen johdosta, että 
Ahvenanmaan maakuntapäivät ovat itsehallintolain 22 §:n mukaan ehdottaneet, että Suomen hallitus 
antaisi eduskunnalle lakiehdotuksen valtakunnan vaalilain muut 



 

 

tamisesta. Aloitteessa olevat lakiehdotukset koskevat kysymystä Ahvenanmaan edustuksesta 
Euroopan parlamentissa, mutta sisältävät myös kannanottoja maakunnan kanneoikeudesta EY-
tuomioistuimeen ja maakunnan osallistumisesta toissijaisuuden valvontaan. 
 
Maakuntapäivien itsehallintopoliittinen lautakunta on korostanut kokonaisratkaisun merkitystä siten, 
että valtionsisäiset ratkaisut ovat olemassa ajankohtana, jolloin maakuntapäivät käsittelevät 
perustuslaillista sopimusta (itsehallintopoliittisen lautakunnan mietintö nro 4/2003-2004). Maakunnan 
hallitus katsoo, että tällainen kokonaisratkaisu on oltava, ennen kuin voimaan tuleva 
perustuslakisopimus voidaan hyväksyä Ahvenanmaalla. 

Maaneuvos Roger Nordlund 

 
Maakunnan hallituksen jäsen Britt Lundberg 

 
Tiedoksi: Valtioneuvoston kanslia 

EU-sihteeristö 
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Käsillä olevan hallituksen esityksen säätämisjärjestysosasto on perusteellinen ja hyvin 
kirjoitettu. 

Esityksen valtiosääntöoikeudellinen problematiikka on poikkeuksellisen laaja. Kaikkia 
yksityiskohtia ei liene syytä käsitellä, sillä lausunto laajenisi ylettömästi. Keskityn seuraavassa 
eräisiin omien tutkimusteni kannalta keskeisiin asiakokonaisuuksiin. Hallituksen esityksen 
valtiosääntöoikeudellinen problematiikka voisi tulla väitöskirjamittaisen tutkimuksen kohteeksi. 

 

Valittu säätämisiäriestysratkaisu - supistetun perustuslainsäätämisjärjestyksen 
käyttäminen vain suhteessa niihin muutoksiin, joita tehdään jo voimaan saatettu un tasoon nähden 
(perussopimukset ja liittymissopimus, Maastricht - Amsterdam - Nizza) 

 

Perustuslakisopimus merkitsee kokonaan uutta lähestymistapaa suhteessa Euroopan 
integraatiota toteuttavaan perusasiakirjaan, alkuperäiseen Rooman sopimukseen (tai sopimuksiin). 
Tuon perusratkaisun muutokset on tähän asti tehty siten, että alkuperäisiä säädöksiä on muutettu ja 
täydennetty, mutta olemukseltaan integraatioratkaisu (alkujaan ensisijassa EEC, sittemmin EU) on 
pysynyt voimassa, joskin muutettuna. Nyt käytetään uudenlaista ratkaisua, jonkinlaista 
integraatiojärjestöseuraantoa. Vanha järjestelmä (Atomienergiajärjestöä lukuunottamatta) 
lakkautetaan ja perustetaan kokonaan uusi järjestelmä ja uusi Euroopan unioni. Se luonnehditaan 
esityksessä vanhan järjestelmän seuraajaksi. Tämän päättelytavan vastineena yleisessä kansainväli-
sessä oikeudessa on ns. valtioseuraanto (esimerkkinä Neuvostoliitto/Venäjän federaatio). 

Suomen liittyminen Euroopan yhteisöihin/unioniin toteutettiin siten, että tuona aikana 
voimassa ollut EEC/EY/EU-oikeus liittymisasiakirjan velvoitteilla täydennettynä voimaansaatettiin 
Suomessa poikkeuslailla. Toisessa vaiheessa, kun Suomi oli jo jäsen ja myötävaikuttanut 
muutokseen, voimaan-saatettiin Amsterdamin sopimus. Sen säätämisjärjestysratkaisun ytimenä oli, 
että voimaansaattaminen tarkoitti vain muutoksia, joita jo voimaansaatettuun järjestelmään tehtiin. 
Tämäkin vaati poikkeuslain. Nizzan sopimus voimaan-saatettiin saman päättelytavan mukaan, eli 
systeemiä arvioitiin voimaansaate-tusta Amsterdamin sopimuksesta eteenpäin. Tällä kertaa 
poikkeuslakia ei tarvittu. Osaltaan tähän saattoi vaikuttaa se, että Suomessa oli tullut voimaan 
vuoden 2000 perustuslaki, joka madalsi ns. suvereniteetti kynnystä. 

Nyt on siis käsillä edellisistä poikkeava voimaansaattamisinanne. Perustuslaillinen 
sopimus on kokonaisuus, joka kumoaa vanhan järjestelmän kokonaan, joten kaikki 
voimaansaatettavat velvoitteet ovat tässä mielessä uusia. Ne perustuvat kaikki uuteen sopimukseen 
lukuunottamatta ehkä niitä, joiden pohjana on aquis communautaire (esimerkkinä etusijaperiaate). 
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On myös pantava merkille, että toisin kuin edellisissä ratkaisuissa vanhat voimaansaattamislait 
kumotaan. 

Hallituksen säätämisjärjestysratkaisun ydin on siinä, että kokonaan uudesta asetelmasta 
huolimatta perustuslaillisen sopimuksen suhdetta perustuslakiin arvioidaan vain suhteessa siihen 
muutokseen, mikä toteutuu suhteessa nykytasoon (sellaisena, joksi se muunnettiin Nizzan 
sopimuksessa). Ratkaisu ei ole valtiosääntöoikeudenisesti ongelmaton. Kun vanhat 
voimaansaattamislait kumotaan, voidaan kysyä, mikä on vanhojen perustuslainvastaisuuksien 
voimaansaattamisperuste. Esimerkiksi: alkujaan katsottiin, että Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen ylikansallinen tuomiovalta ja siihen liittyvä ennakkopää-tösjärjestelmä (preliminary 
rulings) oli vastoin perustuslakia. Niinpä tuo päätösvalta oli voimaansaatettava poikkeuksena 
perustuslaista. Nyt tuo poikkeuslaki kumotaan, mutta perustuslaillisen sopimuksen 
voimaansaattamislain sää-tämisarviossa ei puhuta mitään siitä, että sama ylikansallinen päätösvalta 
sisältyy perustuslailliseen sopimukseen. Huomiota kiinnitetään vain niihin lisäyksiin 
tuomioistuimen päätösvallassa, joita perustuslaillinen sopimus tuo mukanaan. 

Edellä kuvattuun problematiikkaan liittyy perustuslakivaliokunnan asettama sääntö, jonka 
mukaan poikkeuslaissa on kuvattava kaikki perustuslakiin tehtävät poikkeukset. Nyt näin ei siis 
tehdä, vaan sovelletaan periaatetta, jonka mukaan vain vallitsevaan tilaan tehtävät muutokset 
arvioidaan perustuslain näkökulmasta. 

Hallituksen esityksessä ei perustella yksityiskohtaisesti sitä, että kaikkia perustuslailliseen 
sopimukseen sisältyviä poikkeuksia perustuslaista ei analysoida. Ilmeisestikin perusteluna halutaan 
käyttää yhtä ns. valtiosääntöisen aukkoteorian kehitelmää, teoriaa aukon siirtämisestä uuteen 
poikkeuslakiin. 

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan (s. 295, palsta 1) " Perustuslakivaliokunta on 
soveltanut näitä periaatteita (säännöt poikkeuslain muu-toksista/IS) myös silloin, kun aiemmalla 
lailla säädetyt perusoikeuspoikkeukset siirretään uuteen lakiin kumoamalla alkuperäinen 
poikkeuslaki (PeVL 31/1998 vp, s. 5/II)." On todettava, että lausunto on vuoden 1919 HM:n 
kaudelta. Asetelma on jossain määrin muuttunut vuoden 2000 perustuslain tultua voimaan. Uusi 
perustuslaki säätää rajatuista poikkeuksista (PeL 73.1 §). Perustuslakivaliokunta liitti rajattujen 
poikkeuksien teoriaan säännön, jonka mukaan poikkeuslakia säädettäessä on lueteltava kaikki 
perustuslakiin tehtävät poikkeukset (PeVM 10 perustuslakiuudistuksesta). Niin ollen tuo vanha 
ennakkotapaus ei sellaisenaan näyttäisi olevan sovellettavissa. 

Hallituksen esityksessä ei viitata varsin tuoreen perustuslakivaliokunnan lausuntoon 
8/2006, jossa analysoitiin perustuslakiuudistuksen vaikutusta aukkoteoriaan toteamuksin, että vanha 
aukkoteoria ei enää ole sovellettavissa sellaisenaan. 

PeL 95 §:n 2 momentin mukaan "jos ehdotus koskee perustuslakia", 
voimaansaattamislaki on hyväksyttävä poikkeuslakina, joskin pelkällä 2/3 enemmistöllä. Ilmaisu 
"koskee perustuslakia" tulkitaan siten, että se tarkoittaa perustuslaista poikkeavia kohtia 
sopimuksessa eli perustuslakiristiriitoja. Osaltaan tämäkin viittaa siihen, että kaikki 
perustuslakisopimuksen perustuslaista poikkeavat sääntelyt tulisi luetella. Ymmärrän toisaalta 
hyvin sen, että tällaisen luettelon laatiminen uuden perustuslakisopimuksen säännöksistä on 
tavattoman hankala tehtävä. 

Nyt käsillä oleva menettelytapa eroaa lausunnossa 31/1998 tarkoitetusta tilanteesta siinä, 
että tuolloin asiasisältöisin säännöksin kirjoitetut poikkeukset kirjoitettiin uusina asiasisältöisinä 
säännöksinä lakiin. Nyt ei ole siitä kysymys vaan sisällöltään tyhjän, perustuslailliseen 
sopimukseen vain viittaavan blankettilakimuotoisen poikkeuslain säätämisestä. 

Käsillä oleva ongelma on normilooginen ja hankala. Poikkeuksien siirrosta ei hallituksen 
esityksen sisältämän voimaansaattamislain tekstissä puhuta. Syventymättä ongelmaan enää 
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perusteellisemmin katsoisin, että voimaansaattamismainintojen rajaaminen vain muutoksiin 
nykytilasta on perusteltavissa, joskin vaivalloisesti. Voimme näet ajatella, että nyt kumottavat 
poikkeuslait ovat voimassa nyt käsiteltävänä olevan poikkeuslain voimaantu-lohetkeen asti. 
Todellinen (valtiosääntöoikeudellinen) oikeustila muuttuu vain kumoutuvien 
voimaansaattamislakien tasosta nyt säädettävän voimaansaattamislain tasoon. 

* * * 
On hyvinkin mahdollista, että perustuslakisopimus ei nykymuodossaan koskaan tule voimaan. On 

siten mahdollista, että koko neuvotteluprosessi uusitaan ja laaditaan uusi sopimus (jonka nimi ei 
ehkä ole enää "sopimus perustuslaista"). Tämä johtaa kysymään, mikä on nyt eduskunnassa 
hyväksyttävän voimaansaattamislain suhde uuteen sopimukseen. Voimaansaattaako se uuden 
sopimuksenkin ikään kuin ennakoivasti? Näin ei mielestäni voida katsoa. Blan-kettilakiehdotuksen 
sanamuodosta havaitaan, että se koskee vai Roomassa vuonna 2004 tehtyä sopimusta. 

Säätämisjärjestysosan alkupäässä (s.296, palsta 2) todetaan, ettei sopimusta voida pitää täysin 
uutena kansainvälisoikeudellisena sopimuksena, koska se on kodifioiva luonteeltaan. Tämä ei pidä 
läheskään joka kohdassa paikkaansa (mm. uudet politiikat, perusoikeussäännöstö, 
organisaatiomuutokset jne.). Lisäksi jakson lopussa esitetään mielestäni jossain määrin 
epärealistinen toteamus, jonka mukaan ratifioimisvaiheessa on kaksi vaihtoehtoa, joko uuden 
sopimuksen ratifioiminen tai jatkaminen vanhan sopimuksen pohjalta. Tämä on ilmeisesti 
lisäperustelu sille, että perustuslain alaa tarkastellaan vain suhteessa muutokseen Nizza/Rooma II. 
Jos Suomi ei ratifioisi uutta sopimusta, joka kuitenkin tulisi voimaan, on hyvin vaikea ajatella, että 
Suomen suhteet uuteen unioniin määräytyisivät vanhojen sopimusten pohjalta. Tämä 
problematiikka lienee kiistanalainen EU-oikeudessa. Saattaa olla niinkin, että ratifioimatta jät- 

 

täminen johtaisi eroamiseen EU:sta, jos EU-osapuoli ei suostuisi sellaiseen mutkikkaaseen 
systeemiin, jossa yksi jäsenvaltio toimii kumottujen sopimusten pohjalta. Kyseessä olisi 
jonkinlainen uusia Finefta-systeemi, ja sen vastineena EU-järjestelmässä saattaisi olla ETA-
järjestelmä. Se siis ilmeisestikin vaatisi unioniosapuolen hyväksynnän. 

 

Perustuslakisopimuksen perusoikeusluettelon suhde Suomen perustuslain 
perusoikeussäännöksiin 

 

Perustuslakisopimuksen perusoikeussäännöstö näyttää olevan käsillä olevan hallituksen 
esityksen valtiosääntöoikeudellisesti merkittävin kohta. Myöskään tätä problematiikkaa ei 
lausunnon liiallisen laajentumisen välttämiseksi voi käsitellä perinpohjaisesti. 

Perustuslakisopimuksen perusoikeussäännöstö saa etusijan suhteessa Suomen 
perustuslain perusoikeussäännöksiin. Käytännössä siis suomalaiset perusoikeussäännökset 
saattavat joutua väistymään EU:n perusoikeussäännösten edessä mahdollisessa 
ristiriitatilanteessa. 

Perustuslakisopimuksen perusoikeussäännöstö on sinänsä ilmeisen tärkeä ja hyvä 
ratkaisu, varsinkin jos EU-lisäksi liittyy osapuoleksi Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Sen 
toteutuminen on kuitenkin vasta hyvin kaukaisessa tulevaisuudessa. Perustuslakisopimuksen 
omien vaikeuksien lisäksi tämä saattaa seurata siitä, että Ihmisoikeussopimuksen pöytäkirjojen 
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ratifiointi edellyttää myös kaikkien EU:n ulkopuolisten Euroopan Neuvoston jäsenmaiden 
ratifiointeja. 

Perusoikeussäännöstö on hyvä ja puollettava asia perustarkoituksessaan eli silloin, kun 
se antaa ihmisille välitöntä perusoikeussuojaa EU:n päätöksenteossa norminanto 1. lainsäädäntö 
mukaan lukien. 

Hallituksen esityksessä ei syvennytä siihen, mitä tarkoittaa artiklan II-111 säännös, 
jonka mukaan perusoikeusluvun säännökset koskevat "jäsenvaltiota ainoastaan silloin, kun 
viimeksi mainitut soveltavat unionin oikeutta". Juuri tämä ilmaisu kattaa perusoikeuskonfliktin 
kannalta herkän alan. Samaten ohuiden perustelujen varaan jää II-113 artiklan säännös, jolla 
pyritään näköjään suojaamaan kansallisia valtiosääntöjä. Mitä toisin sanoen merkitsee sääntö, 
jonka mukaan perusoikeuskirjan säännöksiä ei saa tulkita siten, että ne rajoittaisivat tai 
loukkaisivat niitä ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joita on "jäsenvaltioiden valtiosäännöissä". 
Säännös on luettavissa sitenkin, että kansallisen valtiosäännön perusoikeussäännöksen ja 
perustuslakisopimuksen perusoikeussäännöksen ristiriitatilanteessa kansallinen 
perusoikeussäännös ei syrjäydykään etusijasäännön mukaan (sitä ei voi rajoittaa). Tästä tuskin on 
kysymys, joten tämän suojalausekkeen täsmällisestä sisällöstä olisi hyvä tietää enemmän (s. 174 
" perusoikeuskirjaa tulee myös soveltaa samoilla ehdoin kuin jäsenvaltioiden valtiosäännössä 
tunnustettuja oikeuksia "). 

Ongelmallinen leikkauskohta syntyy EU-puitelakien kansallisen toteutuksen 
yhteydessä. Nykyaikana direktiiveiksi kutsutut EY-säädökset nimetään EU:n puitelaiksi. Ne ovat 
sitovia tavoitteiltaan, mutta jäsenvaltio voi toteuttaa ne haluamallaan ja kansalliseen 
oikeusjärjestykseensä soveltuvalla tavalla. Direktiivillä/puitelailla itsellään on välitön 
oikeusvaikutus ja etusija kansalliseen oikeusjärjestykseen nähden. Suomi toteuttaa direktiive-
jä/puitelakeja suomalaisen oikeusjärjestyksen ja normihierarkian sääntöjen mukaan. Jos direktiivi 
/ puitelaki kuuluu lainsäädännön alaan, annetaan sitä tarkoittava laki. Näitä direktiivien ns. 
implementointitekniikoita on useita. Yksi niistä on se, että kansallinen säädös vain viittaa 
numeroin direktiiviin. Myöskään tällaisessa tilanteessa perustuslakisopimuksen 
perusoikeussäännökset eivät yleensä aiheuttane valtiosääntö- tai perusoikeusongelmia. 
Ongelmatilanne voi syntyä silloin, kun puitelaki implementoidaan kirjoittamalla sen säännökset 
suomalaiseen kansalliseen lakiin. 

Puitelakia asiasisältöisin säännöksin implementoiva kansallinen laki arvioidaan 
suhteessa Suomen perustuslakiin muiden lakien tavoin perustuslakivaliokunnassa. 
Perustuslakisopimuksen voimassaolokaudella valiokunnan on tällöin kiinnitettävä huomio 
perustuslakisopimuksen Suomen perustuslain ristiriitatilanteessa syrjäyttäviin 
perusoikeussäännöksiin. Ainakin teoriassa saattaa syntyä tilanne, jolloin puitelakia 
implementoiva laki on ristiriidassa Suomen perustuslain perusoikeussäännöksen kanssa (esim. 
perustuslakivaliokunnan runsaan lausuntokannan 1. ennakkotapausten näkökulmasta 
tarkasteltuna). Toisaalta direktiivi itse saattaa olla sopusoinnussa EU:n perusoikeussäännöksen 
kanssa. Voi hyvin olla, että puitelakivalmistelussa on nimenomaisesti todettu, että puitelaki on 
perustuslakisopimuksen perusoikeussäännöksen mukainen. Lienee myös niin, että tämän 
puitelain sopusoinnun perustuslakisopimuksen kanssa on myös EU:n tuomioistuin tavalla tai 
toisella vahvistanut tai todennut. 

EU:n perustuslakisopimuksen perusoikeussäännökset eivät ole identtisiä Suomen 
perustuslain perusoikeussäännösten kanssa - kaukana siitä, kuten hallituksen esityksen 
perusoikeuskuvauksista havaitaan. Eräät EU:n perusoikeuksista ovat merkittävästi väljempiä, 
löysempiä tai heikompia kuin Suomen perustuslain perusoikeussäännökset. Esimerkiksi EU:n 
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perustuslaki vaatii omaisuudensuojasäännöksessään omistajalle maksettavaksi vain oikeudenmu-
kaisen korvauksen, kun Suomen perustuslaki vahvistaa korvaukseksi täyden korvauksen. 

Eräissä kohdin EU:n perusoikeussäännökset ovat tiukempia kuin Suomen perustuslain 
rinnasteinen perusoikeussäännös. Niinpä EU:n perustuslakisopimus vahvistaa täyden 
työtaistelunvapauden kaikille, niin virkamiehille kuin työsuhteisillekin. Tällaista sitovaa 
perusoikeutta ei Suomessa ole (vert. PeL 13.2 §), ja meillä onkin säädetty muutama poikkeus 
virkamiesten työtaistelu-vapauteen. 

Oman erityisongelmansa muodostaa EU:n perusoikeusjärjestelmän säännös tai jako 
oikeuksiin ja periaatteisiin. On melkein avoinna, mitkä EU:n perusoikeussäännökset ovat 
voimassa sitovina oikeussääntöinä ja mitkä taas ovat pelkkiä periaatteita. Kriittisin sektori 
näyttää oleva TSS-oikeudet, joista osa on luokiteltu hallituksen esityksen viittaamissa lähteissä 
periaatteiksi. Suomessa osa tällaisista perusoikeuksista on peräti subjektiivisen oikeuden tasolla 
(mm. osat PeL 17 §:ää ja 19.1 § sekä 2 momentti eräin varauksin). 

Kaiken kaikkiaan Suomen perusoikeusjärjestelmä suhteellistuu perus-
tuslakisopimuksen oloissa ja muuttuu kaksitasoiseksi. Sen sisältö on jossain määrin toinen 
silloin, kun säädetään lakeja pelkästään kansallisista syistä verrattuna niihin lakeihin, joita 
säädetään EU:n toimielinten päätösten seurauksena. 

Hallituksen esityksessä ei kuvata lainkaan sitä, mitä oikeusvaikutuksia EU:n 
perusoikeussäännöksillä on suomalaisissa tuomioistuimissa ja viranomaisissa niiden soveltaessa 
EU-oikeuden alaan kuuluvia tai niitä implementoivia säädöksiä, asetukset mukaan lukien. Tämä 
näkökulma saattaa olla ongelmallinen PeL 107 §:n näkökulmasta (asetusten 
perustuslainmukaisuuden valvontavalta) silloin, kun sovelletaan EU-oikeutta implementoivaa 
asetusta, joka näköjään on ristiriidassa perustuslain perusoikeussäännöksen kanssa, mutta yh-
denmukainen EU:n perusoikeussäännöksen kanssa. Koska esityksessä ei tätä problematiikkaa 
selvitellä, syrjäytän sen tällä maininnalla. 

Tuomioistuimet saattavat joutua erikoisen tilanteen eteen pyytäessään EU:n 
tuomioistuimelta ennakkopäätöksen jonkin EU-oikeutta toteuttavan säädöksen EU-oikeuden 
mukaisesta tulkinnasta perusoikeusrelaatiossa. Ennakkopäätös saattaa julistaa asetuksen EU:n 
perusoikeussäännösten mukaiseksi, mutta toisaalta esimerkiksi Perustuslakivaliokunnan 
tulkintakäytäntö saattaa viitata siihen, että sovellettava laki tai asetus on PeL 106 §:n 
tarkoittamassa ristiriidassa perustuslain kanssa. Tuomioistuin on EU-oikeuden mukaan tällöin 
velvollinen noudattamaan ennakkopäätöstä. Tämä puolestaan sulkee pois PeL 106 ja 107 §:n 
soveltamismahdollisuuden. 

Syventymättä perusoikeuksien problematiikkaan enemmälti katson, että EU:n 
perusoikeusjärjestelmä on sen saaman etusijavaikutuksen seurauksena seikka, joka on 
ristiriidassa perustuslain perusoikeussäännöstön kanssa useissa yksityiskohdissa ja on siten 
lisäsyy sille, että EU:n perustuslakisopimus on voi-maansaatettava poikkeuslailla. 

 

Vähäisempiä yksityiskohtia 
 

Valtiosäännön kansanvaltaiset periaatteet 
 

PeL 94.3 §:n mukaan kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön 
kansanvaltaisia periaatteita. Säännöksen sisältö ja merkitys ovat avoinna, sillä momenttia ei juuri 
perusteltu perustuslakiuudistuksessa. Lähtökohtana ilmeisestikin on, että perustuslain 
perussäännösten vastaisia kansainvälisoikeudellisia velvoitteita ei voida allekirjoittaa eikä 
voimaansaattaa. Tällaisia valtiosäännön perusperiaatteita ovat mielestäni mm. PeL 3 §:n 1 mo-
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mentti, jonka mukaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka puolestaan edustaa valtiollista 
valtaa käyttävää kansaa. Perustuslaissa ei ole säännöstä, joka oikeuttaisi perustuslaissa 
säädettyjen toimivaltuuksien luovuttamisen kansainväliselle järjestölle kuten EU.lle. Kuitenkin 
EU:n säädösvalta merkitsee asiallisesti huomattavaa eduskunnalle kuuluvan aidon ja suvereenin 
lainsäädäntövallan heikennystä. 

Suomessa on omaksuttu mielestäni kaunistelevasta EU-puheenparresta sanonta, jonka 
mukaan EY/EU-yhteydessä valtio luopuu osasta suvereniteettiaan käyttääkseen sitä yhdessä 
muiden jäsenvaltioiden kanssa. Olipa tämä ilmaisu relevantti tai ei, se ei mitätöi PeL 94.1 §:n 
säännöksen sisältöä. 

Syventymättä valtiosäännön kansanvaltaisuuden säilyttämissäännök-seen enemmälti 
viittaan alussa omaksuttuun kantaan, jonka mukaan käsillä olevaa esitystä voidaan arvioida 
suhteessa vain siihen muutokseen joka tapahtuu Nizzan tasosta Rooman 2004 sopimuksen 
tasoon. Mielestäni ainakaan tämä muutos ei ole sellainen, että se vaarantaa valtiosäännön 
kansanvaltaiset periaatteet. Jätän maininnan varaan sen, kuinka on arvioitava nyt asiallisesti 
voimaan-saatettavaa velvoitekokonaisuutta alkaen Rooman EEC-sopimuksesta ja päätyen 
Rooman 2004 sopimukseen. 

 

Eduskunnan valta estää perussopimusmuutokset eräissä oloissa 
 

Perustuslakisopimuksen V-444 artiklan 3 kohdan mukaan kansalliset parlamentit 
Suomen eduskunta mukaan lukien saavat mahdollisuuden estää artiklassa tarkoitetun 
eurooppapäätöksen tekemisen. Hallituksen esityksen perusteluissa (s. 306) tämä toimivaltuus 
luonnehditaan perustuslain vastaiseksi mm. siksi, että se poikkeaa olennaisesti 
valtiosopimusmenettelyyn ja EU-päätöksentekoon liittyvistä perustuslain säännöksistä. 
Hallituksen esityksen loppupäätelmä on mielestäni sinänsä hyväksyttävä. Sitä vastaan voidaan 
kuitenkin esittää, että vuoden 2000 perustuslakimuutoksen yhtenä osana oli murtaa vanha sääntö, 
jonka mukaan uusien tehtävien tai toimivaltuuksien antaminen eduskunnalle on 
säännönmukaisesti perustuslain vastaista (mm. val-lanjakosäännöksen näkökulmasta). Jos tällä 
linjalla edettäisiin, voitaisiin päätyä siihenkin, että tällainen toimivallan lisä, joka ei ole suoraan 
sidoksissa ainakaan tavanomaiseen valtiosopimuspäätöksentekoon, ei olisi perustuslakiasia. 

 

Syyttäiävirasto 
 

Hallituksen esityksessä EU:n syyttäjävirastoon liittyvät säännökset luonnehditaan 
ristiriitaisiksi PeL 104 §:n kanssa hyvin niukoin perusteluin (toiminta suomalaisissa 
tuomioistuimissa). Minusta PeL 104 §:ää ei ole kirjoitettu niin tiiviiksi, että se estäisi EU-
syyttäjän toiminnan suomalaisissa tuomioistuimissa jossakin EU-laissa tai puitelaissa säädetyssä 
erityistilanteessa. PeL 104 § ei näet ainakaan sanamuotonsa mukaan ole niin tiivis, että se rajaisi 
syyttäjäaseman vain suomalaisille syyttäjille. Minusta tämä seikka on huomionarvoinen etenkin 
uuden perustuslain 1 §:n kaudella, joka ei edeltäjänsä tapaan rajaa viranomaistoimivaltaa 
Suomessa pelkästään suomalaisille virkamiehille suvereniteettisyistä. PeL 104 § sisältää laki 
viittauksen, jonka alaan ehkä voidaan katsoa mahtuvan myös EU-syyttäjistön. 

 
 

Kansainvälisiä sopimuksia koskevat menettelyt 
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Hallituksen esityksen säätämisjärjestysosassa määritellään perustuslain vastaiseksi se, 
että päätöksiä EU:n kansainvälisoikeudellisista sopimuksista ilman hätäjarrulauseketta voidaan 
tehdä määräenemmistöin. Tällaista tulkintaa tietysti puoltaa se, että nämä sopimukset saavat 
jäsenvaltioita, Suomi mukaan lukien, sitovan oikeusvaikutuksen ja etusijan (ns. ERTA-oppi). 
Toisaalta kuitenkin on todettava, että kysymyksessä ovat EU.n nimissä tehtävät sopimukset. 
Uuden, vuoden 2000 perustuslain 1 §:n 3 momentin mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen 
yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi ja yhteiskunnan kehittämiseksi. 
Säännöksen tavoitteena oli alentaa suvereniteetti-kynnystä, mm. EU-velvoitteiden suunnassa. 
EU-yhteydessä tähän momenttiin onkin vedottu useassa perustuslakivaliokunnan lausunnossa 
tavallisen lainsäätämisjärjestyksen perustelemiseksi. Jos siis halutaan korostaa PeL 1.3 §:n oi-
keudellista merkitystä, se puhuisi tavallisen lainsäätämisjärjestyksen eikä perustuslakiristiriidan 
puolesta. Asiaan ei mielestäni vaikuta se, onko kysymyksessä EU:n ensisijainen toimivalta vai 
jaettu toimivalta, sillä jaetunkin toimivallan sektorissa EU voi milloin hyvänsä suorittaa 
säädöstoimenpiteen, jonka seurauksena kansallinen lainsäädäntö estyy asian siirtyessä 
yksinomaisen toimivallan puitteisiin. Olennaista mielestäni on säädösvallan tärkeys tai sen 
kohteen yhteiskuntapoliittinen merkitys. 

 

Energiapolitiikka 
 

Hallituksen esityksen jaksossa Unionin toimivallan muutokset (s. 301 ss.) viitataan 
perustuslakivaliokunnan lausuntoon 38/2001, jonka mukaan vähäiset unionin toimivaltakentän 
muutokset, esimerkiksi tarkistusluonteinen laajentaminen ovat sopusoinnussa (uuden) 
perustuslain täysivaltaisuussäännöksen kanssa. Hallituksen esityksessä päädytään siihen, että 
uusien EU-politiikkojen sisällyttäminen perustuslakisopimukseen ei ole perustuslaki- eikä 
suvereniteet-tiongelma. Tämä toteamus kattaa muiden politiikkojen ohessa energiapolitiikan 
niissä rajoissa jota artiklassa III-256 säädetään. Pääsääntöisesti olen samaa mieltä esityksen 
perustelujen kanssa. Kuitenkin mielestäni juuri energiapolitiikka, ei vähiten viimeaikaisen 
globaalin energiakysyntäproblematiikan seurauksena, on säätämisjärjestyksen kannalta 
ongelmallinen; siinä määrin merkittävästä lainsäädäntövallan siirtämisestä on kysymys. 

Käänteisesti olen toisella kannalla kuin hallituksen esityksen perustelut (s.303) siltä 
osin kuin on puhe yhteisen kauppapolitiikan alan laajentamisesta koskemaan myös suoria 
sijoituksia. Tulee mieleen, että tässä saattaa olla kysymys merkittävästi vähäisemmästä asiasta 
kuin energiapolitiikan ottamisesta EU:n politiikaksi. 

Toimivaltajakson lopussa selostetaan toisaalta Amsterdamin sopimuksen ja toisaalta 
Nizzan sopimuksen aikaisia ennakkotapauksia. Tässä yhteydessä on syytä alleviivata, että näiden 
sopimusten välisenä aikana tapahtui Suomen osalta merkittävä muutos, kun Suomi vuoden 2000 
perustuslain 1 §:llä alensi suvereniteettikynnystä. 

 

Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuuden määrittely 
PeL 94 §:n mukaan lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä sisältävät kansainväliset 

sopimukset on eduskunnan hyväksyttävä. Lainsäädännön ala on eri asia kuin 2 momentissa 
säädetty "ehdotus joka koskee perustuslakia". Lainsäädännön ala kattaa sellaisetkin tapaukset, 
joissa velvoite on yhdenmukainen Suomessa voimassa olevan lakitason säännöksen kanssa - 
kuten hallituksen esityksessä todetaankin On katsottu, että tällaisia kansainvälisiä sopimuksia 
voimaansaattavassa hallituksen esityksessä tulisi luetella kaikki ne yksityiskohdat, joissa sopimus 
kuuluu lainsäädännön alaan. Tässä suhteessa hallituksen esityksessä on omaksuttu päinvastainen 
menetelmä. Pääasiassa esitys rakentuu sellaisen säännön varaan, että ainakin perusteluosassa 
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luetellaan vain niitä artikloja, jotka eivät kuulu lainsäädännön alaan. Minusta tämä on 
hyväksyttävää ja ymmärrettävää näin laajan sopimuskokonaisuuden yhteydessä, varsinkin kun 
luetteluvelvoite ei perustu suoraan perustuslain säännökseen. 

 
 

Loppuyhteenveto 
 

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysosa on hyvin perusteellinen. Olen valtaosasta 
sen sisältämistä perustuslakitulkinnoista samaa mieltä. Merkittävin poikkeama tästä koskee 
perustuslakisopimuksen perusoikeusosastoa. 

Sopimus kuuluu lainsäädännön alaan tavattoman monessa kohdin ja lisäksi koskee 
useassa kohdassa myös perustuslakia. Se on hyväksyttävä ja voimaansaatettava 
määräenemmistöpäätöksin. 

 
 

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2006 
 

Ilkka Saraviita 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä eduskunnalle Euroopan 

perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien 

määräysten voimaansaattamisesta (HE 67/2006 vp). 
 
 
 
 
Yleistä 
 

Esitykseen liittyviä valtiosääntöoikeudellisia kysymyksiä ovat eduskunnan suostumuksen 

tarpeellisuus valtiosopimuksen hyväksymiselle sekä sopimuksen ja voimaansaattamislain 

käsittelyjärjestys ja sen suhde Ahvenanmaan itsehallintoon. Näitä kysymyksiä on jo alustavasti 

käsitelty perustuslakivaliokunnan lausunnoissa 7/2003 vp ja 9/2006 vp. Edellinen lausunto 

käsitteli valtioneuvoston selontekoa konventin tuloksista ja valmistautumisesta hallitusten 

väliseen konferenssiin (VNS 2/2003 vp) sekä jälkimmäinen valtioneuvoston selontekoa 

Euroopan unionin perustuslakisopimuksesta (VNS 6/2005 vp). 
 

Lausunnossaan 9/2006 vp perustuslakivaliokunta totesi, että perustuslakisopimus edellyttää 

perustuslain 94 §:n 1 momentin nojalla eduskunnan suostumusta jo sen vuoksi, että se on tämän 

perustuslain kohdan tarkoittamalla tavalla merkitykseltään huomattava. Sopimuksessa on myös 

lainsäännön alaan kuuluvia määräyksiä, ja lisäksi eduskunnan suostumus on tarpeen sopimuksen 



 

 

eduskunnan budjettivaltaa sitovien vaikutusten vuoksi. Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuutta 

on niin ikään perusteltu yksityiskohtaisesti eduskunnan suostumuksen tarpeellisuutta. 
 

Keskityn seuraavassa sopimuksen ja sen voimaansaattamislain käsittelyjärjestystä koskeviin 

kysymyksiin. Valtiosääntöoikeudellisena lähtökohtana ovat perustuslain 94.2 ja 95.2 §:n 

säännökset. Edellisen säännöksen mukaan kansainvälisen velvoitteen hyväksymisestä päätetään 

äänten enemmistöllä. Kuitenkin silloin kun ehdotuksen hyväksyminen koskee perustuslakia, se 

on hyväksyttävä kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Vastaavasti jälkimmäisen 

säännöksen mukaan pääsääntönä on, että lakiehdotus käsitellään tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä eli hyväksymiseen riittää äänten enemmistö. Jos ehdotus kuitenkin koskee 

perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista, se on hyväksyttävä ns. supistetussa 

perustuslainsäätämisjärjestyksessä, joka edellyttää kahden kolmasosan enemmistöä annetuista 

äänistä. Käsittelyjärjestystä arvioitaessa on otettava huomioon myös perustuslain 94.3 §:n 

säännös, jonka mukaan kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia 

perusteita. Hallituksen esityksessä uudeksi perustuslaiksi on lisäksi nimenomaisesti todettu, että 

perustuslain 73.2 §:n säännös, jonka mukaan perustuslainsäätämisjärjestyksessä käsiteltävällä 

lailla perustuslakiin ..voidaan tehdä vain rajattuja poikkeuksia, koskee myös perustuslain 95.2 §:n 

mukaisessa supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä käsiteltäviä lakeja. 
 

Suomen Euroopan unioniin liittymisestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamislaki käsiteltiin 

supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Perustuslakivaliokunnan lausunnon (14/1994 vp) 

mukaan useat lain säännökset rajoittivat tuolloin voimassa olleen hallitusmuodon edellyttämää 

Suomen täysivaltaisuutta. Myös Amsterdamin ja Nizzan sopimusten voimaansaattamislait on 

perustuslakivaliokunnan lausuntojen (10/1998 vp ja 38/2001 vp) mukaisesti käsitelty supistetussa 

perustuslainsäätämisjärjestyksessä. 
 

Supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä käsitellyt lait ovat ns. poikkeuslakeja, joihin 

sovelletaan ns. aukkoteoriaa. Sen mukaan lakeja voidaan muuttaa tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä, mikäli perustuslaista tehtyä poikkeusta ei samalla laajenneta. 

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä voidaan toteuttaa myös sellaisia kokonaisuuden kannalta 

epäolennaisia lisäyksiä ja muutoksia, jotka sinänsä merkitsevät poikkeuksen vähäistä 

laajentamista mutta eivät muuta perustuslakipoikkeuksena säädetyn kokonaisjärjestelyn luonnetta 

toisenlaiseksi. 
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Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään pitänyt mahdollisena soveltaa aukkoteoriaa 

myös siten, että uudesta perustuslaista poikkeamisessa otetaan huomioon hallitusmuodosta 

perustuslain säätämisjärjestyksessä säädetyt poikkeukset (PeVL 1/1998 vp). Tämän voi kuitenkin 

katsoa edellyttävän, että perustuslaki ei ole muuttunut poikkeuksen kannalta merkityksellisellä 

tavalla. 
 
 

Nizzan sopimuksen voimaansaattamislain käsittelyssä perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota 

siihen, että liittymissopimuksen ja Amsterdamin sopimuksen hyväksymisen ja 

voimaansaattamisen jälkeen voimaan tulleen uuden perustuslain 1 §:n säännökset 

täysivaltaisuudesta olivat osaksi erilaiset kuin kumotun hallitusmuodon säännökset. Tämä vuoksi 

valiokunta katsoi, että Nizzan sopimusta oli ensi sijassa arvioitava uuden perustuslain säännösten 

kannalta ja vasta toissijaisesti liittymissopimuksen ja Amsterdamin sopimuksen 

voimaansaattamislakien kannalta. Lainaan seuraavassa valiokunnan lausunnossa uuden 

perustuslain täysivaltaisuussäännöksestä esitettyjä näkökohtia, jotka on sittemmin toistettu 

perustuslakisopimusta koskevissa lausunnoissa 7/2003 ja 9/2006: 
 

"Perustuslain 1 §:n 1 momentin säännöstä Suomen täysivaltaisuudesta tulkittaessa on 
perustuslakiuudistuksen esitöiden mukaan otettava huomioon Suomen jäsenyys useissa 
kansainvälisissä järjestöissä (HE 1/1998 vp , s. 71/11). Täysivaltaisuussäännöstä on 
"tarkasteltava Suomen kansainvälisten velvoitteiden valossa ja erityisesti ottaen huomioon 
Suomen jäsenyys Euroopan unionissa" (HE 1/1998 vp , s. 72/11). 
Perustuslakiuudistuksessa sanouduttiin irti sellaisesta muodollisesta tulkinnasta, jonka 
mukaan valtion jäsenyys kansainvälisissä järjestöissä aina merkitsisi valtion 
täysivaltaisuuden rajoitusta. Tässä yhteydessä hallituksen esityksessä viitattiin 
perustuslakivaliokunnan aiemmin esittämään luonnehdintaan siitä, että Euroopan unionin 
jäsenenä Suomi käyttää osaa suvereniteetistaan yhdessä muiden täysivaltaisten 
jäsenvaltioiden kanssa eurooppalaisen yhteistoiminnan hyväksi (HE 1/1998 vp , s. 71-72). 
 
Perustuslain 1 §:n 3 momentin mukaan "Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön 
rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi". Tämän 
perustuslain säännöksen eräs merkitys on toimia yhtenä kiinnekohtana arvioitaessa, 
milloin jokin uusi kansainvälinen velvoite on ristiriidassa perustuslain täysivaltaisuutta 
koskevien säännösten kanssa. Perustuslakiuudistuksen esitöiden mukaan on perusteltua 
lähteä siitä, että sellaiset kansainväliset velvoitteet, jotka ovat tavanomaisia nykyaikaisessa 
kansainvälisessä yhteistoiminnassa ja jotka vain vähäisessä määrin vaikuttavat valtion 
täysivaltaisuuteen, eivät ole sellaisenaan ristiriidassa perustuslain täysivaltaisuutta 
koskevien säännösten kanssa (HE 1/1998 vp , s. 73/11). Tärkeä ja jo vakiintuneena 
pidettävä kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisen muoto on Suomen jäsenyys 
Euroopan unionissa. 
 
Perustuslain 1 §:n täysivaltaisuussäärmösten tulkitseminen perustuslakiuudistuksen 
perustelujen mukaisesti siitä lähtökohdasta, että Suomi on Euroopan unionin jäsen, 
tarkoittaa valiokunnan mielestä sen seikan huomioon ottamista, että jäsenyys on 



 

 

merkinnyt nimenomaan täysivaltaisuuden rajoituksia julkisen vallan eri lohkoilla. 
Kysymys uusien toimivaltuuksien antamisesta unionin toimielimille on kuitenkin 
valiokunnan käsityksen mukaan asia, joka lähtökohtaisesti koskettaa perustuslain 
täysivaltaisuusjärjestelyjä. Unionin tehtäväkentän vähäinen, esimerkiksi 
tarkistusluonteinen kehittäminen unionilla jo olevien toimivaltuuksien pohjalta saattaa 
toisaalta tapauksesta riippuen olla sopusoinnussa perustuslain täysivaltaisuussääntelyn 
kanssa. Unionin sisäisen toiminnan tavanomaisena pidettävä kehittäminen 
institutionaalisella tasolla puolestaan on yleensä merkityksetöntä täysivaltaisuuden 
kannalta." 

Hallituksen esitys sisältää yksityiskohtaisen tarkastelun sopimuksen ja lakiehdotuksen 

käsittelyjärjestykseen vaikuttavista näkökohdista. Voin enimmäkseen yhtyä 

käsittelyjärjestysjakson johtopäätöksiin. Niiltä osin kuin minulla ei ole ollut hallituksen 

esitykseen lisättävää en ole pitänyt tarkoituksenmukaisena käsittelyjärjestysperusteluissa 

esitettyjä arvioita. 
 
 
 

Pilarijaon poistaminen 
 

Perustuslakisopimuksessa on luovuttu Maastrichtin sopimuksella omaksutusta pilarijaostosta. 

Samalla kolmanteen pilariin kuuluneet oikeus- ja sisäasiat, kuten poliisiyhteistyön ja 

rikosoikeudellisen yhteistyön, unionin lainsäädäntövallan ja samalla EU-tuomioistuimen 

toimivallan piiriin (rv luku). Tämä merkitsee niin olennaista EU:n toimivallan laajennusta ja 

samalla Suomen täysivaltaisuuden rajoitusta, että sopimus ja sen voimaansaattamislaki vaativat 

näiltä osin vaikeutettua käsittelyjärjestystä. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota artiklojen III-

270 ja III-271 mukaiseen toimivaltaan antaa puitelailla rikos- ja rikosprosessioikeuden alaan 

kuuluvia vähimmäissääntöjä. On myös syytä yhtyä hallituksen esityksen 

säätämisjärjestysperustelujen arvioon siitä, että Euroopan syyttäjäviraston perustamisen 

mahdollistava III-274 artikla merkitsee poikkeusta perustuslain täysivaltuussäännöksestä ja 104 

§:n syyttäjälaitosta koskevasta säännöksestä ja edellyttää siksi sopimuksen ja sen 

voimaansaattamislain käsittelemistä vaikeutetussa järjestyksessä. 
 

Yhteinen uiko- ja turvallisuuspolitiikka sen sijaan säilyttää nykyisen pääasiallisen, 

hallitustenvälisen yhteistyön luonteensa. Päätöksentekomuotona on euroooppapäätös, eikä 

pilarijaosta luopuminen laajenna tällä alueella EU:n lainsäädäntö- tai tuomiovaltaa. Mahdollisuus 

määräenemmistömenettelyn käyttöön neuvostossa laajenee, mutta ei tavalla, joka 

perustuslakivaliokunnan Nizzan ja Amsterdamin sopimuksia koskevien lausuntojen (PeVL 

38/2001 vp ja 10/1998 vp) valossa vaikuttaisi käsittelyjärjestykseen. 
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Perusoikeuskirjan oikeudellistaminen 
 

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperasteluissa katsotaan, että perusoikeuskirjan 

oikeudellistaminen ei vaikuta käsittelyjärjestykseen. Tämä käsitys on kuitenkin syytä 

kyseenalaistaa. 
 

Perustuslakisopimuksen toisen osan perusoikeusmääräykset koskevat jäsenvaltioiden 

tuomioistuimia ja hallintoviranomaisia vain silloin, kun nämä soveltavat unionin oikeutta. Tällöin 

määräykset tulevat EU-oikeuden etusijaperiaatteen mukaisesti sovellettaviksi kansallisten 

perusoikeussäännösten sijasta. Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperustelujen mukaan tämä 

ei tuo muutosta nykytilaan, joka perustuu EY-tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ja EU-

sopimuksen 6 artiklan 2 kohtaan. Perusteluissa viitataan myös siihen, että tämän ei katsottu 

vaikuttavan säätämisjärjestykseen liittymissopimuksen ja sen voimaansaattamislain käsittelyssä. 
 

On kuitenkin ilmeistä, että liittymissopimuksen käsittelyn yhteydessä kansallisten 

perusoikeussäännösten syrjäytymisestä aiheutuvia valtiosääntöoikeudellisia ongelmia ei havaittu. 

Lisäksi perusoikeuskirjan oikeudellistaminen antaisi perusoikeuksille EU-oikeudessa 

huomattavasti nykyistä suuremman merkityksen ja samalla täsmentyneen sisällön. Ei myöskään 

ole poissuljettua, että perustuslakisopimuksen perusoikeusmääräys johtaisi alhaisempaan suojan 

tasoon kuin vastaava kansallinen perusoikeussäännös ja että suomalaisen tuomioistuimen tai 

hallintoviranomaisen olisi noudatettava EU-oikeudellista normia maksimistandardina. Katsonkin, 

että myös perusoikeuskirjan oikeudellistaminen edellyttää vaikeutettua käsittelyjärjestystä. 
 
 

Porthaniassa 15.9.2006 

Kaarlo Tuori 



 

 

PeV 15.9.2006/Antero Jyränki 
 
 
 
 
 

HE 67/ 2006 vp 
(sopimus Euroopan perustuslaista) 
 
 
 
 
 
 
 

l.Esikysymyksiä ja yleisiä huomautuksia 
 
 
 
 

Eduskunnalle on annettu esitys, joka koskee Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen korvaamista jäsenvaltioiden tekemällä uudella perustuslakisopimuksella. Tämän takia 
Euroopan unionin institutionaalinen ylätaso, uudella sopimuksella määrättävä unionin oikeudellinen kehikko, 
tulee nyt periaatteessa kokonaisuudessaan eduskunnassa tarkasteltavaksi ja siinä yhteydessä 
perustuslakivaliokunnassa valtiosääntöoikeudellisesti arvioitavaksi. 

 

Tarkoitus toisaalta on, että oikeudellinen jatkuvuus säilyy yhtäältä vanhojen perus-
tamissopimusten varassa toimineiden EY:n ja EU:n ja toisaalta uuden perustuslakisopimuksen varassa 
toimivan Euroopan unionin kesken. Pyrkimyksestä oikeudelliseen jatkuvuuteen johtuu, että 
perustuslakisopimukseen on sisällytetty runsaasti sellaista säännösainesta, joka sisältyy myös EY:n ja EU:n 
nykyisiin perustamissopimuksiin. Jatkuvuus merkitsisi myös sitä, että voimassa oleva, vanhojen 
perustamissopimusten nojalla asetettu EU:n sekundaari- (johdettu) normisto sitä koskevine oikeuskäytän-
töineen jäisi voimaan sen jälkeenkin, kun uusi perustuslakisopimus on korvannut vanhat sopimukset. 

Perustuslakisopimuksen valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa Suomen oikeuden kannalta 
oikeudellinen jatkuvuus vanhan ja uuden unionin välillä saattaisi merkitä, että arvioinnissa 
kauttaaltaan sovellettaisiin niin sanottua aukkoteoriaa. Tästä johtuen huomiotta voitaisiin - 
vaikka kyseessä muodollisesti on uusi sopimuskokonaisuus - vallitsevan opin mukaisin edellytyksin jättää ne 
perustuslakisopimukseen sisältyvät poikkeukset perustuslaista, jotka ovat sisältyneet jo vanhoihin 
perustamissopimuksiin ja jotka niitä käsiteltäessä aikanaan hyväksyttiin perastoslainsäätämisjärjestyksessä. 

 

Noin kategorinen päätelmä ei ole kuitenkaan perusteltu. Huomio on kiinnitettävä siihen, mistä 
perustuslainsäännöksistä aikanaan poikettiin. 

Suomen hyväksyessä EY:n ja EU:n perustamissopimukset täydennyksineen (1994) nämä sopimukset 
arvioitiin valtiosääntöoikeudelHsesti vuoden 1919 hallitusmuodon ja vuoden   1928 valtiopäiväjärjestyksen 
pohjalta ja niiden mukaan (HE 135/1994 vp; PeVL 14/1994 vp). Kun sopimusten hyväksymisen katsottiin 
edellyttävän eräissä kohdin perustuslaista poikkeamista, poikkeukset koskivat juuri mainittuja perustuslakeja. 
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Näin oli laita myös hyväksyttäessä perustamissopimuksia täydentävä Amsterdamin sopimus (PeVL 10/1998 
vp). 

 

Vuonna 2000 tuli voimaan perustuslakien kokonaisuudistus. Kansallisella tasolla noudatettiin tämän 
uudistuksen yhteydessä oikeudellista jatkuvuutta samansuuntaisin vaikutuksin ja samantapaisin rajoituksin 
kuin nyt on tarkoitus Euroopan unionissa menetellä. Vuoden 2000 perustuslaissa on sääntöjä ja säännöstöjä, 
jotka ovat aineellisesti täysin tai lähes samansisältöisiä kuin 1919 HM:ssa ja 1928 VJ:ssa, sellaisina kuin 
nämä säädökset olivat voimassa vuosien 1994-1998 vaiheilla. Vuoden 2000 perustuslaki sisältää kuitenkin 
myös aineellisesti uusiakin sääntöjä. Sitä paitsi sisällöltään vanhat säännöt esiintyvät nyt uudessa 
säädösympäristössä. Tällä seikalla on taipumus vaikuttaa siihen, että noille sääntöjä tulkinnassa annetaan 
erilaisia merkityssisältöjä kuin ennen. 

 

Kun EY:n ja EU:n perussopimuksia muutettiin niin sanotulla Nizzan sopimuksella, tämän sopimuksen 
valtiosääntöoikeudellinen arviointi   toteutettiin vuoden 2000 perustuslain pohjalta (PeVL 38/2001 vp). EU:ta 
koskevat sopimusjärjestelyt ja vuoden 2000 perustuslaki asetettiin tässä yhteydessä ensi kertaa vastakkain. 
Perustuslakivaliokunnan asiaa koskevasta lausunnosta ilmenee, ettei valiokunta tässä yhteydessä ryhtynyt 
arvioimaan EY:n ja EU:n perustamissopimusten kokonaisuutta uuden perustuslain kannalta. Se tyytyi 
arvioimaan pelkästään Nizzan sopimusta. 

 

EY:n ja EU:n nykyisin voimassa olevia perustamissopimuksia ei siis ole kokonaisuudessaan arvioitu vuoden 2000perustuslain 
kannalta. 

 

Niin sanotun aukkoteorian soveltaminen Euroopan perustuslakisopimusta valtionsisäisesti 
voimaansaatettaessa näyttää edellyttävän, että EU:n perussopimuksissa ja käsillä olevassa 
perustuslakisopimuksessa osoitetaan toisiaan vastaavat säännökset, joista nykyisin voimassa olevat ovat 
aikanaan murtaneet aukon Suomen perustuslakiin, ja että samoin Suomen entisissä perustuslaeissa ja 
nykyisessä perustuslaissa myös osoitetaan toisiaan vastaavat säännökset, joista ennen vuotta 2000 voimassa 
olleisiin aukko on aikanaan on murrettu. Vaikka aivan täyttä identtisyyttä ei edellytettäisikään, olisi 
vastaavuuden harkinnassa kuitenkin noudatettava perustuslakivaliokunnan käytännössään asettamia 
suuntaviivoja. 

 

Aukkoteorian käyttötarvetta nyt esillä olevassa yhteydessä kuitenkin jossain määrin saattaa rajoittaa se 
seikka, että yhdessä EU-sopimuksiin liittyvässä keskeisessä kysymyksessä, nimittäin valtiosuvereenisuuden 
rajoittamisessa unionin toimivallan hyväksi, on 

kansallisen perustuslakiuudistuksen yhteydessä vuonna 2000 lisätty tavallisen lainsäätäjän liikkumavaraa. 
 

Toisaalta uusia rajoituksia kansalliselle lainsäätäjälle on samassa vuoden 2000 
perustuslakiuudistuksessa tuotettu asettamalla entiseen nähden lisäedellytyksiä poikkeuslakien säätämiselle (PeL 73.1 
§). Aukkoteoria ei tässä kohtaa esitä mitään osaa, koska poikkeuslakien säätämistä rajoittavasta säännöksestä 
ei voida poikkeuslailla poiketa. 

 

Kun poikkeuslakien säätämisrajoitusta ei sisältynyt aikaisempiin perustuslakeihin, joudutaan 
rajoittamiseen ärtyvien ehtojen täyttymistä nyt tarkastelemaan koko perustuslakisopimuksen osalta. Kysymys ei voi 
olla vain unionin "uusien toimivaltuuksien" suhteesta noihin rajoituksiin. 

 



 

 

*  *  * 
 

Hallituksen esityksen perusteluosassa on laajahko jakso (I s. 292 — 309), joka koskee eduskunnan 
suostumuksen tarpeellisuutta ja sopimuksen voimaansaattamislain säätämisjärjestystä. Jakso nojaa hyvin 
paljossa perustuslakivaliokunnan lausuntokäytän-töön. jakson loppuun on koottu tiivistelmänä sitä ennen 
esitetystä luettelo niistä perustuslakisopimuksen kohdista, joiden hallitus katsoo sisältävän poikkeuksen 
Suomen perustuslaista. Omankin käsitykseni mukaan tiivistelmässä mainittuihin sopimusmääräyksiin sisältyy kaikkiin poikkeus 
perustuslaista. Sen sijaan en yhdy kaikkeen siihen, miten ja millaisin perustein asianomaisessa jaksossa on 
perustuslakisopimusta kokonaisuudessaan valtiosääntöoikeudellisesti arvioitu. 

 

Esillä oleva perustuslakisopimus on mittasuhteiltaan ja sisällöltään poikkeuksellisen laaja asiakirja. Sen 
kattava valtiosääntöoikeudellinen arviointi viimeistä yksityiskohtaa myöten on tehtävä, jota en pidä 
mahdollisena suorittaa perustuslakivaliokunnan esittämän toimeksiannon puitteissa. 

 

Kohdistan seuraavassa huomion ensi sijassa eräisiin perustuslakisopimukseen liittyviin keskeisiin 
kysymyksiin, joilla on yhteys siihen, miten tätä sopimusta käsitykseni mukaan olisi valtiosääntöoikeudellisesti 
arvioitava ja miten sopimus olisi valtionsisäisesti voimaan saatettava. Sivuan siinä joissakin kohdin 
hallituksen esityksen perusteluihin sisältyviä kannanottoja. Eräät kohdat esitystäni eivät päädy 
säätämisjärjestys-kannanottoon mutta ovat tarpeen käsiteltävän alan systematiikan selventämiseksi. 

 

Näkökohtiani esittäessäni olen hyvin tietoinen siitä, että kansainvälisen sopimuksen arviointi 
perustuslakivaliokunnassa on eri asemassa kuin kansallisen lainsäädäntöaloitteen arviointi. Allekirjoitettua 
sopimustekstiä ei voida muuttaa eduskunnassa, vaikka tekstin ristiriita perustuslain kanssa sitä ensi sijassa 
edellyttäisi. Vaihtoehtoina ovat vain tekstin ja sen myötä sopimuksen hyväksyminen sellaisenaan tai sen 
hyväksymättä jättäminen kokonaisuudessaan. 

Sopimusasiakirjan ristiriita perustuslain kanssa voi syntyä jo sillä perusteella, että yksi ainoa 
sopimuskohta on ristiriidassa perustuslain kanssa. Jos sopimusosapuolten allekirjoittama sopimusteksti 
kuitenkin tosiasiassa on monistakin syistä johtuen joka tapauksessa hyväksyttävä, vieläpä hyväksyttävä 
sellaisenaan, ei kaikkien ristiriitakohn-en kartoittamisella ole aloitteen sisältöön samaa vaikutusta kuin 
lakiehdotusta käsiteltäessä. Perustuslakivaliokunnalla on kuitenkin keskeinen ja vastuullinen asema ja 
tehtävä perustuslakia koskevan tulkintaopin kehittämisessä. Sen takia on valiokunnan lausunnoissa pyrittävä 
myös kansainvälisiä sopimuksia käsiteltäessä kestävään ja huolellisesti perusteltuun tulkintalinjaan erityisesti 
valtiosääntöoikeuden suurissa kysymyksissä. Tämä pitää paikkansa myös siinä tapauksessa, että esillä oleva 
perustuslakisopimus ei tulisi lainkaan kansainvälisesti voimaan. 
 
 
 
 

2. Suvereenisuuden rajoittamisesta ja suvereenisuusoikeuksien luo-
vuttamisesta 
 
 
 
 
Kun Suomi vuoden 1994 aikana tehdyin päätöksin liittyi jäseneksi Euroopan unioniin, jäsenyyden todettiin 
monin tavoin rajoittavan unionin hyväksi Suomen valtioelinten ja erityisesti eduskunnan toimivaltaa. 
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Kysymys oli toimivallan siirtämisestä unionille monilla valtiollisen toiminnan lohkoilla (lainsäädäntä, 
valtiosopimusten tekeminen, lainkäyttö, hallinto). Unionille annettavien valtuuksien katsoivat niin hallitus 
kuin eduskunnan perustuslakivaliokunta poikkeavan "täysivaltaisuutta koskevista hallitusmuodon 1 ja 2 §:n 
säännöksistä". Kun siten vmartiin sekä hallitusmuodon 1 §:ään että 2 §:ään, se merkitsi, että tuossa yhteydessä 
"täysivaltaisuus "-termillä tarkoitettiin, paitsi valtiosuvereenisuutta, myös eduskunnan aseman ilmentämää kansansuvereenisuutta eli 
demokra-tiaperiaatetta. 

 

Liittymistä koskevassa lausunnossaan perustuslakivaliokunta toisaalta kirjoitti, että "Euroopan unionin 
jäsenenä Suomi käyttää osaa suvereniteetistaan yhdessä muiden täysivaltaisten jäsenvaltioiden kanssa 
eurooppalaisen yhteistoiminnan hyväksi" . Tämä mahdollisesti ulkomailta omaksuttu mutta kotimaisiin 
asiantuntijalausuntoihin perustumaton lauselma^ ei sisältynyt Rooman eikä Maastrichtin sopimuksen tekstiin. 
Kun unionin rakenteissa esiintyi tuolloin jo kohtalaisesti määräenemmistöpäätöksen-tekoa, kuvaus hämärsi 
oikeustilaa, mihin oltiin siirtymässä, ts. sitä että kysymys oli paljolti suvereenisuuteen kuuluvien oikeuksien 
luovuttamisesta unionille, käytettäväksi myös vastoin Suomen kantaa. liittymissopimukseen kytkeytyvä 
valtiosääntöi-nen problematiikka kietoutui ensi sijassa juuri tämän luovutuskysymyksen ympärille 
 
 
 
 
3 Ks. Liisa Nieminen, Eurooppalaistuva valtiosääntöoikeus - valriosääntöistyvl Eurooppa (2004), s.358. 

Nyt esillä olevassa perustuslakisopimuksessa todetaan realistisesti, mistä oikeudellisesti on kysymys: 
"(...) perustetaan Euroopan unioni, jolle jäsenvaltiot antavat toimivaltaa yhteisten tavoitteidensa 
saavuttamiseksi" (1-1.1 art,). Toteamus ilmaisee hyvin sitä vähittäistä siirtymistä kohti federaation 
rakenteita, mikä tälle sopimusehdotukselle yleensäkin on tunnusomaista. 
 
 

Nyt voimassaolevien EY:n ja EU:n perussopimusten ja esillä olevan perustuslakiso-pimusta koskevan 
ehdotuksen pohjalta voidaan todeta, että suvemnisuusoikeuksitn siirtämisen tai luovuttamisen unionille 
edellytetään tapahtuvan kahdella tavalla: 

1. toimivaltaa siirretään unionille suoraan perussopimuksen säännöksin; 

2. perussopimuksen säännöksin valtuutetaan unionin orgaanit ja/tai unionin jäsenvaltiot laajentamaan perussopimuksessa 
määrättyä unionin toimivaltaa sellaisessa menettelyssä, johon ei kuulu laajennusten ratifiointi jäsenvaltioissa niiden valtiosäännön 
edellyttämällä tavalla. 

Tarkastelen seuraavassa lähemmin kummankin ryhmän tapauksia. 2 J.Suvereenisuusoikeuksien 

luovuttaminen suoraan unionisopimuksella 

2.1.1 .Suvereenisuus-käsitteen kehittäminen perustuslaissa 



 

 

1930-luvulta saakka vallinnutta ankaraa tulkintaa perustuslaissa vahvistetun valtion täysivaltaisuuden sisällöstä 
lievennettiin vuoden 2000 perustuslakia säädettäessä. PeL 1 §:ään Intettiin 3 mom:ksi seuraava säännös: " 
Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan 
kehittämiseksi." 

 

PeL 1 §:n koko sisältöä selitettiin säätämisperusteluissa tavalla, joka loi pykälän soveltamiseen 
tietynlaisen kaksitasoisuuden. 

 

1 §:n 3 momentin perusteluissa katsottiin: "Siten olisi perusteltua lähteä siitä, että sellaiset kansainväliset 
velvoitteet, jotka ovat tavanomaisia nykyaikaisessa kansainvälisessä yhteistoiminnassa ja jotka vain 
vähäisessä määrin vaikuttaisivat valtion täysivaltaisuuteen, eivät olisi sellaisenaan ristiriidassa perustuslain 
täysivaltaisuutta koskevien säännösten kanssa." (HE 1/1998 vp s. 73/11). 

 

1 §:n / momentin perusteluissa lisäksi kirjoitettiin: "Hallitusmuodon säännöstä Suomen täysivaltaisuudesta 
onkin nykyisin tarkasteltava Suomen kansainvälisten velvoitteiden valossa ja erityisesti ottaen huomioon 
Suomen jäsenyys Euroopan unionissa." (s. 72/II). Jäljempänä käytän tästä perastelulausumasta nimitystä EU-
komste 

Näiden kahden perusteluissa annetun, tietyllä tavalla yhteismitattoman tulkintape-rusteen 
yhteensovittaminen ei ole täysin ongelmatonta. Käytännössä niiden kokonaisuutta voisi lukea ja tulkita 
monella tavalla, myös niin, että (1) yleisesti suvereenisuus-rajoitusten perustamiskynnys on madaltunut, mutta 
että (2) jo olemassa olevien unionivelvoitteiden johdosta uudet siirrot unionille tai täysvaltaisuuden rajoitukset 
unionin hyväksi ovat matalamman kynnyksen takana kuin vastaavanlaiset siirrot muille kansainvälisille 
toimijoille, joiden lähtötaso on toinen kuin unionin. Toisin sanoen: uusia rajoituksia unionin hyväksi olisi 
tarkasteltava integraatiossa kulloinkin saavutetun tason taustaa vasten. 7 Lähtökohta ei ole ongelmaton. Se vie 
huomion pois, paitsi muusta, myös siitä kokonaisuudesta, jonka vähitellen toteutetut rajoitukset yhdessä ovat 
tuottaneet. 
 

2.1.2. Yksimielisyyssäännöstä määräenemmisföpäätöksentekoon: toimivallan luovutus vai unionin päätöksentekosääntöjen muutos? 
 

Amsterdamin sopimusta käsitellessään perustuslakivaliokunta tulkitsi (PeVL 10/1998 vp) 1919 HM 1 §:n 
täysivaltaisuussäännöstä ja Nî an sopimusta käsitellessään (PeVL 38/2001 vp) vuoden 2000 uutta 
täysivaltaisuussäännöstöä. Tulkintojen lopputuloksissa, sikäli kuin kyse on samantyyppisistä asioista, ei ole 
juurikaan eroja. Se, että Nizzan sopimus päädyttiin hyväksymään tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä, 
johtui tärkeältä osalta siitä, että valiokunta sovelsi tässä lausunnossaan valtiosuvereenisuutta koskevaa 
tulkintaa, jonka se oli omaksunut jo Amsterdamin sopimusta käsitellessään. Toinen asia on että 
samansuuntaisia — ja —sisältöisiä talkintoja vuoden 2001 lausunnossa perusteltiin osin eri tavalla kuin 
vuoden 1998 lausunnossa. 

 

Kun nyt puheena oleva tulkintalinja käsitykseni mukaan antaa eräiltä osin aihetta perusteltuun kritiikkiin, 
eikä sitä vielä voi pitää vakiintuneena, käsittelen asiaa tarkemmin seuraavassa. 
 
 

                                                
7 Ks. perustuslakivaliokunnan käytännön analyysia: Janne Salminen, Täysivaltaisuuden rajoituksesta täysivaltaisuuden 
käyttöön - Havaintoja valöosääntöisen täysivaltaisuuden muutoksesta (LM 2004) s.l 329-1339. 
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Huomattakoon ensin, että PeL 1 § koskee valtion suvereenisuutta. Perustuslakivaliokunta esitti Amsterdamin 
sopimusta käsitellessään: 
 

(1) Valtion täysivaltaisuuden lisärajoitus voi syntyä— kun kysymys asiallisesti merkittävästä järjestelystä — myös silloin 
kun jokin uusi asiaryhmä siirretään jäsenvaltion toimivallasta EU:n säädösvallan piiriin vaikkapa 
yksimielisesti käsiteltäväksi. 
 

(2). Kun siirrytään yksimielisyyttä edellyttävästä päätöksenteosta neuvostossa määrä-
enemmistöpäätöksentekoon, ei valtiosuvereenisuuden lisärajoitusta välttämättä synny - etenkin kun osa uusista 
järjestelyistä merkitsee että luodaan täsmällinen oikeusperusta säännösten antamiseen sellaisilla aloilla, joilla 
aikaisemmin on turvauduttu muihin oikeusperusteisiin, esimerkiksi perussopimuksen 235 (nyk. 308) artiklan 
joustolausek-keeseen. 
 
 

Valiokunta siis katsoi, että siirto, jolla jokin asiaryhmä luovutetaan EU:ssa päätettäväksi, vaikkakin neuvoston 
yksimielisyyttä vaativalla päätöksellä, kävi HM 1 §:n kannalta syvemmälle kuin saman asiaryhmän 
myöhempi siirtäminen määräenemmistöpäätök-sentekoon. 
 

Valiokunta kehitteli (2)-kohdan perusteluja: 
" Päätöksentekosääntöjen muutokset eivät muuta jäsenvaltioiden jayhteisön välistä toimivallanjakoa, vaan niitä menettelyjä joiden 
mukaan yhteisössä tehdään päätöksiä. Muutokset eivät myöskään ole erityisen oleellisia, koska ne tarkoittavat 
ennestään jo käytetyn menettelyn laajentamista. (...) päätöksentekomenettelyn muutokset eivät näissä 
tapauksissa enää merkitse asiallisia muutoksia Suomen liittymissopimuksen yhteydessä hyväksyttyyn ja 
voimaansaatettuun kokonaisjärjestelyyn, joka muun muassa merkitsi sitä että unionin jäsenenä Suomi käyttää 
osaa suvereniteetistaan yhdessä muiden jäsenvaltioiden kanssa." 

 

Voidaan panna merkille, että arvioidessaan neuvoston elimille annettuja valtuuksia EU:n toimivallan 
laajentamiseen yli perustamissopimuksen rajojen, perustuslakivaliokunta on pannut kokonaan toisenlaisen 
painon yksimieHsyysvaatimuksen säilyttämiselle neuvoston päätöksenteossa (ks. jälj.) 

 

Amsterdam-lausunnossa tapaamme opin päätöksentekosääntöjen muuttamisesta, jolla ei ole tekemistä 
valtiosuvereenisuuden kanssa. Oppi ei tavoita valtiosuvereenisuuden ydintä; se sivuuttaa perustavaa laatua olevan 
eron konfederatiivisten ja federatiivisten oikeus-muodostumien välillä. Kun näet esimerkiksi jokin lainsäädäntöasioiden 
ryhmä siirretään unionin neuvostossa yksimielisesti päätettäväksi, jäsenvaltion hallitusjää sitä koskevassa päätöksente-ossayksin käyttämään 
valtion suvereenisuutta. Periaatteessa valtio tällaista menettelyä sovellettaessa kykenee estämään päätöksenteon, 
jota se vastustaa - vaikka tämä poliittisesti saattaa olla vaikeaa. Tuollaisella siirtopäätöksellä syrjäytetään ensi 
sijassa eduskunnalle perustuslaissa taattu oikeus osallistua lainsäädäntään, syrjäytetään demokratiaperiaate, joka 
palautuu kansansuvereenisuuteen ("valtiovalta kuuluu kansalle"). 

 

Määräenemmistöä edellyttävässä päätöksenteossa taas päätös voi syntyä myös jäsenvaltion 
ministeriedustajan unionin neuvostossa ilmaisemaa kantaa. Tällaiseen päätöksentekoon siirryttäessä siten myös 
valtiosuvereenisuus - ja vasta tällöin - näiltä osin syrjäytyy. 

 



 

 

Neuvoston päätöksenteko, jossa vaaditaan yksimielistä päätöstä, on unionin päätöksentekokoneistossa 
ainoa kohta, joka ainakin muodollisesti säilyttää valtiosuvereenisuuden. Euroopan parlamentti tekee 
päätöksensä enemmistöllä, eikä sen päätöksenteossa ole vastaavia mekanismeja. 

Nizzan sopimuksen osalta perustuslakivaltiokunnan lopputulemat olivat samansuuntaiset kuin 
Amsterdamin, mutta valiokunta saattoi nyt tukeutua vuoden 2000 perustuslain 1 §:ään ja sen 
säätämisperusteluihin, myös perustelujen EU-korostukseen. 

 

PeL 1.3 §:n perusteluihin vetoaminen merkitsi, että siirtyminen määräenemmis-töpäätöksentekoon 
valiokunnan käsityksen mukaan rinnastui sellaisiin kansainvälisiin velvoitteisiin, "jotka vain vähäisessä 
määrin vaikuttavat valtion täysivaltaisuuteen". Säätämisperustelujen EU-koroste kaikessa 
yleisluontoisuudessaan antoi valiokunnan käsityksen mukaan institutionaalista tukea sellaisille 
luonnehdinnoille, että määrä-enemmistöpäätöksentekoon siirtyminen vastasi "unionin tehtäväkentän 
vähittäistä, esimerkiksi tarkistusluontoista kehittämistä unionilla jo olevien toimivaltuuksien pohjalta" tai jopa 
"unionin sisäisen toiminnan tavanomaisena pidettävää kehittämistä institutionaalisella tasolla" (PeVL 
38/2001). 

 

Nämä yleistykset eivät minun käsitykseni mukaan sovi hyvin siihen, mistä yksimielisyysperiaatteesta 
luopumisessa viime kädessä on oikeudellisesti kysymys. 

 

Nizzan sopimuksella päätöksenteon yksimielisyysvaatimus korvattiin määrä-enemmistöpäätöksenteolla 
kaikkiaan 37.ssä unionisopimuksen tai EY:n perustamissopimuksen artiklassa. Näistä 22 artiklassa siirryttiin 
määräenemmistöpäätöksente-koon Nizzan sopimuksen tullessa voimaan.  Muissa tapauksissa muutos oli 
määrä toteuttaa käytännössä tiettynä myöhempänä ajankohtana tai neuvoston yksimielisellä päätöksenteolla. 
Perustuslakivaliokunta toisti tämän todetessaan jo lausunnossaan 10/1998 vp esittämänsä kannan, että 
arvioitaessa tuollaisia muutoksia valtiosääntöoikeudelliselta kannalta oli otettava huomioon ao. 
sopimusmääräysten "luonne ja asiallinen soveltamisala". Tämä varaus ei kuitenkaan johtanut siihen, että 
siirtoja tai joitakin niistä olisi pidetty poikkeuksina perustuslaista. 

 

Nyt käsillä olevalla perustuslakisopimuksella neuvoston päätöksenteossa surryttäi-siin yksimielisestä 
päätöksenteosta määräenemmistöpäätöksentekoon yhteensä 17 alalla ( HE I s. 56). Tätä siirtymistä pehmentää 
muutamilla aloilla ns. hätäjarrumeka-nismi, joka ei kuitenkaan takaa jäsenvaltiolle ehdotonta valtaa hankkeen 
pysäyttämiseen. 
 
 
 
 
Kun kysymys on perustuslain 1 §;n täysivaltaisuussäännöstön tolkinnasta, ei yksimielisyys- ja 
määräenerrirnistövaatimusten suhdetta voi tarkastella yksinomaan eikä ensi sijassa unionin ja jäsenvaltion 
työnjakokysymyksensä vaan valtakysymyksenä. 1 §:n 1 momentin sisältämän pääsäännön mukaan sitä ei pidä 
tarkastella vain unionin kannalta, sen päätöksentekomenettelyn järjestelynä, vaan ensi sijassa jäsenvaltion 
kannalta, kysymällä mikä valtajäsenvaltiollejää vaikuttaa unionin päätöksentekoon. Tätä pääsääntöä lieventää perustuslain 1 
§:n 3 momentti, mutta se ei voi oikeuttaa - txilkinnallisin kuvioinkaan - puuttumista valtiosuvereenisuuden 
ydinosaan. Tähän päästään vain poikkeuslailla tai kirjoittamalla perustuslakiin toimivaltasiirron oikeuttava 
säännös. 
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Kuvatessaan uusia sopimusmääräyksiä, joissa eräitä asialohkoja siirretään yksi-mtehsyysvaatimuksen 
piiristä määräenemmistöpäätöksenteon piiriin, hallitus kirjoittaa esityksensä perusteluissa: 

 

"Yksimielinen päätöksenteko neuvostossa säilyy kuitenkin eräillä aloilla, joilla jäsenvaltiot katsoivat 
tärkeäksi turvata vaikutusmahdollisuutensa täysimääräisesti (esim. välillisen verotuksen yhdenmukaistaminen, 
eräät sosiaalipolitiikan ympäristöpolitiikan alan kysymykset, energiaverotusta koskevat toimenpiteet)." (HE I 
s. 56/1) 

 

Jäsenvaltio voi hallituksen mukaan siis turvata vaikutusmahdollisuutensa täysimääräisesti vain yksimielisessä päätöksenteossa. Tämä 
on hyvä txulcinnan lähtökohta. 
 
 

Edellä sanotusta johtuu, että siirtyminen yksimielisestä päätöksenteosta määräenem-mistöpäätöksentekoon 
unionin neuvostossa tulisi Suomen perustuslain kannalta arvioida tapauskohtaisesti kiinnittäen huomio 
asianomaisten sopimusmääräysten luonteeseen ja asialliseen soveltamisalaan. Määräävänä arvioinnissa tulee 
muiden tekijöiden ohella olla sen, miten muutos vaikuttaa Suomessa julkisen vallan mahdollisuuteen toteuttaa 
perusoikeusjärjestelmään sisältyviä toimeksiantoja. 

 

Amsterdam- ja Nizza-lausunnoissa sovellettua tulkintaa ei voi vielä täysin vakiintuneena. Niihin tehdyt 
varaukset antavat omalta osaltaan tulkinnalle liikkumavaraa, 

j\J i.ix tuxiox rv ti V l Ltiti ny voivdi. 

 

2.1.3. Neuvoston määräenemmistösääntöjen muuttaminen, aloiteoikeudenjärjestelyt, jaetusta toimivallasta yksinomaiseen,  
lainsäädäntövallanjakaminen parlamentinja neuvoston kesken 
 

Asiallisesti rinnastuvat edellä kosketeltuihin muutoksiin muut järjestelyt, jotka kajoavat jäsenvaltion valtaan 
vaikuttaa päätöksentekoon Euroopan unionin orgaaneissa: 

- unionin jäsenmäärän Hsääminen 
- neuvoston määräenemmistösääntöjen muuttaminen 
- siirtyminen unionin ja jäsenvaltion kesken jaetusta toimivallasta unionin yksinomaiseen toimivaltaan 
- lainsäädäntövallan jakaminen uudella tavalla Euroopan parlamentin ja neuvoston kesken, 
- jäsenvaltion aloiteoikeuden rajoittaminen unionin päätöksenteossa 

Mikään noista järjestelyistä ei tosin vaikutuksiltaan rinnastu yksimieUsyysvaatimukses-ta luopumiseen 
neuvostossa. Mikään niistä ei samalla tavalla poista totaalisesti jäsenvaltion täysimääräistä 
vaikutusmahdollisuutta. 

 

Seuraavia huomioita voidaan silti esittää: 

(a) Kun eduskunnassa käsiteltiin sopimusta, jolla kymmenen uutta valtiota liittyi jäseniksi unioniin, ei 
eduskunta-asiakirjoissa (HE 78/2003; Tsekki ym; PeVL 11/2003 vp) kosketeltu kovin monipuolisesti Suomen 
vaikutusmahdollisuuksien supistumista sopimuksen johdosta eikä tämän ilmiön valtiosääntöistä merkitystä 
Perustuslakivaliokunta lausui että neuvoston uutta ääntenpainotusta koskevat määräykset eivät olennaisesti muuta 
Suomen asemaa unionin päätöksenteossa. Unionin jäsenmäärän kasvaminen viidestätoista 



 

 

kahteenkymmeneenviiteen ja tämän muutoksen vaikutukset eivät sopimuksen valtiosääntöoikeudellisessa 
arvioinnissa herättäneet kysymään, mitä Suomen vaikutusmahdollisuuksien kannalta merkitsee se, että   
unionin jäsenrakenne tulisi olemaan täysin erilainen kuin Suomen liittyessä unioniin. 

(b) Unionin lainsäädäntömenettelyssä on pääsäännöksi tulossa tavanomainen lainsää-däntöjärjestys: 
ministerineuvosto ja Euroopan parlamentti päättävät lainsäädäntöasioista yhtäläisin oikeuksin. Tässä 
menettelyssä neuvosto päättää määräenemmistöllä ja parlamentti jäsenten enemmistöllä. Tavallista 
lainsäädäntömenettelyä soveUettaisiin 86 alalla nykyisten 37 alan sijasta. (HE I s.55) Lavennus on 
massiivinen, ja toteuttaa koko unionin mitassa demokratiaperiaatetta. Tätä liikettä on monissa yhteyksissä toivottu unio-
nin niin sanotun demokratiavajeen vähentämiseksi. Toisaalta lainsäädäntövallan tasajako neuvoston ja parlamentin kesken 
vähentää erityisesti pienenjäsenvaltion painoarvoa unionin toiminnassaja sillä tavoin kaventaa jäsenvaltion suvereenisuuden sisältöä. 
Pienen jäsenvaltion vaikutus unionissa käy ensi sijassa neuvoston kautta. 

(c) Kun Amsterdamin sopimuksella yhteisen uiko- ja turvallisuuspolitiikan asioita surrettiin EY:n 
toimivaltaan ja viiden vuoden siirtymäajan jälkeen komission yksinomaisen aloiteoikeuden piiriin, 
perustuslakivaliokunta katsoi (PeVL 10/1998 vp), että muutoksella laajennettaisiin olennaisesti EY:n 
toimivaltaa siitä, mikä se oli Suomen liittvessä unioniin. 

 

Perustuslakisopimuksen III-275 artiklassa säädetään poliisiyhteistyön perusteista. Nykyisin vastaavan 
artiklan tarkoittamat yhteiset kannat, puitepäätökset, päätökset ja yleissopimukset toteuttaa neuvosto 
yksimielisesti komission tai jäsenvaltion aloitteesta. Perustuslakisopimuksen III- 264 artiklan mukaan III- 275 
artiklassa tarkoitettujen lainsäädäntöasiain päätöksentekomenettelynä on tavanomainen lainsäädäntöjärjestys, 
kuitenkin siten että aloiteoikeus on komissiolla tai yhtä neljäsosaajäsenvaltioita edustavalla jäsenvaltioiden ryhmällä. Kun 
jäsenvaltion yksin käyttämä aloiteoikeus näin pudotettaisiin pois, lavennettaisiin EU:n toimivaltaa nykyisestään. 
2.1.4. Etusijaperiaatteen soveltamisalan laajentaminen 
 

Perustuslakisopimuksen 1-6 artiklassa siiixetään sopimustekstin tasolle EU:n oikeuden etusijaperiaate, jonka 
EY:n tuomioistuin on 1960-luvun oikeuskäytännössään tuottanut (ks. jälj.). Päätösasiakirjaan liitetyssä 
poliittisessa julistuksessa lausutaan, että artikla on EY:n tuomioistuimen ja ensimmäisen asteen 
tuomioistuimen "olemassa olevan oikeuskäytännön mukainen". Pöytäkirja on katsottu tarpeelliseksi, jottei 
etusijaperiaatteen soveltamista ulotettaisi laajemmalle kuin se taomioistuinkäytännössä on edennyt. 
Hallituksen esityksen mukaan siitä seuraa, ettei periaate vielä tässä vaiheessa merkitse hierarkkista suhdetta 
unionioikeuden ja jäsenvaltion kesken. Tosin tällaista suhdetta tuskin voisikaan syntyä, kun jäsenvaltion 
oikeusjärjestys ei ole johdettavissa unionin nykyisistä eikä ehdotetusta uudesta perussopimuksesta. 

 

Kun Euroopan unionin kolme toimintalohkoa perustuslakisopimuksella sulautetaan yhteen, se 
merkitsee että etusijaperiaatteen soveltamisala laajenee tähän asti Euroopan yhteisöjen toimialaan kuuluneista 
asioista yhteisen uiko- ja turvallisuuspolitiikan sekä poliisiyhteistyön ja rikosasioita koskevan oikeudellisen 
yhteistyön alueelle. 

 

Suomen päättäessä liittymisestä Euroopan unioniin vonna 1994 katsottiin, että etusijasääntö, vaikkakin 
vain oikeuskäytäntöön perustavana, oli yksi perustuslainvastai-sista sopimuskohdista, se kun täydentäisi 1919 
HM 92 §:n tyhjentäväksi tarkoitettua, tuomioistuinten tutkintavaltaa koskevaa säännöstä. Nykyisellään sääntö 
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muuttaa ja täydentää Suomen perustuslain 196 ja 197 §:n säännöksiä perustuslain etusijasta sovel-
tarnistilanteissa. 

 

Muutoksen arviointi ns. aukkoteorian valossa johtaa siihen tulokseen, että yhtenäiseen 
perussopimuksen siirtyminen laajentaa tässä kohtaa Suomen perustuslakiin aikanaan syntynyttä aukkoa. 

 

Yhdyn tältä osin hallituksen esityksen säätämisjärjestyskantaan ja sen perusteluihin. 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.Unionin toimivallan laajentaminen ilman kaikkien jäsenvaltioiden ratifiointia 
 
 

2.2.1 ..Perustuslakisopimukseen sisältyvät suorat valtuutukset 

Kysymys on unionin pemssopimukseen sisältyvästä valtuutuksesta laajentaa unioniorgaanien tai 
jäsenvaltioiden hallitusten päätöksin unionin toimivaltaa ilman kaikkien jäsenvaltioiden valtiosääntöjensä 
mukaan suorittamaa ratifiointia, Vaikka tuollainen valtuutus viime kädessä voi tähdätä esimerkiksi unionin 
lainsäädäntötoimi-vallan laajentamiseen ja jäsenvaltion vastaavan toimivallan supistumiseen, jäsenvaltion 
kannalta näissä tapauksissa on ensi sijassa kysymys valtiosuvereenisuuteen kuuluvan sopimuksentekovallan luovuttamisesta 
tai ainakinjäsenvaltion parlamentin sivuuttamisesta ja siten demokratiaperiaatteen loukkaamisesta. 

 

Jos valtuutus annetaan kaikkien jäsenmaiden hallituksille tai unionin neuvostolle yksimielisesti 
käytettäväksi., se sivuaa ensi sijassa Suomen perustuslain 2 ja 3 §:ää sekä 94 ja 95 §:ää. Jos siitä voidaan 
päättää määräenemmistöllä, tähän luetteloon on liitettävä perustuslain 1 §. 

 

Perustuslakivaliokunta on omassa käytännössään vähitellen ottanut sen linjan, että kansainväliseen 
sopimukseen perustuvalle toimielimelle voidaan antaa tavallisella lailla antaa toimivalta mukauttaa 
asianomaista sopimusta mutta ei muuttaa sitä.  Sallittujen mukautusten tulee olla asialliselta merkitykseltään 
sellaisia, että ne eivät vaikuta itse sopimuksen luonteeseen eivätkä toisaalta koskee asioita, jotka perustuslain 
mukaan edellyttävät eduskunnan myötävaikutusta. 

 

Juuri mainitun kaltaisia sopimusjärjestelyjä perustuslakivaliokunta tarkasteli Nizzan sopimusta 
koskevassa lausunnossaan (38/2001 vp). Kysymys oli neuvostolle annettavasta valtuutuksesta muuttaa 
yksimielisin päätöksin eräitä unionin orgaanien päätöksenteossa noudatettavia menettelyjä. Valiokunta viittasi 
aikaisempaan, sopi-musmukauttamiset hyväksyvään linjaansa ja sovelsi sitä sitten esillä olevaan tapaukseen: 
 

"Tämän yleisen tulkintalinjan pohjalta on valiokunnan mielestä tässä tapauksessa annettava suurta painoa 
sille, että kysymys on Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksista. EY on jäsenvaltioiden yhteistyön 
kiinteyden ja laajuuden perusteella erityisasemassa nykyisten kansainvälisten järjestelyjen joukossa. 
Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että jo pitkään on tunnustettu tarve kehittää unionin 
sopimusraken-nelmia ja sopimusten muutosmekanismeja. Perustamissopimuksessa neuvostolle annettava 
valta päättää joistakin muutoksista on nykytilanteessa käyttökelpoinen. 



 

 

Perustuslain täysivaltaisuussäännösten kannalta on keskeisintä, että kaikista muutoksista päätetään 
yksimielisesti neuvostossa. Valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa merkitystä on myös sillä, että neuvoston 
päätösvalta koskee yleensä tarkasti ja yksityiskohtaisesti määriteltyjä asioita, jotka puolestaan kohdistuvat eri 
tavoin toirrdeHmiin ja niiden välisiin suhteisiin. Neuvoston tässä tarkoitetuin päätöksin ei voida laajentaa 
yhteisön toimivaltaa. Neuvoston päätösvalta ei ulotu perustamissopimuksen perusluonteeseen tai -tavoitteisiin 
vaan rajoittuu sen nykyisiin puitteisiin." 

Perustuslakivaliokunta päätyi siihen, ettei asianomaisen valtuutuksen sisäUyttäminen sopimukseen ollut 
ristiriidassa perustuslain kanssa. 

 

Omasta puolestani en ole vakuuttunut siitä, että edes PeL 1 §:n perustelujen EU-koroste riittää 
oikeuttamaan sen, että käytännön paineet EU:n sopimusjärjestelyjen kehittämiseen suoraan tai edes 
valiokunnan kuvaamalla tavalla vaikuttavat Suomen perustuslain tulkintaan. Yksimielisyysvaatimuksella sitä 
vastoin on oma painonsa tässä yhteydessä, samoin kuin vaatimuksella valtuutuksen tarkkarajaisuudesta. 
 

Esillä olevassa Euroopan perustuslakisopimuksessa (1-20) annetaan yleissäännökset Euroopan parlamentin 
kokoonpanosta, tarkemmin sanottuna edustajien enimmäismäärästä sekä yhdestä jäsenvaltiosta välittäväin 
edustajain vähimmäis- ja enimmäismäärästä. Artiklan mukaan "kansalaisten edustus on alenevasti 
suhteellinen". Näissä puitteissa Eurooppa-neuvosto valtuutetaan yksimielisesti, Euroopan parlamentin 
aloitteesta ja sen hyväksynnän saatuaan, vahvistamaan jäsenvaltiokohtainen paikkajako (sen sijaan että tästä 
nykyisin on määrätty perussopimuksen tasolla). 

 

Tästä asiasta on olemassa perustuslakivaliokunnan kanta. Sen mukaan asiasta tulisi edelleen päättää 
hallitusten välisessä konferenssissa, jonka tulokset ratifioitaisiin kaikissa jäsenvaltioissa (PeVL 7/2003). Jos 
tarkoitus kuitenkin on todella se, että päätöksenteko enimmäis- ja vähimmäislukumäärien osalta pysyy 1-20 
art:n puitteissa, valtuutuksen voi katsoa tarkoittavan sopimuksen täsmentämistä eduskunnan hyväksymän 
sopimustekstin puitteissa. Siten se näyttää pysyvän Suomen perustuslain 2 ja 3 §:n sekä 94 ja 95 §:n sallimissa 
rajoissa. 
 
 

Toisin on arvioitava perustuslakisopimuksen IV-444 ja 445 artikloissa säänneltyjä sopimusta koskevaa 
yksinkertaistettua tarkistusmenettelyä sekä yksinkertaistettua tarkistusmenettelyä unionin sisäisten 
politiikkojen ja toimien osalta. Näissä on selkeästi kysymys alaltaan kattavasta valtuudesta säätää 
sopimustekstistä poikkeavasti unioniorgaanien päätöksenteossa noudatettavasta menettelystä ja eräistä muista 
vastaavista seikoista. 

 

Huolimatta siitä, että molemmissa tapauksissa Eurooppa-neuvosto tekee päätöksensä yksimielisesti ja 
että neuvoston yksimielinen päätöksenteko IV-444-artiklan tarkoittamassa tapauksessa voi kaatua yksittäisen 
jäsenvaltioparlamentin vastustukseen, ehdotetut sopimusmääräykset rikkovat perustuslain 3 §:n sekä 93, 94 ja 
95 § säännöksiä. Perustuslain 1 §:ään ja sen perusteluihin sisältyvät kansainvälisen sopimustoimi-vallan 
väljennykset eivät sovita tätä ristiriitaa. Vaikka unionin kannalta valtuus koskisi vain 
päätöksentekomenettelyjen muuttamista, jäsenvaltion kannalta kyseessä on hyvin laaja-alainen valtuus, jonka 
sallima päätös yksimielisyysperiaatteesta luopumisesta koskettaa valtiosuvereenisuuden ydintä. 

 

Yhdyn hallituksen esityksen kantaan tässä kohtaa. 
2.2.2.joustolauseke: rajatapaus 1? 
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Esillä olevan ehdotuksen 1-18 artiklan 1 kohta kuuluu seuraavasti: 
 

"Jos jokin unionin toimi osoittautuu tässä perustuslaissa asetetun tavoitteen saavuttamiseksi tarpeelliseksi III 
osassa määritellyillä politiikan aloilla eikä tässä perustuslaissa ole määräyksiä tähän tarvittavista valtuuksista, 
ministerineuvosto hyväksyy aiheelliset toimenpiteet yksimielisesti Euroopan komission ehdotuksesta ja 
Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan." 
 

Kysymyksessä on perustuslakisopimukseen sisältyvä joustolauseke. Sisältyykö siihen valtuutus laajentaa 
unionin valtuuksia hallitusten välisen konferenssin ulkopuolella? 

 

Lauseke on jo nykyisessä EY:n perussopimuksessa (308 artikla). Perustuslakivaliokunta ei kiinnittänyt 
siihen erityistä huomiota Maastricht- ja Amsterdam-lausunnoissaan. 

 

Joustolauseke ulottuisi nyt koskemaan yhteistä uiko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä poliisi- ja sisäasiain 
yhteistyötä. Hallituksen esityksessä edes tätä laajennusta ei pidetä Suomen perustuslain kannalta 
ongelmallisena. Siinä todetaan kuitenkin, että jousto-lausekkeen uusi muotoilu vastaa EY-tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä aikaisemmin muodostunutta tulkintaa." (I s.20) Viittaus EY-tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön tuo tarkasteluun mukaan prosessin, joka on tyypillinen unionille: perussopimuksen rajoja 
koetellaan ja ne ehkä ylitetäänkin ensin joko EY-taomioistuimen ratkaisuin tai juuri joustolauseketta 
käyttämällä. Jossakin myöhemmässä vaiheessa, kun perussopimus uusitaan tai sitä tarkistetaan, on 
mahdollista selittää, että kysymys on vain noudatetun käytännön kirjaamisesta sopimuksen tasolla. 

 

Suomalaisissa tarkasteluissa, kun arvioidaan uusia sopimuksia valtiosääntöoikeudellisesti, tehdään 
vuorostaan tuohon prosessiin viitaten päätelmiä, ettei asianomainen sopimuksen muutos ole (enää?) 
valtiosääntöisesti ongelmallinen. Tähän nähden on aiheellista kiinnittää huomiota ratkaisuketjun niihin 
kohtiin, joista sopimuksen muuntumisprosessi lähtee liikkeelle, ensin joustolausekkeen käyttöön ja sitten 
EY:n tuomioistuimen asemaan. 

 

Perustuslakisopimuksen 1-18 artiklan 2 kohdassa määrätään kansallisten parlamenttien tehtävästä 
joustolausekkeen soveltamistapauksissa. Artiklan 3 kohdan määräykset taas viittaavat erinäisiin 
perustuslakisopimukseen nimenomaisesti sisällytettyihin harmonisointikieltoon. Kummallakaan kohdalla ei 
ole merkitystä arvioitaessa joustolausekkeen merkitystä Suomen perustuslain kannalta. 

 

Kun valtioneuvosto antoi selonteon konventin ehdotuksesta, perustuslakivaliokunta totesi (PeVL 

7/2003): 

"Ehdotukseen sisältyy nykyisen kaltainen yleisluontoinen joustolauseke (1-17 art). Se ei enää sisällä 
edellytystä toimenpiteiden tarpeellisuudesta yhtdsmarkkinoiden kannalta, vaan lausekkeen käyttämiseksi 
riittää., että jokin toimi osoittautuu tarpeelliseksi unionin tavoitteiden saavuttamiseksi perustuslakisopimuksen 
III osassa määritellyillä politiikan aloilla. Valiokunta yhtyy valtioneuvoston käsitykseen käsitykseen, että 
jous-tolauseketta käytetään vain poikkeuksellisesti." 
 

Tähän mennessä joustolauseketta ei ole käytetty vain poikkeuksellisesti. Käyttötiheys on vaihdellut eri 
aikoina. Esimerkiksi vuosina 1972-77 joustolauseketta käytettiin yhteensä 120 kertaa, siis keskimäärin 20 



 

 

kertaa vuodessa.8 Tämä viittaa enemmän säännölliseen kuin poikkeukselliseen käyttöön. Ei ole mitään takeita, 
että käyttö jäisi vastaisuudessa vain poikkeukselliseksi. 

 

Sisältyykö joustolausekkeeseen siis valtuus laajentaa unionin toimivaltaa? 
 

Ensin on kysyttävä, mikä on unionin toimivalta ja miten se on säännelty. 
 

Perustuslakisopimuksen 1-11 art 1 kohdassa säädetään annetun toimivallan periaate: "Unionin toimivalta 
määräytyy annetun toimivallan periaatteen mukaisesti." 

 

Artiklan 2 kohta on tärkeä toimivallan määrittelyn ja toimivaltajaon kannalta: "Annetun toimivallan 
periaatteen mukaisesti unioni toimii jäsenvaltioiden sille tässä perustuslaissa antaman toimivallan rajoissa ja 
siinä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimivalta, jota tässä perustuslaissa ei ole annettu unionille, 
kuuluu jäsenvaltioille." 

 

1-11 artikla välittää siis viestiä, että unionin piirissä julkisen vallan käytössä jäsenvaltiolla onjleinen toimivalta, 
ja unionilla toimivalta vain siinä, missä toimivalta on sille pe-rustuslakisopimuksella erityisesti luovutettu. 
Unionin toimivaltaa koskevat yksityiskohtaiset säännökset sisältyvät perustuslakisopimuksen III osaan 
("Unionin poHtiikat ja toiminta") ja I osassa on säännöksiä, jotka yleisellä tasolla määrittävät toimivaltaa ja 
ohjaavat sen käyttöä. 

 

Hallituksen esityksessä kommentoidaan toimivallan jakoa (I s.19): 
 

"Vaikka perustuslakisopimuksessa ei määritelläkään unionin toimivallan käsitettä, katsotaan sen yleensä 
tarkoittavan unionille perussopimuksen mukaan kuuluvaa oikeudellista valtaa toteuttaa sopimuksessa 
tarkoitettuja toimenpiteitä sopimuksessa yksilöityjä oikeudellisia välineitä käyttäen. - - Jäsenvaltioiden 
toimivallan luonne yleistoimivaltana selittää myös sen, miksi perustuslakisopimus ei sisällä määräyksiä 
jäsenvaltioiden toimivallan alasta. - - unioni voi toimia vain ja ainoastaan silloin, kun perussopimuksesta 
voidaan osoittaa kaavailun toimenpiteen valtuuttava määräys, niin sanottu oikeuspe-rustamääräys." 
 

Tämän suhteellisen täsmällisen määrittelyn jälkeen seuraa kuitenkin merkittävä väl-jennys: "Toimivaltaa 
määrittävät myös perustuslain I osassa unionille asetetut tavoitteet ja niiden muotoilu." (HE I s.20) Olennaista 
siis onkin, mitä 1-11 artiklan 2 kohdassa säädetään: tavoitteet määräävät viime kädessä unionin toimivallan. Vastaavasti 
säädetään 1:18 artssa puitteet joustolausekkeen käyttämiselle: toimen on oltava tarpeellinen "tässä 
perustuslaissa asetetun tavoitteen saavuttamiseksi - - III osassa määritellyillä politiikan aloilla". Suomen 
hallitus kirjoittaa esityksessään eduskunnalle: " - - joustolauseke muodostaa tavallaan unionin toimivallan 
'uloimman kehän'". (HE I 20/11) 
 

Vielä kerran: antaako joustolauseke yksimieliselle neuvostolle valtuudet laventaa perustuslakisopimuksessa 
asetettuja toimivaltarajoja EU:n hyväksi? Myöntävä vastaus johtaa ensi kädessä selvittämään 
joustolausekkeen suhdetta Suomen perustuslain sopimuksentekotoimivaltaa koskeviin säännöksiin. Jos 
vastaus taas on kieltävä, jousto-lausek-; vain tuo näkyville sen, että unionin "annetun toimivallan" 
äärimmäisenä rajana ovat unionille sopimuksen 1-3 artiklassa määrätyt tavoitteet. Tätä kautta johdutaan 

                                                
Ks. Kapteyn & VerLoren van Themaat, Introduction to the Law of Communities (1998)s. 239. 
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unionin toimivaltasääntelyä kokonaisuudessaan tarkastelemaan vuoden 2000 perustuslain 73 §:n 1 momentin 
säännöstä vasten. Palaan tähän jälkimmäiseen vaihtoehtoon lausuntoni lopussa. 
 

2.2.3. Euroopan unionin tuomioistuimen valtuudet: rajatapaus 2? 
 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asema ja toiminta on toinen kohta, jonka yhteydessä on 
oikeuskirjallisuudessa asetettu kysymys, muuttuuko yhteisön perussopimus muutenkin kuin vain hallitusten 
välisen konferenssin neuvottelujen tuloksena. Kysymys juontuu tämän tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ja 
sen vaikutuksesta EY:n oikeusjärjestykseen, myös primäärioikeuteen. Kun oikeudellista jatkuvuutta on 
tarkoitus noudattaa, arviointeihin, jotka koskevat tuomioistuinta ja sen toimintaa uuden 
perustuslakisopimuksen puitteissa, ei voi olla vaikuttamatta se, millaiseksi tuomioistuimen asema puolen 
vuosisadan kuluessa on muodostunut. 

 

Euroopan unionin taomioistoimen tehtävistä on perustuslakisopimuksessa, kuten nykyisessä EY:n 
perussopimuksessa, vain niukasti säännöksiä. 

 

1-29 artiklan 31 kohdan mukaan taomioistuin "huolehtii siitä, että tämän perustuslain rxdkinnassa ja 
soveltamisessa noudatetaan lakia". Kun unionin toimintalohkot yhdentyvät, tuomioistuimen toimivalta ulottuu 
myös yhteisen uiko- ja turvallisuuspolitiikan asioihin sekä poliisi- ja sisäasioihin. Perustuslakisopimuksen IV-
438 art:n 4 kohdan mukaan EY:n tuomioistuimen ja ensimmäisen asteen tuomioistuimen oikeuskäytäntö 
säilyy soveltuvin osin unionin oikeuden ja erityisesti perustuslain vastaavien osien tulkinnan lähteenä. 

Nykyisen Euroopan yhteisöjen tuomioistiiimen osuus EY:n oikeuden keittämisessä on ollut merkittävä. 
Tunnettu EY:n oikeuden tutkija TAKIS TRIDIMÄS luonnehtii sitä "tavallisesta poikkeavaksi, jopa 
ennenkuulumattomaksi". Euroopan talousyhteisön alkuperäisen perussopimuksen mukaan (220 art.) "yhteisön 
tuomioistuin varmistaa, että tätä perussopimusta tulkittaessa ja sovellettaessa noudatetaan lakia". Tästä 
tavanomaisesta, sisällöltään täysin tyhjästä laillisuuden vaatimuksesta tuomioistuin on ottanut pohjan, jolta se 
on "luonut valtiosääntöistä dokttiinia common lawn metodilla**.9 

 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ei käytännössä ole toiminut kuten liittovaltion 
perastraslakituomioistuin, jonka yhtenä keskeisenä tehtävänä on valvoa toimivaltarajan noudattamista liiton ja 
jäsenten kesken ja joka tässä tehtävässään valvoo, ettei ylityksiä tapahdu kumpaankaan suuntaan. EY:n 
tuomioistuin on suosinut vain yhteisön intressejä. Tuomioistuimen tähänastisessa historiassa on vaikea löytää 
tapausta, jossa tuomioistuin olisi syrjäyttänyt neuvoston päätöksen sillä perusteella, että neuvosto liikkuu 
alueella, jolla jäsenvaltiot eivät ole luovuttaneet toimivaltaa yhteisöille Sen luomista ja soveltamista 
periaatteista monet ovat niin yleisiä ja avoimia, että jäsenvaltioiden tuomioistuimet olisivat yhtä lailla voineet 
niitä soveltaa mutta toiseen suuntaan kiistämällä EY:n tuomioistuimen ttmkeutumisen jäsenvaltioiden 
oikeuspiiriin 

 

Kun tuomioistuimen ratkaisujen poliittista elementtiä on ollut vähäteltävä mahdollisimman pitkälle, 
itdkinnat ovat melkein poikkeuksetta saaneet ex tunc -luonteen: niiden mukaan asianomainen normi on 
antamisestaan lähtien ollut voimassa sellaisena kuin sitä ratkaisussa tulkitaan. 

 

                                                
9 Tridimas, Judicial Review and the Community Judicature (Turku Law Journal 1/2001), 119. 



 

 

Vaikka tuomioistuin tosiasiassa olisikin toiminut oikeutta luovasti, se on työntänyt tämän puolen 
toimistaan niin hyvin kuin mahdollista taka-alalle esittämällä lopputuloksen oikeudellisesti väistämättömäksi, 
toisin sanoen turvautunut niin sanottuun fa-sadijustifikaatioon. 
 
 

Oikeuskäytännössään EY:n tuomioistuin on kehittänyt opin yleisistä oikeusperiaatteista, joita se voi muodostaa 
jäsenvaltioiden oikeusjärjestysten tai yhteisön kirjoitetun oikeuden pohjalta ja jotka täydentävät tätä 
oikeusjärjestystä, myös perussopimuksia. Tuornioistuimen aktivismi, sen poliittisiin tavoitteisiin suuntautunut 
tulkintatapa on saanut mahtavat mittasuhteet. Oikeuskäytännössään se on soveltanut kehittämiään periaatteita 
tavalla, jolla on selvästi ollut vaikutusta perussopimusten institutionaalisten ja aineellisten määräysten 
sisältöön ja sitä tietä Euroopan yhteisön ja jäsenvaltioiden värisiin toimivaltasuhteisiin. 

 

Yleisten oikeusperiaatteiden kehittämisestä on tullut EY:n tuomioistuimelle vallankäytön väline. Euroopan 
talousyhteisön perussopimuksen 215 art:ssa mainitaan kyllä 

"jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmille yhteiset yleiset oikeusperiaatteet" mutta niiden käyttö oikeuslähteenä 
legalisoidaan vain säädettäessä EY:n sopimussuhteen ulkopuolisesta vastuusta (ks. myös 
perustuslakisopimuksen LTI-431 artiklan 2 ja 3 k.) 

 

Tuomioistuimen kehittämä periaate yhteisön oikeuden mahdollisimman tehokkaasta soveltamisesta (effet 
utile) sisältää sen, että kaikessa yhteisön oikeuden tulkinnassa johtavana ajatuksena on taata oikeudellisella tasolla maksimaalisesti 
EY:n tavoitteiden toteuttaminen. 

 

Tämän periaatteen johdannaisia on oppi yhteisön edellytetystä toimivallasta (im-plied powers). Sen 
varassa tuomioistuin on hyväksynyt toimivallan lavennuksia pitemmällekin kuin 308 art. sallisi yksimielisen 
neuvoston mennä 7 Vaikka siis tiettyä valtuutta ei ole yhteisölle nimenomaisesti siirretty, se on edellytetty yhteisölle siirretyksi, 
josjokin toinen, yhteisölle nimenomaisesti siirretty valtuus kävisi ilman ensin mainittua valtuutta hyödyttömäksi, vaille järkevää käyttöä. 
Tämän ongelman ratkaisua ei ole siirretty odottamaan perussopimusten tarkistusta. Implied powers -opin 
pohjalta on muun muassa laajennettu merkittävästi EY:n toimivaltaa tehdä kansainvälisiä sopimuksia. 

 

Euroopan talousyhteisön perussopimukseen pohjautuvaa neljän vapauden periaatetta on tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä muokattu tavalla, joka ulottaa sopimuksen kansallista lainsäädäntöä rajoittavan 
vaikutuksen mahdollisimman pitkälle: hyvin monenlaiset jäsenvaltion toimet on tulkittu tavaran, työvoiman, 
pääoman tai palvelujen vapaan liikkumisen esteiksi. Siten esimerkiksi perussopimuksen 5 (nyk. 10) artiklan 
sisältämälle lojaalisuusvelvoitteelle on annettu sellainenkin sisältö, ettei jäsenvaltion rikosoikeuden säännös 
saa olla sillä tavoin syrjivä, että se estää vapaata kaupankäyntiä 

 

Perusoikeuksien sisältö ja suoja sovellettaessa EY:n oikeutta jäsenvaltioissa on myös kehitetty 
periaatetasolla EY:n taoiriioistaimen oikeuskäytännössä. 

 

Ratkaisut, kuten Van Gend en Loos (1962) ja Costa v. ENEL (1964), jotka koskivat EY:n asetusten suoraa 
sovellettavuutta ja ensisijaisuutta, mistä kummastakaan ei ollut nimenomaisia säännöksiä perustamissopimuksessa ja 
joiden sisältämien periaatteiden omaksuminen selvästi rajoitti jäsenvaltion toimivaltaa, osoittivat 
kouriintuntuvasti, että jäsenvaltiot olivat tietyssä määrin menettäneet otteen omaan oikeusjärjestykseensä. Sitä 
ne tuskin olivat tarkoittaneet allekirjoittaessaan yhteisöjen perussopimukset 1950-luvulla. Niille olisi 
"perussopimusten herroina" tietysti ollut mahdollista, esimerkiksi Maastrichtin sopimuksen yhteydessä, oma-

7 Beutler et ai., Die Europäische Union, Rechtsordnung und Polirjk (1993), s. 84. 
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aloitteisesti reagoida siihen mennessä pitkään jatkuneeseen momioistuinkäytäntöön. Näin ei tapahtunut. 
Maastrichtissa sovittua Euroopan unionin pilarijakoa, jossa uudet toimintalohkot periaatteessa jätettiin EY:n 
tuomioistuimen toimivallan ulkopuolelle, voi ehkä kuitenkin pitää eräänlaisena reaktiona 
raomioistxuiiaktivismiin. Perustuslakisopimuksessa ollaan nyt luopumassa tuosta rajoituksesta. 

Saksan pemstoslakimomioistuimen asenne näkyy sen Maastrichtin sopimusta koskevan ratkaisun (1993) 
formuloinneissa. Niihin sisältyy vahvaa kritiikkiä EY:n tuomioistuimen siihenastista oikeuskäytäntöä kohtaan, 
joka oli tulkinnan avulla laajentanut yhteisön kompetenssia ja samalla vähitellen syrjäyttänyt EY:n 
"lueteltujen yksittäisval-tuuksien" periaatetta.10 

 
 

EU:n raomioistuimen asema tosiasiallisena norminasettajana ja EU:n toimivallan laajentajana sivuutetaan 
hallituksen esityksen perusteluissa. Sitä ei myöskään kosketeltu eikä arvioitu valtiosääntöoikeudellisesti siinä 
vaiheessa, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, vaikka Suomi EY:n perussopimuksen hyväksyessään 
hyväksyi myös EY:n tuomioistuimen omalla käytännöllään saavuttaman aseman. Kun EU:n perusrakenne 
uudistetaan uudella perustuslakisopimuksella kokonaan, on aihetta pysähtyä tarkastelemaan myös 
tuomioistuimen asemaa. 

Tuomioistuimen osalta voidaan esittää samantapaiset kysymykset, mitkä edellä esitettiin 
tarkasteltaessa EY:n perussopimuksen joustolausekkeen soveltamista. Onko EY:n tuomioistuimen asemassa 
kysymys perussopimusten kehykset ylittävästä norminasettamisvallasta ja jopa vallasta laajentaa 
perussopimuksia, mikä vaieten, ilman mitään tukea sopimuksissa, on EY:n momioistuimelle myönnetty? Vai 
ilmentääkö tuomioistuimen toiminta vain EYlle annetun toimivallan rajojen epämääräisyyttä? Palaan 
jälkimmäiseen kysymykseen ja sen valtiosääntöoikeudelliseen arviointiin tämän lausunnon lopussa. 
 
 
 
 

3. Eduskunta toissijaisuusperiaatteen noudattamista valvomassa 
 
 
 
 
Perustuslakisopimuksen 1-11 artiklan 3 kohdassa säädetään, että kansalliset parlamentit valvovat toissijaisuusperiaatteen 
noudattamista toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirjan (nro 2) mukaan 
komissio toimittaa esityksensä Eurooppa-säädöksiksi kansallisille parlamenteille samaan aikaan kuin unionin 
lainsäätäjälle. Kansallinen parlamentti voi kuuden viikon kuluessa esityksen toimittamisesta antaa unionin 
elimille perustellun lausunnon niistä syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen. Unionin elimet voivat reagoida kansallisten parlamenttien palautteeseen 
päättämällä joko pitää voimassa esityksensä tai muuttamalla sitä taikka peruuttamalla sen. 

Perustuslakivaltiokunta on aiemmin (PeVL 7/2003) ottanut sen kannan, että valtionsisäisesti edellä 
tarkoitetusta eduskunnan uudesta tehtävästä säätäminen voi käydä päinsä lisäyksellä eduskunnan 
työjärjestykseen. 
                                                
10 EY:n tuomioistuimen toiminnan kriittisestä arvioinnista ks. esim. Kapteyn & VerLoren van Themaat 1998, 79,241, 275, 282; 
Tridimas , The General Principles of EC Law (1999),s. 15; Weiler, The Constitution of Europe (1999),s. 55-57,290; Rasmussen 
, EU-ret og EU-insritutioner i kontekst (1994), s. 187, 309; Bethlehem , International Law, European Community Law, 
Nationa Law ^n: Koskenniemi (ed.) Internal Law Aspects of the EU (1998), s. 182-183; Pernice, Harmonization of Legislations 
in Federal Systems (1996), s. 19. 



 

 

 

Vuoden 2000 perustuslain järjestelmässä uusia tehtäviä voidaan tietyissä rajoissa uskoa eduskunnalle 
tavallisella lailla. PeL 52 §:n mukaan taas eduskunnan työjärjestyksessä annetaan säännöksiä "valtiopäivillä 
noudatettavasta menettelystä sekä eduskunnan toimielimistä ja eduskuntatyöstä". 

 

Eduskunnalle annettava valvontatehtävä tulee muuttamaan sitä Suomen perustuslain omaksumaa 
sääntöä, että eduskunta toimii Euroopan unionin suuntaan vain maan hallituksen välityksellä. Järjestelystä 
tulee itse asiassa PeL 96 §:ssä järjestetyn menettelyn kanssa kilpaileva instituutio. Siihen nähden on 
mahdollista puoltaa sitä kantaa, että eduskunnan uudesta tehtävästä olisi säädettävä esimerkiksi lisäyksellä 
PeL 93 tai 96 §:ään. Sitä paitsi ETyöJ 10 §:ssä, johon tässä yhteydessä on viitattu, on kysymys vain 
kansanedustajien valitsemisesta kansainvälisiin toimielimiin, ei eduskunnan toiminnasta ulospäin Suomea 
edustavana valtioelimenä. Edustajien valitseminen kansainvälisiin toimieumiin kuuluu kyllä eduskuntatyöhön 
(siten kuin se perustuslain puitteissa nykyisin ymmärretään) - - mutta siihen ei kuulu eduskunnan suora 
viestintä Euroopan unionin orgaanien kanssa. 

 

Pohjoismaiden ja Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnista on säädetty poikkeuslailla (170/1960, 
354/1989) Säännökset ETyöJ 10 §:ssä toistavat ao. lakien säännöksiä. . Jos ja kun Euroopan 
perustuslakisopimus saatetaan voimaan poikkeuslailla (ks. kuit. jälj.), eduskunnan osaUistuminen 
toissijaisuusvalvontaan saa kyllä laki-muotoisen oikeusperustan. Siihen nähden saatetaan pelkkää 
työjärjestykseen tehtävää lisäystä pitää asianmukaisena. 
 
 
 
 

4.Perustuslakisopimus ja "rajattua poikkeusta" koskeva sääntö ( PeL 
73.1 §) 

 
 
 

4.1. Säännön soveltaminen kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamislakiin 
 
 

Käsillä olevassa perustuslakisopimuksessa on aivan ilmeisesti Suomen perustuslain kanssa ristiriidassa olevia 
kohtia. Asia todetaan myös hallituksen esityksessä, ja siihen nähden esitykseen liittyvä ehdotus 
voimaansaattamislaiksi onkin kirjoitettu poikkeuslain muotoiseksi blankettilaiksi, joka kansainvälistä sopimusta 
koskevana hyväksyttäisiin supistetussa perustuslainsäätämis järjestyksessä. 

Vuoden 2000 perustuslailla kavennettiin aiempaa, varsin väljää mahdollisuutta hyväksyä poikkeuslakeja. 
PeL 70.1 §:ssä vahvistettiin sääntö, että perustuslakiin voidaan tehdä vain "rajattujapoikkeuksia". 

 

Vanhaan poikkeuslakidoktriiniin vuoden 2000 perustuslaki aiheutti tarkistuksia, jotka näkyvät osin 
perustuslain tekstistä ja sen säätämisperusteluista, osin vuodesta 2000 lähtien annetuista 
perustuslakivaliokunnan lausunnoista. Tuloksena on ollut oppi rajatuista poikkeuksista ja sen ehkä 
merkittävimpänä osana poikkeuslakien välttämisen periaate. 

 

Vastaisuudessa, kun lakiehdotuksessa eduskuntakäsittelyn aikana havaittaisiin ristiriitaa perustuslain 
kanssa, olisi pääsääntöisesti pyrittävä ristiriidan poistamiseen lakiehdotuksesta. Jos poikkeuslakimenettelyyn 
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kuitenkin turvauduttaisiin, tällainen laki olisi ensisijaisesti säädettävä määräaikaisena ja poikkeus supistettava 
mahdollisimman vähäiseksi. Tämän ohella poikkkeuslain, jos tätä muotoa käytetään, on täytettävä kaksi 
ehtoa: 

(1) Poikkeuslain sisällön rajoittaminen: poikkeuslailla ei voida puuttua perustuslain keskeisiin ratkaisuihin, kuten 
perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuteen ja eduskunnan asemaan ylimpänä valtionelimenä. 

(2) Poikkeuksen alan asiallinen täsmentäminen', poikkeuslain tulee olla selvästi rajattu suhteessa perustuslain 
kokonaisuuteen. 
 

Perustuslakivaliokunta korosti v. 1998 uutta perustuslakia koskevassa mietinnössään, että puhtaasti 
kansallisten (so. kotoperäisten) perustuslaista poikkeavien lakien säätämistä tulee välttää. 
Poikkeuslakimenettelyyn olisi näissä yhteyksissä turvauduttava "vain erityisen poikkeuksellisissa tapauksissa 
ja pakottavista syistä" (PeVM 10/1998 vp s.22-23). 

 

Sitä vastoin kansainvälisten velvoitteiden valtionsisäistä voimaansaattamista tarkoittavien poikkeuslakien 
säätämistä ei koske poikkeuslakien välttämisperiaate.. Tällaista lakia ei liioin asian luonnosta johtuen koske 
poikkeuslakien välttämisperiaatetta täydentävä vaatimus poikkeuksien kirjoittamisesta mahdollisimman 
vähäisiksi ja määräaikaisiksi. Kansainvälisille sopimuksille ei voida asettaa tällaisia ehtoja, kaikkein vähiten 
eduskunnassa, jonka on vain hyväksyttävä tai hylättävä sopimus sellaisenaan.. 

 

Kansainvälisiä velvoitteita koskevaksi jäi toisaalta vaatimus poikkeuslain sisällön asiallisesta rajoittamisesta, 
toisin sanoen vaatimus pidättyä puuttumasta perustuslain keskeisiin ratkaisuihin. Siitä ei ole lupa tinkiä. Velvoite ei tästä 
syystä silti jää voimaansaattamatta, mutta se saattaa ääritapauksessa edellyttää pemsmslakitekstin 
muuttamista. Poikkeuslakien säätämiselle asetettuja enimmäisrajoja ei kansainvälisiä velvoitteita voimaan 
saa-tettaessakaan sivuuttaa käyttämällä poikkeuslain muotoa. 

Kansainvälisiä velvoitteita voimaansaattavia poikkeuslakeja koskee myös vaatimus poikkeuksen alan 
asiallisesta täsmentämisestä. Sopimustekstiltä tai ainakin voimaansaattamista koskevan poikkeuslain tekstiltä 
vaaditaan tältä osin täsmällisyyttä ja tarkkara-jaisuutta. Vaatimuksen täyttäminen saattaa joissakin tapauksissa 
edellyttää sopimustekstiä riittävästi täsmentävän, transformoivan eli asiallisesti voimaansaattavan tai ainakin se-
kamuotoisen poikkeuslain käyttämistä poikkeuslain muotoisen inkorporoivan eli blan-kettilain sijasta. Jollei se 
onnistu, on käytävä muuttamaan perustuslain tekstiä. 

 

Kun perustuslain 73.1 §:n "rajattua poikkeusta" koskeva säännös on asiallisesti uusi - sen vastinetta ei 
sisältynyt edeltäviin perustuslakeihin - , on perustuslakisopimuksen koko sisältöä tarkasteltava tuota säännöstä vasten. 
 
 

4.2. Perustuslakisopimus ja vaatimus poikkeuslain sisällön asiallisesta rajoittamisesta 
 
 

Käsillä olevan hallituksen esityksen perusteluissa sivuutetaan rajatun poikkeuksen vaatimus pintapuolisesti ja 
kevyesti (I s. 308/1). Siinä kajotaan vain vaatimukseen poikkeuslain sisällön asiallisesta rajoittamisesta ja 
tehdään se kytkemällä PeL 73.1 § sisällöllisesti PeL 94.3 §:ään, joka koskee valtiosäännön kansanvaltaisia 
perusteita vaarantavia kansainvälisiä velvoitteita. Hallitus toteaa perusteluitta, että perustuslakisopimuksen 
määräykset, jotka ovat ristiriidassa perustuslain säännösten kanssa, "eivät merkitse kuitenkaan poikkeusta 
perustuslain 73. 1 momentin ja 94 §:n 3 momentin vaatimuksista". 



 

 

 

Kytkentä noiden kahden perustusiainkohdan kesken on olemassa, tarkemmin sanottuna siten, että 
jälkimmäinen kattaa edellisen alaa mutta vain osittain. PeL 73.1 §:ään sisältyvän "rajattua poikkeusta" 
koskevan ehdon ala on laajempi kuin PeL 94.3 §:ään sisältyvän kiellon. 

 

PeL 73.1 § on itsenäinen säännös, joka ei tarvitse institutionaalista tukea PeL 94.3 §:stä. Poikkeuslain 
asiallisten rajoitusten soveltamista on tarkasteltava, niin kuin PeL 73.1 §:n säätämisperusteluissa todetaan, 
esimerkiksi perusoikeusjärjestelmän ja eduskunnan aseman kannalta. 

 

EU:n jäsenyys ei ole asiallisesti tähän mennessään juurikaan puuttunut Suomen 
perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuteen, mutta jatkuvasti alaltaan laajeneva lainsäädäntövallan siirtäminen 
unionin lainsäädäntöelimille on kaventanut sitä alaa, jolla Suomen perusoikeusjärjestelmä on sovellettavissa. 
EU:n oikeusjärjestys taas on tähän mennessä ollut vailla pemssopimuksiin kirjattua perusoikeusjärjestelmää. 
EY:n tuomioistuin on kylläkin omassa oikeuskäytännössään kehittänyt yhteisöjen oikeusjärjestelmään 
periaatetasolle suhteellisen kattavan perusoikeusjärjestelmän, josta kuitenkin puuttuvat niin sanotut 
hyvinvointioikeudet. 

Uudella perustuslakisopimuksella luotaisiin EU:lle EY:n tuomioistuimen kehittämän järjestelmän 
ulalle tai rinnalle perusoikeusjärjestelmä, joka perustuu jäsenvaltioiden keskinäiseen sopimukseen. Se ei ole 
identtinen Suomen perusoikeusjärjestelmän mutta kattava kuitenkin. Kun perusoikeuskirja sisältyy 
perustuslakisopimukseen, tämän sopimuksen ei voi katsoa puuttuvan Suomen perusoikeusjärjestelmän 
kokonaisuuteen sellaisella tavalla, jota tarkoitetaan PeL 73.1 §:n perusteluissa. Tämä kysymys nousisi esiin 
kokonaan toisenlaisella painolla, jos perusoikeuskirja ei sisältyisi perustuslakisopimukseen. 

 

Uusi perustuslakisopimus vahvistaa Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välisen tähänastisen 
toimivaltajaon ja lisäksi muuttaa sitä tähänastiseen verrattuna erinäisissä kohdissa. Muutoksissa on 
merkittävintä Euroopan parlamentin toimivallan lisääminen, massiivinen surtyminen 
määräenemmistöpäätöksentekoon unionin neuvostossa ja unionin kolmen toimintalohkon (ns. pilarin) 
yhdentäminen. Eduskunnan lainsäädäntövallan rajoitukset ovat runsaita tai kohtalaisia seuraavilla 
aloilla:yritystoiminta, maaseutuelinkeinot, rahoitus- ja vakuutus, viestintä, liikenne ja kuljetukset, ympäristö ja 
asuminen, vero-oikeus sekä työ- ja virkasuhde. Rajoitukset ulottuvat vähäisemmässä määrin monille 
muillekin aloille. 

 

EU:n käyttäessä lainsäädäntö- ja sopimuksentekovaltaansa eduskunnan on mahdollista vaikuttaa siihen 
enintään välillisesti, valtioneuvoston kautta. EU:n hallintoon, jota komissio hoitaa, Suomen eduskunnalla ei 
ole sellaista välillistä vaikutusmahdollisuutta, kuin sillä Suomessa on parlamentaarisen valvonnan kautta. 
Lainsäädäntö- ja valtio sopimusasioiden siirto EUrlle ei kuitenkaan vielä ole niin laaja, että sopimuksen nyt 
ehdotetun sisältöisenä voisi sanoa puuttuvan eduskunnan asemaan ylimpänä valtioelimenä PeL 73.1 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla.. 

 

Arviomnin lopputulos on, että voimaansaattamislaki, jolle perustuslakisopimus antaa sisällön, puuttuu 
kyllä merkittävällä tavalla Suomen valtiojärjestyksen, mutta kokonaisuudessaan sen ei voi vielä katsoa 
ylittävän poikkeuslain sisällölle annettua rajaa. Jos perustuslakisopimus tulee kansainvälisesti voimaan, 
oikeudellisia edellytyksiä vastaisten toimivaltalisäysten saattamiselle valtionsisäisesti voimaan tulee arvioida 
aina uudesta, lisäyksillä syntyvästä sopimuskokonaisuudesta käsin. 
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4.3.Perustuslakisopimus ja vaatimus poikkeuslain alan asiallisesta täsmentämisestä 
 
 

Hallituksen esityksen perusteluissa ei lainkaan käsitellä kysymystä poikkeuksien alan asiallinen 
täsmentymisestä, vaatimusta siitä, että poikkeuslain sisältämien poikkeusten tulee olla selvästi rajattuja suhteessa 
perustuslain kokonaisuuteen. 

Perustuslakivaliokunta on vuoden 2000 perustuslain voimassa ollessa monissa lausunnoissaan soveltanut 
sääntelyyn kohdistuvaa täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimusta, kun kyse on ollut perusoikeusrajoituksista tai 
lainsäädännöllisen valtuutuksen antamisesta eduskunnan ulkopuoliselle taholle. Arvioidessaan Nizzan 
sopimuksen yhteydessä mahdollisuutta antaa sopimuksessa luodulle orgaanille, toisin sanoen unionin 
neuvostolle, valtuuksia sopimuksen mukauttamiseen valiokunta huomautti tässä arvioinnissa olevan 
merkitystä myös sillä, "että neuvoston päätösvalta koskee yleensä tarkasti ja yksityiskohtaisesti määriteltyjä asioita, jotka puolestaan 
kohdistuvat eri tavoin toimielimiin ja niiden välisiin suhteisiin'' (ks. ed.). 

 

Sitä vastoin ei perustuslakipoikkeuksen täsmentämisvaatimus ole valiokunnassa tätä ennen ollut esillä 
kysymyksen ollessa kansainväliseen sopimukseen sisältyvästä poikkeuksesta. 
 
 

Toimivallan siirrot Euroopan unionille sisältyvät perustuslakisopimuksen III osaan. Siirtoa suoraan tai 
välillisesti koskettelevia määräyksiä on myös I, II ja IV osassa. Siirtosäännösten tarkkarajaisuus- ja 
täsmällisyysaste vaihtelee, mutta säännöstössä on selvästi tältä kannalta kriittisiä kohtia. 

 

Mainitsen esimerkkinä sen, mitä hallituksen esityksessä lausutaan III-122 artiklan sisällöstä (I s. 74/11): 
"Perustuslakisopimuksen III-122 artiklan nojalla toteutettavien toimenpiteiden sisältöä on vaikea arvioida 
ennakolta jo pelkästään määräyksen kattamien palvelujen määritelmää koskevien näkemyserojen vuoksi 
Sopimuksen 111:122 artiklaan HVK:ssa tehdyt muutokset eivät täysin tyydyttävällä tavalla poista määräyksen 
soveltamisalaan liittyvää tulkinnanvaraisuutta (TaVL 11/2006 vp)." 
 
 

Tässä yhteydessä keskityn kuitenkin tarkastelemaan unionin ja jäsenvaltion välisen toimivallanjaon kannalta 
kahta kriittistä säännöstöä, joustolausekettaja EU:n tuomioistuimen toimivaltaa. 

 

Jos ja kun pemssopimuksessa/perustuslakisopimuksessa joustolausekkeen käytölle määrätyt rajat 
johdetaan 1-3 artiklaan sisältyvistä unionin tavoitteista (asetettuina yhteen III osaan sisältyvien 
alamäärittelyjen kanssa)(ks. ed.), rajoja tuskin onkaan. Ala-määri ttelyihin sisältyy koko politiikan kirjo ja 
tavoitteet ovat hyvin kattavia. "Annetun toimivallan" käsite avautuu rajoiltaan liukuvaksi.. 

 

Jos siis tarkastelun lähtökohdaksi otetaan se,, että EU:n neuvostojoustolauseketta soveltaessaan vain käyttää sille sopimuksen mukaan 
kuuluvaa lainsäädäntövaltaa, ei sopimukseen kirjattua toimivaltasiirtoa jäsenvaltioilta EU:Ile, tätä siirtoa kokonaisuudessaan voi, kuten 
edellä olen osoittanut, voi pitää siten täsmällisenä ja tarkkarajaisena, kuin poikkeuslain alalta PeL 73.1 §:ssä vaaditaan. 

• Itse asiassa samanlaiseen päätelmään tullaan, jos joustolauseketta pidetään valtuutuksena laajentaa 
perustuslakisopimuksen sisältöä ilman jäsenvaltioiden ratifiointia. 

 

Samansuuntainen päättely voidaan kohdistaa EU:n toomioistuimen asemaan ja valtuuksiin. 
Pitkäaikaisen käytännön tarkastelu osoittaa, että ntomioistuin on selvästikin ylittänyt perussopimusten 



 

 

valtuussäännöksiä ratkaisuissaan, laajentanut normien kirjainta ja luonut muonin oikeusjärjestykseen 
oikeussääntöihin rinnastettavia periaatteita. Tämä oikeuttaa päätelmään, että tuomioistuin tosiasiassa käyttää 
EY:n lainsäädäntöelinten rinnalla norminasettamisvaltaa, jota sille ei uudella perustuslakisopi-muksellakaan 
ole tarkoitus uskoa ja jopa laajentaa ratkaisuillaan unionin toimivaltaa ilman jäsenvaltioiden ratifiointia. 

 

Jos kuitenkin EU:n tuomioistuimen kaikesta huolimatta katsotaan liikkuvan perussopimuksen —ja tulevaisuudessa 
perustuslakisopimuksen — puitteissa, täytyy unionin lainsäädäntövallan oikeusperusta, kokonaisuudessaan pitää siten väljästi kirjoitettuna, 
ettei se täytä Suomen perustuslain 73.1 §:n kannalta täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimusta. 

 

Lopputulos on se, ettei perustuslakisopimuksen voi katsoa sisältönsä puolesta täyttävän PeL 71 §:ssä 
asetettua rajatun poikkeuksen vaatimusta ja että sen voimaansaattamislakia ei näin ollen voida hyväksyä poikkeuslakina, 
ainakaan blankettilain muotoisena poikkeuslakina. Tarkoitukseen tulisi käyttää sekamuotoista poikkeuslakia, johon 
sisällytettäisiin täsmennystä vaativat kohdat asiasisältöisinä säännöksinä. Kun ottaa huo-mioon erityisesti EU-
toomioistuimen aseman, tavoiteltuun tulokseen tuskin päästäisiin tätä tietä. Euroopan unionin 
oikeusjärjestelmä on vuosikymmenten kuluessa muodostanut omaksi oikeusryhmäksen, joka poikkeaa 
mannermaisten oikeusjärjestelmien ryhmästä, minkä vuoksi mannermaiseen ryhmään kuuluvan kansallisen 
oikeusjärjestelmän sovittarriinen yhteen unionin oikeusjärjestelmän kanssa yksityiskohtaisin, täkäläisestä 
järjestelmästä nousevin perustuslainsäännöksin voi tuottaa ylivoimaisia vaikeuksia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ehdotus ratkaisuksi 
 
 
 
 
jos halutaan ottaa perustuslain 73.1 §:n säännös "rajatusta poikkeuksesta" vakavasti myös sellaisen suuren 
luokan hankkeen yhteydessä kuin Euroopan perustuslakisopimus on, poikkeuslain käyttämiseltä näyttäisi 
sulkeutuvan tie. 

Sitä vastoin on mahdollista muuttaa Suomen perustuslain tekstiä siten, että unionisopimukseen viittaavalla 
lisäyksellä perustuslakiin katetaan kaikki vuoden 2004 perustuslakisopimuksen mukaiset toimivallansiirrot. 

 

Ehdotukseni on, että tie perustuslakisopimuksen voimaansaattamiselle avattaisiin Suomen pemstaslakiin 
tehtävällä lisäyksellä, joka voisi kuulua esimerkiksi seuraavasti: 
 

Suomen perustuslaki 
 

1.4. § Suomi kuuluu Euroopan unioniin, jolle sen jäsenvaltiot ovat lokakuun 29 päivänä 2004 
allekirjoittamallaan sopimuksella Euroopan perustuslaista antaneet toimivaltaa yhteisten 
tavoitteittensa saavuttamiseksi. 
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Perustuslain tekstiin otettuna säännös sivuuttaa perustuslain 73.1 §:ssä asetetun edellytyksen "rajatusta 
poikkeuksesta". Kun säännöksessä on viittaus nimenomaisesti yksilöityyn perustuslakisopimukseen, se kattaa 
Euroopan unionin koko oikeusjärjestelmän (aequis communautaire), siihen luettuna myös Euroopan 
toomioistuimen aseman ja valtuudet, sellaisina kuin ne ovat tähän päivään saakka muotoutuneet. En näe 
muuta tapaa jolla Suomen ja unionin oikeusjärjestelmän ristiriitaisuudet voitaisiin perustuslain tasolla 
kattavasti ja riittävän yksiselitteisesti sovittaa. 

 

Tulevaisuudessa solmittavat, unionin uudet perussopimukset edellyttäisivät Suomen perustuslain tekstin 
muuttamista vastaavalla tavalla, ottamalla perustuslakiin uuteen sopimukseen kohdistuva yksilöity viittaus.. 
Menettely ei ole liian hankala. Sen tapaista järjestelmää ryhdyttiin Ranskassa noudattamaan Maastrichtin 
sopimuksen yhteydessä, joskin siellä on pemstoslakiin otettu myös määräyksiä erinäisistä yksittäisistä 
toimivaltasiirroista unionille. 

 

Ehdottamani lisäys perustuslakiin on valtiosääntöoikeudelliselta kannalta välttämätön. Se on myös 
perustuslain julkisen kuvan kannalta avoimempi ja siten kunniallisempi tapa sopeuttaa Suomen perustuslaki 
unioniympäristöön verrattuna siihen, että sopeuttamista toteutetaan vaivihkaa perustuslakitekstiä koskevin 
yleisluontoisin perus-telulausumin, joiden sisältöä tulkitaan vapaasti, ja poikkeuslaein, joiden kvalifioitua 
säätämisjärjestystä perustellaan erinäisten kokonaisuuden kannalta vähemmän tärkeiden sopimusdetaljien 
perustuslainvastaisuudella. 

 

Kun eduskunta on hyv"äksynyt edellä luonnostellun kaltaisen lisäyksen, se antaa suostumuksensa 
perustuslakisopimukseen sitoutumiseen ja hyväksyy sopimuksen valtionsisäistä voimaansaattamista 
koskevan, blankettilain muotoisen tavallisen lain. Perustuslakimuutoksen ja voimaansaattamislain 
voimaantulosta säädetään asetuksella. Jos sopimus raukeaa, asetus jää antamatta. 

 
Veli-Pekka Viljanen 
 

HE 67/2006 vp EUROOPAN PERUSTUSLAISTA TEHDYN SOPIMUKSEN 

HYVÄKSYMISESTÄ JA LAIKSI SEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN 

KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 22.9.2006 
 
 
 
 
1. Tarkastelun lähtökohtia 
 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi vuonna 2004 tehdyn sopimuksen Euroopan 

perustuslaista ja sen voimaansaattamislain. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on jo aikaisemmin 



 

 

valtioneuvoston selonteon perusteella tarkastellut valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta 

perustuslakisopimusta, mutta ei tuossa vaiheessa vielä yksityiskohtaisesti arvioinut sopimuksen suhdetta 

Suomen perustuslakiin ja Ahvenanmaan itsehallintolakiin (ks. PeVL 9/2006 vp). Lisäksi valiokunta on 

ottanut kantaa perustuslakisopimukseen sen valmisteluprosessin eri vaiheissa useissa lausunnoissaan 

(PeVL 56/2001 vp, PeVL 38/2002 vp ja PeVL 7/2003 vp). 

Perustuslakivaliokunta on luonnehtinut perustuslakisopimusta Euroopan unionin nykyisen 

perustuslaki- ja valtiosääntöluonteisen normiston kodifikaatioksi. Valiokunta on korostanut, ettei 

perustuslakisopimuksella muuteta unionin perusluonnetta. Unioni on edelleen jäsen/aitioiden ja 

kansalaisten yhteisö, jonka olemassaolon perustava perustuslakiasia-kirja on oikeudelliselta kannalta 

jäsenvaltioiden välinen valtiosopimus. Unionin toimivalta on rajattua valtaa, ja se määräytyy ns. annetun 

toimivallan periaatteen mukaisesti. Unioni toimii jäsenvaltioiden sille perustuslakisopimuksella antaman 

toimivallan rajoissa ja sopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi kaiken muun toimivallan 

kuuluessa jäsenvaltioille. Sopimuksella perustettava Euroopan unioni on nykyisten Euroopan yhteisön ja 

Euroopan unionin seuraaja, jonka toiminta perustuu sopimuksella vahvistetulla tavalla oikeudelliseen 

jatkuvuuteen (PeVL 9/2006 vp, s. 2). 

Suomen liittymissopimus Euroopan unioniin voimaansaatettiin perustuslakivaliokunnan 

annettua asiasta lausuntonsa supistetussa perasmslamsäätämisjärjestyksessä. Huomionarvoista on, että 

valtiosääntöoikeudellinen arvio perustui tuolloin vuoden 1919 hallitusmuotoon ja vuoden 1928 

valtiopäiväjärjestykseen. Supistetun perasmslainsMtämisjärjestyk-sen käytön pääasiallisin syy oli se, että 

liittymissopimuksen määräykset rajoittivat Suomen täysivaltaisuutta (PeVL 14/1994 vp). Myös 

Amsterdamin sopimus voimaansaatettiin samankaltaisista syistä supistetussa 

perustuslainsäätämisjärjestyksessä (PeVL 10/1998 vp). Sen sijaan Nizzan sopimus hyväksyttiin uuden 

perustuslain tultua voimaan äänten enemmistöllä ja sen voimaansaattamislaki käsiteltiin tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä (PeVL 38/2001 vp). 

Uusi perustuslaki on olennaisesti muuttanut valtiosopimusten arviointipohjaa. Eduskunnan 

perustuslakivaliokunta (ks. kootusti PeVL 9/2006 vp, s. 4-5) on korostanut, että perustuslain 1 §:n 1 

momentin säännöstä Suomen täysivaltaisuudesta tulkittaessa on otettava huomioon Suomen jäsenyys 

Euroopan unionissa. Perustuslakiuudistuksessa sanouduttiin irti tulkinnasta, jonka mukaan valtion 

jäsenyys kansainvälisessä järjestössä aina merkitsisi valtion täysivaltaisuuden rajoitusta. Erityinen 

merkitys täysivaltaisuuden tulkinnassa on Euroopan unionin jäsenyydellä: Euroopan unionin jäsenenä 

Suomi käyttää osaa suvereniteetistaan yhdessä muiden täysivaltaisten jäsenvaltioiden kanssa 

eurooppalaisen yhteistoiminnan hyväksi. Perustuslain täysivaltaisuussäännöstä täydentää perustuslain 1 

§:n 3 momentin kansainvä-lisyysperiaate, jonka eräs merkitys on toimia yhtenä kiinnekohtana arvioitaessa, 

milloin jokin uusi kansainvälinen velvoite on ristiriidassa perustuslain täysivaltaisuutta koskevien säännös-
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ten kanssa. Sellaiset kansainväliset velvoitteet, jotka ovat tavanomaisia nykyaikaisessa kansainvälisessä 

yhteistoiminnassa ja jotka vain vähäisessä määrin vaikuttavat valtion täysivaltaisuuteen, eivät ole 

sellaisenaan ristiriidassa perustuslain täysivaltaisuutta koskevien säännösten kanssa. Suomen jäsenyyttä 

Euroopan unionissa on pidettävä vakiintuneena kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisen muotona. 

Perustuslain täysivaltaisuussäännösten tulkitseminen siitä lähtökohdasta, että Suomi on 

Euroopan unionin jäsen, tarkoittaa valiokunnan vakiintuneen tulkintakäytännön mukaan sen seikan 

huomioon ottamista, että jäsenyys on merkinnyt nimenomaan täysivaltaisuuden rajoituksia julkisen vallan 

eri lohkoilla. Toisaalta esimerkiksi kysymys uusien toimivaltuuksien antamisesta unionin toimielimille on 

asia, joka lähtökohtaisesti koskettaa perustuslain täysivaltaisuusjärjestelyjä. Unionin tehtäväkentän 

vähäinen, esimerkiksi tarkistusluon-teinen kehittäminen unionilla jo olevien toimivaltuuksien pohjalta 

saattaa tapauksesta riippuen olla sopusoinnussa perustuslain täysivaltaisuussääntelyn kanssa. Unionin 

sisäisen toiminnan tavanomaisena pidettävä kehittäminen institutionaalisella tasolla on yleensä 

merkityksetöntä täysivaltaisuuden kannalta (PeVL 7/2003 vp, s. 3-4, PeVL 9/2006 vp, s. 5). 

Vaikka perustuslakisopimus Euroopan unionin tasolla merkitsee koko unionin 

valtiosääntöisen järjestelmän uudistamista, on sen hyväksymistä ja voimaansaattamista Suomen 

perustuslain kannalta arvioitava normaalien kansainvälisiä velvoitteita koskevien periaatteiden mukaan 

(PL 94 ja 95 §). Sopimuksen eurooppalaisen tason merkityksellä ei siten sellaisenaan ole merkitystä 

arvioitaessa sopimuksen hyväksymis- ja voimaansaattamisjärjestä kansallisella tasolla. 

Esimerkiksi sopimuksen sisältämä unionin perusoikeusjärjestelmä (1-9 artikla ja Euroopan 

unionin perusoikeuskirjan sisältävä II osa) ei sellaisenaan edellytä meillä vaikeutettua hyväksymis- ja 

voimaansaattamismenettelyä. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneessa käytännössä 

perusoikeudet on jo nykyisin katsottu Euroopan yhteisön oikeuden yleisiksi oikevsperiaatteiksi, sellaisina 

kuin ne ilmenevät Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja jäsenvaltioiden yhteisessä 

valtiosääntöperinteessä. Tämä käytäntö on kirjattu myös Euroopan unionia koskevan sopimuksen 6 

artiklan 2 kohtaan. Euroopan unionin perusoikeuskirja on luonteeltaan eräänlainen kodifikaatio Euroopan 

yhteisöissä tunnustetuista ja merkittäviltä osin Euroopan ihmisoikeussopimukseen kirjatuista 

perusoikeuksista. Joistakin eroavaisuuksista huolimatta Euroopan unionin ehdotettu 

perusoikeusjärjestelmä ei ole sellaisenaan ristiriidassa Suomen perusoikeusjärjestelmän tai Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen kanssa, vaan näiden kanssa samansuuntainen ja ni.'Mn tulkinnallisesti kiinnittyvä 

järjestelmä. Erityisesti voidaan mainita sopimukseen sisältyvästä säännöksestä, jonka mukaan unioni 

liittyy Euroopan ihmisoikeussopimukseen (1-9 artikla). 

Perustuslakisopimuksen oikeudellisessa arvioinnissa ei voida lähteä myöskään mistään 

nollatilanteesta, jossa arvioitavana olisivat kaikki sopimusmääräykset ja vertailukohtana asetelma, jossa 

Suomi ei olisi Euroopan unionin jäsen. Nykyiset Suomen täysivaltaisuuden rajoitukset, jotka ainoastaan 



 

 

toisinnetaan perustuslakisopimuksessa, eivät enää ole tässä yhteydessä sopimuksen hyväksymis- ja 

voimaansaattamista koskevan käsittelyjärjestyksen kannalta merkityksellisiä. Tämä lähtökohta on 

olennainen myös arvioitaessa, voidaanko perustuslakisopimuksen sisältämiä Suomen perustuslain kanssa 

mahdollisesti ristiriidassa olevia sopimusmääräyksiä pitää perustuslain 73 §:ssä tarkoitetulla tavalla 

"rajattuina poikkeuksina" Suomen perustuslaista. 

Edellä mainittu seikka koskee myös perustuslakisopimuksen 1-6 artiklan määräystä unionin 

oikeuden ensisijaisuudesta. Artiklan mukaan Euroopan perustuslaki sekä lainsäädäntö, jota unionin 

toimielimet antavat käyttäessään sille annettua toimivaltaa, ovat ensisijaisia jäsenvaltioiden oikeuteen 

nähden. Etusijaperiaate kirjattaisiin nyt ensimmäisen kerran sopimustasolla. Etusijaperiaate on kuitenkin 

ollut EY:n tuomioistuimen tulkintakäytännön välityksellä vakiintunut osa EY-oikeutta, ja se oli aikanaan 

yksi tekijä, joka edellytti Suomen EU-liittymissopimuksen voimaansaattamista supistetussa 

perasmslamsäätämisjärjestyksessä (PeVL 14/1994 vp). Perustuslakivaliokunta on itsekin todennut, että 

etusijaperiaate on nykyisin unionin jäsenyyteen liittyvä perusluonteinen seikka, eikä sen nimenomainen 

mainitseminen perustuslakisopimuksessa vaikuta sopimuksen valtionsisäiseen käsittelyyn (PeVL 7/2003 

vp, s. 10). Todettakoon, että unionin perustuslain määräyksiä koskevan HVK:n 1. julistuksen mukaan 1-6 

artikla on EY:n tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olemassa olevan 

oikeuskäytännön mukainen (HE, 2. nide, s. 301). 

Edellä esittämäni käsitykset merkitsevät sitä, että pidän hallituksen esityksessä omaksuttua 

peruslinjaa sopimuksen valtiosääntöoikeudelliselle arvioinnille oikeana. Hallituksen esitys sisältää hyvin 

perusteelliset ja poikkeuksellisen korkeatasoiset säätämisjärjestyspe-rustelut (HE, 1. nide, s. 292-309), 

joihin voin suurelta osin yhtyä. Esimerkiksi unionin oikeushenkilöllisyyttä koskevat ehdotukset, 

toimielimiä koskevat sinänsä huomattavat muutokset sekä toissijaisuuden valvontaa koskevat ehdotukset 

samoin kuin määräenemmistöpäätöksen-teon käyttöalan laajentaminen ovat mielestäni 

valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta ongelmattomia hallituksen esityksen perusteluissa esitetyin 

perustein (ks. HE 1. nide, s. 299-301). Viittaan hallituksen esityksen perusteluissa esitettyyn myös 

eduskunnan suostumuksen tarpeellisuutta koskevin osin (HE, s. 292-294) ja esityksen suhteesta 

Ahvenanmaan itsehallintolakiin (s. 308). 
 
 

2. Pilarijaon poistaminen 
 

Perustuslakisopimuksella purettaisiin nykyinen Euroopan unionin pilarijako. Unionin toiminnan 

yhteisöllistäminen merkitsee nykyisen kolmannen pilarin (poliisiyhteistyö ja rikosoikeudellinen yhteistyö) 

poistamista ja siirtymistä sen alalla noudattamaan yhteisöoikeuden mukaisia periaatteita. 
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Perustuslakisopimus merkitsee ensinnäkin unionioikeuden etusijaperiaatteen laajentumista 

koskemaan yhteistä uiko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä poliisi- ja rikosoikeudellista yhteistyötä. Tämä 

etusijaperiaatteen soveltamisalan olennainen laajentaminen merkitsee Suomen täysivaltaisuuden (PL 1 §) 

uutta rajoitusta, jota ei voida pitää vähäisenä. 

Pilarijaon purkaminen merkitsee myös Euroopan unionin tuomioistuimen toimivallan 

laajentumista kattamaan poliisiyhteistyötä ja rikosoikeudellista yhteistyötä koskevat määräykset. EU-

liittymissopimusta voimaan saatettaessa katsottiin, että EY-tuomioistuimen toimivalta ratkaista, onko 

jäsenvaltio jättänyt täyttämättä sille perustamissopimuksen mukaan kuuluvan velvollisuuden, merkitsi 

poikkeusta hallitusmuodon täysivaltaisuutta koskevista säännöksistä, koska tuomioistuimen päätöksestä 

saattoi aiheutua jäsenvaltiolle velvoite muuttaa lainsäädäntöään (PeVL 14/1994 vp). Tuomioistuimen 

toimivallan olennainen laajentaminen merkitsee uutta poikkeusta valtion täysivaltaisuudesta. 

Edellä olevin perustein katson, että pilarijaon poistamisesta aiheutuva etusijape-riaatteen 

soveltamisalan laajentaminen ja EU:n tuomioistuimen toimivallan laajentuminen ovat ristiriidassa Suomen 

perustuslain 1 §:n täysivaltaisuutta koskevien säännösten kanssa. 

Hallituksen esityksen perusteluissa on katsottu, että myös ylimpien tuomioistuimen 

velvollisuus ennakkoratkaisun pyytämiseen laajentuessaan olisi ristiriidassa Suomen perustuslain 1 §:n ja 

tuomioistuinten toimivaltaa koskevien 3 §:n 3 momentin sekä 98 ja 99 §:n kanssa. Perustuslakivaliokunta 

katsoi aikanaan Suomen liittymissopimuksen käsittelyn yhteydessä, että tuomioistuimen 

riippumattomuuteen kuului myös riippumattomuus iaintul-kintakysymyksissä. Lisäksi korkeimmille 

oikeuksille kuuluva ylin tuomiovalta sisälsi myös sovellettavien säännösten tulkinnasta päättämisen. Näillä 

perusteilla nykyisen pakollisen ennakkoratkaisumenettelyn katsottiin aikanaan olleen ristiriidassa 

perustuslain kanssa (PeVL 14/1994 Vp). 

Perustuslakisopimuksen III-369 artikla ei muuta nykyistä sääntöä, jonka mukaan ylimmät 

oikeusasteet ovat tietyissä tilanteissa velvollisia tekemään ennakkoratkaisupyynnön Euroopan unionin 

tuomioistuimelle. Mielestäni uusien asiaryhmien tuominen tuomioistuimen toimivaltaan ja sitä kautta 

myös ennakkoratkaisumenettelyn piiriin ei kuitenkaan sellaisenaan merkitse uutta rajoitusta 

tuomioistuinten riippumattomuuteen ja ylimpien tuomioistuinten asemaan. Olennaista on, että 

momioistuimet, joista ei voi hakea muutosta, ovat velvollisia hakemaan EU-oikeuden tulkintaan 

ennakkoratkaisupyynnön EU:n tuomioistuimelle. Tässä suhteessa asetelmassa ei tapahdu muutosta, joten 

tältä osin ei mielestäni uutta ristiriitaa perustuslain kanssa muodostu. 
 
 

3. Rikosoikeudellinen yhteistyö 
 



 

 

Perustuslakisopimuksen IH-270 artiklan mukaan eurooppapuitelailla voidaan säätää vähimmäissäännöistä 

tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen sekä poliisiyhteistyön ja 

oikeudellisen yhteistyön helpottamiseksi rajat ylittävissä rikosasioissa. Neuvosto voi 

eurooppapuitepäätöksellä laajentaa rikoksen osatekijöitä, joita vähimmäissäännöt voivat koskea. III-271 

artiklan mukaan eurooppapuitelailla voidaan säätää rikosten ja seuraamusten määrittelyä koskevista 

väMmmäissäännöistä erityisen vakavan rikollisuuden alalla, joka on rajat ylittävä joko rikosten luonteen 

tai vaikutusten johdosta tai sen vuoksi, että niiden torjuminen yhteisin perustein on erityisesti tarpeen. 

Rikollisuuden alat, joihin määräystä sovelletaan, luetellaan erikseen, mutta rikollisuudessa tapahtuneen 

kehityksen johdosta neuvosto voi tehdä eurooppapuitepäätöksen, jolla laajennetaan rikollisuuden alojen 

luetteloa. 

Kyse on uudesta oikeusperustasta unionin toimivallalle. Ehdotetut säännökset jättävät 

merkittävässä määrin neuvoston tehtäväksi päättää toimivallan sisällöstä. Näin väljästi määritelty 

keskeisen lainsäädännön lohkon toimivaltaperusta ei ole sovitettavissa yhteen perustuslain 

täysivaltaisuussäännöksen kanssa. Kyseiset toimivaltaperustat edellyttävät siten supistetun 

perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä. 
 
 

4. Euroopan syyttäjävirasto 
 

Perustuslakisopimuksen III-274 artiklan mukaan unionin taloudellisia etuja vahingoittavien rikosten 

torjumiseksi voidaan perustaa neuvoston eurooppalailla Euroopan syyttäjävirasto. Syyttäjävirastolla olisi 

toimivalta tutkia eurooppalaissa määriteltyjä, taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia, sekä asettaa 

syytteeseen tekijät ja niihin osalliset. Se toimii syyttäjän tehtävissä jäsenvaltioiden toimivaltaisissa 

tuomioistuimissa. 

Syyttäjäntoimi käsittää merkittävän julkisen vallan käyttämistä. Tällaisen toimivallan 

antamista Euroopan syyttäjävirastolle, toisin sanoen muulle kuin Suomen perustuslain 104 §:n 

tarkoittamalle syyttäjälaitokselle on lähtökohtaisesti ongelmallista valtion täysivaltaisuuden kannalta. 

Syyttäjäviraston perustamista koskeva III-274 artikla edellyttää supistetun perustuslainsäätämisj ärj e 

styksen käyttämistä. 
 
 

5. Yhteinen kauppapolitiikka 
 

Perustuslakisopimuksen III-315 artikla merkitsee sitä, että yhteisen kauppapolitiikan ala laajenee 

kattamaan myös ulkomaiset suorat sijoitukset. Nykyisin asiasta on säädetty EY:n perustamissopimuksen 

133 artiklassa. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan muutos on "luonteeltaan sellainen, että 
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perustamissopimuksen III-315 artiklan on katsottava merkitsevän poikkeusta perustuslain 

täysivaltaisuussäännökseen" (HE, 1. nide, s. 303). Hallituksen esityksessä ei ole yksityiskohtaisesti 

selvitetty, kuinka olennaisesta yhteisen kauppapolitiikan alan laajentumisesta on kyse. Yhteinen 

kauppapolitiikka on ollut perinteinen osa EY:n toimintaa. Unionin tehtäväkentän jonkinasteinen 

laajentaminen perinteisellä EY:n toimintalohkolla ei vielä välttämättä merkitse perustuslain 1 §:n 

täysivaltaisuussäännösten kannalta ongelmallista laajentumista. Pidän mahdollisena, että suorat ulkomaiset 

sijoitukset - huolimatta siitä, että ne siirtyvät unionin yksinomaiseen toimivaltaan - eivät ole niin 

olennainen EU:n toimivallan laajennus, että tämän vuoksi tarvittaisiin supistetun 

perustuslamsäatämisjärjestyksen käyttämistä. 
 
 

6. Perustuslakisopimuksen tarkistusmenettelyt 
 

Perustuslakisopimuksen rV-444 artiklassa säädetään yksinkertaistetusta tarkistusmenettelystä. Sen 

mukaan Eurooppa-neuvosto voi tehdä eurooppapäätöksen, jonka mukaan neuvosto voi tehdä ratkaisunsa 

määräenemmistöllä sopimuksen III osan tarkoittaman yksimielisyyttä edellyttävän päätöksen sijasta 

tietyllä alalla tai tapauksessa. Eurooppa-neuvosto voi myös tehdä eurooppapäätöksen, jonka mukaan 

erityistä lainsäätämismenettelyä noudattaen säädettävät eurooppalait tai -puitelait voidaankin hyväksyä 

tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Kansallisilla parlamenteilla on oikeus vastustaa aloitetta 

päätöksen tekemisestä. Eurooppaneuvosto tekee päätökset yksimielisesti saatuaan Euroopan parlamentin 

enemmistön (kaikista jäsenistä) hyväksynnän. 

Perustuslakivaliokunta on aiemmin arvioinut täysivaltaisuussäännösten kannalta 

ongelmattomiksi Nizzan sopimuksen yhteydessä vastaavanlaiset lausekkeet, joiden mukaan 

päätöksentekomenettelyä oli mahdollista muuttaa neuvoston yksimielisellä päätöksellä (PeVL 38/2001 vp, 

s. 7). Tuolloin kyse oli kuitenkin rajatuista ja yksityiskohtaisesti määritellyistä asiaryhmistä, jotka 

kohdistuivat toimielimiin tai niiden välisiin suhteisiin eikä valtuuksin voitu laajentaa yhteisön toimivaltaa. 

Ehdotettu IV-444 artikla sen sijaan olisi luonteeltaan yleinen (vrt. PeVL 7/2003 vp, s. 4-5). 

Sopimusmääräys merkitsisi sitä, että sopimuksen määräenem-mistösääntöjä olisi hyvin laajalti mahdollista 

muuttaa Eurooppa-neuvoston yksimielisellä päätöksellä iLnan, että muutokset tulisivat normaaliin tapaan 

kansallisesti hyväksyttäviksi ja voimaansaatettaviksi (PL 94 ja 95 §). Näin avoin muuttamisvaltuus on 

ristiriidassa perustuslain täysivaltaisuutta (PL 1 §) sekä kansainvälisten velvoitteiden hyväksymistä ja 

voimaansaattamista (PL 93-95 §) koskevien säännösten kanssa. 

Sama koskee IV-445 artiklan määräystä, jonka mukaan Eurooppa-neuvosto voi tehdä 

eurooppapäätöksen III osan III osaston (sisäiset politiikat ja toimet) määräysten muuttamisesta kokonaan 



 

 

tai osittain. Kyse on hyvin laajasta sääntelykentästä, joka irrotettaisiin normaalista sopimuksen 

hyväksymismenettelystä. 

Myös perustuslakisopimuksen III-422 artiklan määräykset määräenemmistöpää-

töksentekoon siirtymisestä neuvoston yksimielisellä eurooppapäatöksellä tiiviimmän yhteistyön aloilla 

ovat alaltaan niin yleisiä, että ne ovat ristiriidassa perustuslain täysivaltaisuus-säännösten kanssa. 
 
 

7. Kansainvälisten sopimusten tekemistä koskevat menettelyt 
 

Hallituksen esityksen perusteluissa katsotaan, että kansainvälisten sopimusten tekemistä koskevien 

menettelyjen (III-325) muuttuminen nykyisen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklan 

mukaisten unionin uiko- ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluvien sopimusten osalta niin sanotun 

hätäjarrun poistuessa on ristiriidassa perustuslain täysivaltaisuussäännösten kanssa (ks. HE, 1. nide, s. 

307). Hallituksen esityksessä viitataan Nizzan sopimuksesta annettuun perustuslakivaliokunnan 

lausuntoon, jossa siirtymisen mäaräenemmistöpäätöksentekoon SEU 24 artiklaan tehdyillä muutoksilla ei 

katsottu merkitsevän poikkeusta perustuslain täysivaltaisuutta koskeviin säännöksiin muun muassa 

huomioon ottaen jäsenvaltion mahdollisuuden ilmoittaa neuvostossa, että se tärkeistä kansalliseen 

politiikkaan liittyvistä syistä vastustaa päätöksen tekemistä määräenemmistöllä (PeVL 38/2001 vp, s. 6). 

Perustuslakisopimuksen III-325 artiklasta puuttuu mainittu hätäjarrulauseke. Neuvosto tekee ratkaisunsa 

määräenemmistöllä, paitsi milloin sopimus koskee alaa, jolla unionin säädöksen antaminen edellyttää 

yksimielisyyttä tai jos tehdään assosiaatiosopimus tai III-319 artiklassa tarkoitettu sopimus unionin 

jäseneksi ehdolla olevan valtion kanssa. 

Oman arvioni mukaan ehdotetut muutokset kansainvälisten sopimusten tekemistä koskeviin 

menettelyihin eivät kuitenkaan ole kovin olennaisia verrattuna Euroopan unionista tehdyn oopimuksen 24 

artiklaan. Hätäjarrulausekkeeseen vetoamisen kynnys on jo aikaisemmin ollut niin korkealla ("tärkeistä 

kansalliseen politiikkaan liittyvistä syistä vastustaa päätöksen tekemistä määräenemmistöllä"), ettei se 

tosiasiassa juurikaan estä määräenemmistöpäätöksen käyttämistä. Nähdäkseni tältä osin on kyse 

suhteellisen vähäisestä muutoksesta aikaisempaan kansainvälisten sopimusten tekemistä koskeviin 

menettelyihin, joka nykyisin omaksutun ja Nizzan sopimuksen hyväksymisen jälkeen edelleen kehittyneen 

perustuslain täysivaltaisuustulkinnan oloissa (täysivaltaisuustulkinnan kehittymisestä yleisesti ks. Tuomas 

Ojanen, "Suomi on täysivaltainen tasavalta", Oikeustiede - Jurisprudentia 2004, s. 385-432) ei mielestäni 

muodostu valtiosääntöoikeudellisesti ongelmalliseksi. Tältä osin on myös otettava huomioon, että unionin 

laajentuminen on olennaisesti lisännyt tarvetta määräenemmistö-päätöksentekoon, jotta unioni ylipäätään 

voisi toimia tehokkaasti. Katson siten hallituksen esityksestä poiketen, ettei perustuslakisopimuksen III-

325 artikla ei ole ristiriidassa perustuslain kanssa. 
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8. Kysymys rajatusta poikkeuksesta 
 

Perustuslain 73 §:n 1 momentin mukaan poikkeuslakimenettelyn alaa on supistettu sallimalla ainoastaan 

"rajatut poikkeukset" perustuslaista. Perustuslakia säädettäessä eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi, 

että supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä (PL 95 § 2 mom.) säädetyt voimaansaattamislait ovat 

valtiosääntöoikeudelliselta luonteeltaan poikkeuslakeja. Valiokunta totesi nimenomaan, että tämän vuoksi 

niihin kohdistuu 73 §:ssä säädetty rajatun poikkeuksen vaatimus (ks. Pe VM 10/1998 vp, s. 28). 

Perustuslain esitöiden mukaan ilmaisu "rajattu poikkeus" viittaa ensi sijassa poikkeuksen 

alan asialliseen rajoittamiseen. Poikkeuslain tulee olla selvästi rajattu suhteessa perustuslain 

kokonaisuuteen. Ilmaisulla ei kuitenkaan viitata jonkin lakiehdotuksen perustuslaista poikkeavien 

säännösten lukumäärään. Vaatimus poikkeuksen rajatusta luonteesta merkitsee, ettei poikkeuslailla voida 

puuttua perustuslain keskeisiin ratkcJsuihin, kuten perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuteen ja eduskunnan 

asemaan ylimpänä valtioelimenä (HE 1/1998 vp, s. 125). 

Arvioitaessa perustuslakisopimusta kyseisen vaatimuksen näkökulmasta on otettava 

huomioon, että Suomi oli jo Euroopan unionin jäsen uutta perustuslakia säädettäessä. Siten 

unionijäsenyyteen liittyviä aikanaan perustuslain kanssa ristiriidassa olevia säännöksiä ei enää ole 

asianmukaista ottaa huomioon arvioitaessa perustuslaista nyt tehtävien poikkeusten rajattuisuutta. Kyse on 

siten siitä, merkitsevätkö uudet poikkeukset asiallisesti niin merkittävää poikkeamista perustuslaista, että 

niitä ei voida pitää enää rajattuina. Tältä osin on mielestäni selvää, ettei perustuslakisopimuksella 

toteutettavia muutoksia voida pitää kovin fundamentaalisina. Unionin perusluonne ei muutu. Unionin ja 

jäsenvaltioiden suhteiden perusteet eivät myöskään muutu. Unionin toimivallan laajennukset kohdentuvat 

tietyille erityislohkoille, selkeimmin pilarijaon poistumisen seurauksena poliisiyhteistyöhön ja 

rikosoikeudelliseen yhteistyöhön. Rikosoikeudellista toimivaltaperustaa koskevat uudistukset samoin kuin 

Euroopan syyttäiäviraston perustamisvaltuus ovat alaltaan selkeästi rajatulle toimialalle kohdistuvia. 

Edellä olevin perustein pidän perustuslakisopimuksen tuomia uusia poikkeuksia Suomen perustuslaista 

selkeästi perustuslain 73 §:n tarkoittamassa mielessä rajattuina. 

Perustuslain 94 §:n 3 momentin mukaan kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa 

valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita. Kun otetaan huomioon Euroopan perustuslakisopimuksen 

perustuminen demokratian, perusoikeuksien ja oikeusvaltion arvopohjalle (1-2 artikla) ja itsenäisten 

demokraattisten valtioiden yhteistyölle, unionin demokraattisten rakenteiden vahvistuminen 

perustuslakisopimuksen myötä sekä demokraattisten menettelyn korostaminen unionia koskevien asioiden 

kansallisessa valmistelussa (PL 93 § 2 mom., PL 96 ja 97 §), pidän selvänä, että perustuslakisopimuksen 

hyväksyminen ei vaaranna perustuslain 94 §:n 3 momentissa tarkoitettuja valtiosäännön kansanvaltaisia 

perusteita. 
 



 

 

 

9. Käsittelyjärjestys 
 

Olen edellä katsonut, että erinäiset perustuslakisopimuksen kohdat ovat ristiriidassa Suomen perustuslain 

kanssa. Tämän vuoksi perustuslakisopimuksen hyväksyminen edellyttää perustuslain 94 §:n 2 momentin 

mukaista menettelyä, jossa vaaditaan vähintään 2/3:n ääntenenemmistöä. Lakiehdotus 

perustuslakisopimuksen voimaansaattamisesta on käsiteltävä perustuslain 95 §:n 2 momentissa 

tarkoitetulla tavalla sitä lepäämään jättämättä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään 2/3 annetuista 

äänistä (supistettu perustuslainsäätämisjärjestys). Sopimuksen voimaansaattaminen Ahvenanmaalla 

edellyttää maakuntapäivien hyväksyvän tätä tarkoittavan voimaansaattamissäädöksen. 
 
 

10. Eräitä muita seikkoja 
 

Edellä olevassa arvioinnissa ei ole annettu merkitystä sille, että perustuslakisopimus on kansainvälisesti 

eräänlaisessa ratifiointikriisissä Ranskan ja Alankomaiden hylättyä sen kansanäänestyksissä. Vaikka on 

mahdollista ja todennäköistäkin, että perustuslakisopimus ei nykymuodossaan tule koskaan voimaan, ei 

tällä seikalla ole oikeudellista merkitystä arvioitaessa sopimuksen kansallista hyväksymistä. Sopimuksen 

voimaansaattamislain voimaantulo, josta lakiehdotuksen mukaan säädetään tasavallan presidentin 

asetuksella, edellyttää luonnollisesti sitä, että perustuslakisopimus tulee kansainvälisoikeudellisesti 

voimaan. Monenkeskisten kansainvälisten sopimusten osalta ei ole aina varmuutta, milloin sopimus 

ylipäätään tulee kansainvälisoikeudellisesti voimaan vai tuleeko se lainkaan. Tässä mielessä tilanne ei ole 

ainutkertainen. On myös mahdollista, että sopimusta joltakin osin muutetaan ennen sen voimaantuloa. 

Muutoksen olennaisuudesta riippuu, joudutaanko koko sopimus käsittelemään tuossa tilanteessa uudelleen 

kansallisessa hyväksymis- ja voimaansaattamismenettelyssä vai voidaanko muutokset nyt hyväksyttävään 

sopimukseen eriyttää omaksi erilliseksi kokonaisuudeksi, jolloin perustuslakisopimusta ei koko 

laajuudessaan tarvitsisi enää hyväksyä uudestaan. 

Perustuslakisopimuksella voi olla voimaan tullessaan erinäisiä vaikutuksia valtioelinten 

asemaan. Perustuslakivaliokunta totesi konventin perustuslakisopimusehdotuksen pohjalta, että Eurooppa-

neuvoston aseman muuttuminen unionin viralliseksi toimielimeksi ei ole merkityksetön seikka tasavallan 

presidentin ja valtioneuvoston välillä noudatettavien käytäntöjen kannalta. Kysymys on valiokunnan 

mukaan siitä, että perustuslain 93 §:n 2 momentissa osoitetaan valtioneuvoston toimivaltaan unionissa 

tehtävien päätösten valmistelu ja että unionin perustuslakisopimuksen muutosten valmisteluun sovelletaan 

saman pykälän 1 momentin säännöksiä (PeVL 7/2003 vp, s. 8). Eurooppa-neuvoston aseman muuttuminen 

korostaa entisestään pääministerin asemaa Suomen eurooppapolitiikan johtajana ja Suomen edustajana 

Eurooppa-neuvostossa. 
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Edellä esittämäni ja hallituksen esityksessä omaksutun käsityksen mukaan pe-

rustuslakisopimuksen hyväksyminen ei edellytä Suomen perustuslain muuttamista. Toisaalta Euroopan 

unionin jäsenyyden keskeisen merkityksen vuoksi saattaisi olla perusteltua sopivassa yhteydessä harkita 

unionin jäsenyyden kirjaamista näkyvämmin Suomenkin perustuslakiin, esimerkiksi valtiosäännön 

perusteita koskevan lukuun. Sopiva sijoituspaikka tällaiselle unionilausekkeelle voisi olla perustuslain 1 

§:n 3 momentin kansanvaltaisuusperiaatteen yhteydessä. 
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Mikael Hiden 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA   22.9.2006 KELLO 9.30 HE 67/06 
vp Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi 
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

 
 
 

Esitys on perustuslakivaliokunnassa untoasiana. Valiokunnan tarkasteltavana on siten ensi sijassa 

sopimuksen ja sen määräysten voimaansaattamisessa käytettävän lain suhde perustuslakiin tai 

laajemmin ottaen valtiosääntöön. Tähän tarkasteluun voidaan asianmukaisesti sisällyttää hyvin 

laajojakin periaatteellisia kysymyksiä, esim. se, miten sopimusta - tai sen tuomia muutoksia 

nykytilanteeseen - on syytä arvioida kansanvaltaisuusperiaatteen toteutumisen kannalta. Tällaisen 

tarkasteluun voi periaatteessa kuulua myös sen arviointi, onko valtiosääntöön liittyviä syitä, joiden 

johdosta Suomen ei olisi syytä hyväksyä sopimusta. Vaikka sopimuksen tärkeys saattaisikin puoltaa 

laajaa tarkastelua, rajoitun seuraavassa kuitenkin tarkastelemaan vain joitakin hyvin rajoitettuja 

kysymyksiä. Syyt rajoittumiseen ovat varsin käytännöllisiä. 
 

Kuten valiokunta jo keväällä antamassaan lausunnossa (PeVL 9/06 vp ) totesi, jää viime kädessä 

poliittisen tarkoituksenmukaisuusharkinnan - eikä oikeudellisen tarkastelun varaan, ryhtyykö Suomi 

ratifioimaan sopimusta Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestysten tulosta seuranneessa 

(pohdintatauko)tilanteessa. En ole kunnolla paneutunut sopimuksen yksityiskohtiin. Tähän on osaltaan 

vaikuttanut se, että sopimusta on joka tapauksessa arvioitava ja se on hyväksyttävä(oltava 

hyväksymättä) kokonaisuutena eikä hyväksymisratkaisun yhteydessä ole käytettävissä lakiehdotusten 

eduskuntakäsittelyssä muuten yleensä oleellisena pidettyä mahdollisuutta kriittisten yksityiskohtien 

paranteluun. Tässä tilanteessa ei myöskään sen seikan ilmeisyys , että sopimuksen ja 

voimaansaattamislain hyväksyminen tulee joka tapauksessa vaatimaan määräenemmistöpäätöstä, ole 

oikein motivoinut laajan sopimuksen kunnolla läpikäymiseen^ vaikka perustuslakivaliokunnan 

käytännössä on yleensä lähdetty siitä , että poikkeuslakimenettelyä vaativasta laista on syytä kartoittaa 

kaikki kohdat, jotka poikkeavat perustuslaista). 
 

Hallituksen esitykseen sisältyy varsin laaja (n. 17 s.) eduskunnan suostumuksen tarpeellisuutta ja 

käsittelyjärjestystä koskeva jakso. Jakso on nähdäkseni huolella ja asiantuntemuksella laadittu ja siinä 

esitettyihin päätelmiin on mielestäni yleensä syytä yhtyä. Jaksossa esitetyn kertaaminen ei tässä ole 

paikallaan. Esitän kuitenkin jakson eräisiin kohtiin joitakin täydentäviä kommentteja. 
 



 

 

 
 
 
 

Unionin oikeuden ensisijaisuutta koskeva lausuma on kirjattu perustuslakisopimuksen 1-6 

artiklaan. Käsitellessään vuonna 2003 valtioneuvoston selontekoa konventin tuloksista 

perustuslakivaliokunta  totesi (PeVL 7/03 vp). että unionin oikeuden etusijaa koskeva 

periaate oli unioninjäsenyyteen sisältyvä perusluonteinen seikka, eikä sen nimenomainen 

mainitseminen perustuslaillisessa sopimuksessa vaikuttanut sopimuksen valtionsisäiseen 

käsittelyyn. Valiokunta kuitenkin totesi . että etusijaperiaate oli muotoiltu ehdotuksessa 

varsin jyrkästi ja saattoi jopa mennä EY:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöä pitemmälle. 

Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan nyt (s.297). että pitkälti juuri tällaisen 

tulkintamahdollisuuden välttämiseksi   " HVK:n päätösasiakirjaan liitettiin 1-6 artiklaa 

koskeva julistus (n:o 1), jossa konferenssi toteaa määräyksen olevan EY-tuomioistuimen 

olemassa olevan oikeuskäytännön mukainen." Perusteluissa jatketaan: 

"Näin ollen kysymyksessä ei ole vallitsevan oikeustilan muuttaminen , vaan nykyisen 
oikeuskäytännön kodifioiminen. Unionin oikeuden ensisijaisuutta koskeva kirjaus ei sen vuoksi 
ole säätämisjärjestyksen kannalta ongelmallinen." 

 
 

En välttämättä ole tästä loppupäätelmästä eri mieltä. Senhän voidaan myös sanoa vastaavan kantaa, 

jonka valtiokunta esitti edellä viitatussa lausunnossaan. Samalla tekee kuitenkin mieli yhtyä 

valiokunnan tuolloin esittämiin epäilyksiin siitä, että etusijaperiaatteen muotoilu sopimustekstissä 

saattaa mennä EY:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöä pitemmälle. Epäilykseni johtuu lähinnä siitä, että 

en oikein usko mahdollisuuteen  kirjata jotakin  pelkän  käytännön  muodostamaa  normiasetelmaa 

säädöstekstiin niin, että kirjaaminen ei muuta mitään, vaan pelkästään "kodifioi" oikeuskäytännön. 

Kun tietty periaate tai toimivalta on kirjattu säännöstekstiin, tuomioistuin tulee myöhemmässä 

käytännössään vetoamaan tähän säännöstekstiin ja käyttämään sen antamia tulkintamahdollisuuksia, 

eikä suinkaan esim. vielä 10 vuotta myöhemmin vain nojaamaan siihen tulkintakäytäntöön, joka oli 

syntynyt ennen ko. kirjaamista . Tätä kehitystä ei mikään aikaisempaan käytäntöön viittaava julistus 

voi estää ja tämän vuoksi on syytä olettaa, että tällainen "nykyisen oikeuskäytännön kodifioiminen" 

merkitsee pitkällä tähtäyksellä etusijaperiaatteen ja E Y-tuomioistuimen toimivallan vahvistumista. 

Lienee silti niin. että tällaista vahvistumista ei ole syytä pitää säätämisjärjestyksen kannalta 

ongelmallisena. 
 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa käsitellään pilarijaon poistumisen yhteydessä myös 

sopimuksen 1-18 artiklaan sisältyvää joustolauseketta. Lauseke tuo mukanaan nykyisen EY-
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sopimuksen 308 artiklan joustolausekkeen soveltamisalan laajenemisen kattamaan myös 

poliisiyhteistyön ja rikosoikeudellisen yhteistyön (s. 297-298). Perusteluissa todetaan kyllä, että 

"muutos on omiaan laajentamaan unionin toimivallan alaa yhteisen uiko- ja turvallisuuspolitiikan sekä 

poliisiyhteistyön ja rikosoikeudellisen yhteistyön alalla." Varsinaisena arviona tai päätelmänä 

muutoksen merkityksestä todetaan seuraava: 

"Määräykseen ( =joustolausekkeeseen) perustuslakisopimuksella tehdyt muutokset merkitsevät 
lähinnä lausekkeen käyttöedellytysten täsmentämistä. Joustolausekkeen nojalla toteutetut 
toimenpiteet edellyttävät aiemmasta poiketen Euroopan parlamentin hyväksyntää. Kansalliset 
parlamentit voivat vaikuttaa määräyksen soveltamiseen toissijaisuusperiaatteen valvontaa 
koskevan menettelyn kautta. Kysymyksessä on sellainen unionin tehtäväkentän vähäinen , 
tarkistusluonteinen kehittäminen unionilla jo olevien toimivaltuuksien pohjalta, joka on 
sopusoinnussa perustuslain täysivaltaisuussääntelyn kanssa." 

 

Perustelujen loppupäätelmään saattaa olla syytä yhtyä. Tällainen "saattaa olla"-toteamus liittyy siihen, 

että en pysty oikein arvioimaan muutoksen merkitystä. En ole kuitenkaan vakuuttunut siitä, että 

muutetun joustolausekkeen sisältämien päätöksentekomahdollisuuksien ulottamista myös 

rikosoikeudellisen yhteistyöhön on paikallaan luonnehtia vain vähäiseksi ja tarkistusluonteiseksi 

unionin tehtäväkentän kehittämiseksi. Se, että joustolausekkeen mahdolliseksi tekemä toimenpidevalta 

(perustuslaissa asetetun tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden päättäminen, vaikka 

perustuslaissa ei ole määräyksiä niihin tarvittavista valtuuksista) on sidottu ministerineuvoston 

päätösten yksimielisyyteen ja Euroopan parlamentin hyväksymiseen, ei nähdäkseni muuta sitä, että 

kyseessä on merkittävä uusi mahdollisuus tulla rajoittamaan tällä hetkellä kansallisilla säädösvallan 

käyttäjillä olevaa liikkumatilaa rikosoikeudellisen normiston sisällön määräämisessä. 

Toimenpidevallan merkitystä korostaa se, että rikosoikeudellisen normiston merkitys yksilön 

oikeusasemalle ja yksilön eräiden perusoikeuksien suojalle on huomattava. Tässä suhteessa voidaan 

lyhyesti viitata siihen painoarvoon , jonka lakivaliokunta on tuoreessa lausunnossaan (LaVL 14/06 vp) 

antanut riittävän kansallisen kriminaalipoliittisen liikkumavaran säilyttämiselle rikosoikeuden alalla. 
 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa on erikseen käsitelty (s. 307-308) sopimuksen sisällön 

suhdetta perustuslain vaatimuksiin siitä, että perustuslaista voidaan säätää (vain ) rajattuja poikkeuksia 

(PL 73 §) ja että kansainväliset velvoitteet, joihin Suomi sitoutuu, eivät saa vaarantaa valtiosäännön 

kansanvaltaisia perusteita (PL 94 §). Sopimuksen arviointi näiden säännösten kannalta on 

välttämätöntä ja tärkeää sikäli, että kumpikin säännös osaltaan rajaa juuri sitä, minkälaisiin 

valtiosääntöä koskeviin velvoitteisiin Suomi voi (perustuslakia muuttamatta) sitoutua. 
 



 

 

Esityksen perusteluissa todetaan - enempää perustelematta - että sopimus ei ole ristiriidassa 

valtiosäännön kansainvaltaisten perusteiden vaarantamista koskevan kiellon (PL 94,3 §) kanssa. Tähän 

toteamukseen voidaan täysin yhtyä. Sopimuksen mukaisen järjestelmän kokonaisuutta on kyllä 

mahdollista kritisoida esim. "demokratiavajeesta", kansalaisten vaikutus- ja valvontamahdollisuuksien 

heikkoudesta tai avoimuuden puutteesta. On myös mahdollista viitata siihen, että aiemmin selvästi 

kansalliseen päätöksentekoon kuuluneista asioista suuri ja kasvava osa on siirtynyt kansallisen 

päätöksenteon ja siten myös suomalaisten kansanvaltaisten päätöksentekoprosessien ulkopuolelle. 

Tällaiset seikat ovat kuitenkin nähdäkseni selvästi muuta asiaa kuin PL 94,3 §:ssä tarkoitetut (Suomen 

oman ) valtiosäännön kansanvaltaiset perusteet. EU-jäsenyys rajoittaa valtiosäännön ja sen osoittamien 

elinten toimintakenttää, mutta kenttä on edelleen nykyajan suvereenisuuskäsityksiin hyvin soveltuva ja 

toiminta kentällä nojaa selvästi kasanvaltaisiin perusteisiin. 
 

Myös esityksen perustelut sille, että sopimuksen sisältö pysyy PL 73,1 §:n "rajattu poikkeus"-

vaatimuksen puitteissa , ovat hyvin niukat. Perusteluissa lausutaan oikeastaan vain,    että vaatimuksen    

soveltamisesta kansainvälisten    velvoitteiden 

voimaansaattamislakeihin ei ole selkeitä kannanottoja , ja tyydytään sitten toteamaan, että 

sopimusmääräykset, jotka ovat ristiriidassa perustuslain säännösten kanssa, eivät merkitse 

"kuitenkaan" poikkeusta PL 73,1 §:n vaatimuksista. 
 

Jos nyt olisi täysin uutena kysymyksenä arvioitavana se, onko perustuslakisopimuksen 

(liiteasiakirjoineen) muodostama perustuslaista poikkeamisen kokonaisuus - kaikki sopimukseen 

sisältyvät perustuslakia koskevat rajoitukset ja sidonnaisuudet - sellainen, että tuota poikkeamista on 

syytä pitää PL 73,1 §:n mielessä rajattuna, saattaisi hyvinkin olla syytä päätyä kielteiseen kantaan. 

Kysymystä ei kuitenkaan voida asettaa näin, vaan on myös oikeudellisesti täysin perusteltua lähteä 

siitä, että Suomi on jo aikaisemmin valtiosäännön mukaisessa menettelyssä ja poikkeuslakia käyttäen 

sitoutunut EU-jäsenyyden mukanaan tuomiin velvoitteisiin ja rajoituksiin. Nyt on PL 73,1 §:n 

mukaisuuden tarkastelussa syytä arvioida ensi sijassa sitä, tuoko nyt käsiteltävä sopimus sellaisia lisiä 

(perustuslaista jo tehtyjen poikkeusten laajennuksia) jo voimassaolevaan poikkeusjärjestelyyn, että 

niiden muodostamaa kokonaisuutta ei voida pitää PL 73,§:n mielessä rajattuna poikkeuksena. Tämän 

lähestymistavan oikeutus ei ole varaukseton. Huomiota on kiinnitettävä myös siihen, että "rajattu 

poikkeus"- vaatimusta ei saa voida kiertää "salamitaktiikalla" - siis sillä, että peräkkäisillä, erikseen 

tarkasteltuna aina rajatuiksi katsottavilla poikkeuksilla päästään poikkeuslakimenettelyillä 

kokonaisuuteen, joka menee jo "rajattu poikkeus" - vaatimuksen ulkopuolelle. 
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Vaikka tällainen varaus on yleisesti ottaen aiheellinen, ei minusta ole tässä perustetta poiketa siitä , että 

tätä voimaansaattamislakia arvioidaan PL 73,1 §:n suhteen vain sen lisän tai uuden kannalta, mitä laki 

tuo nyt jo voimassaolevaan järjestelyyn. Itse sopimus luonnollisesti ei voi merkitä pyrkimystä kiertää 

PL 73,1 §:n vaatimusta eikä tässä muutenkaan ole kysymys mistään keinotekoisesti perustellusta tai 

suomalaiseen valtiosääntökäytäntöön huonosti soveltuvasta menettelytavasta. Ns. aukkoteoriaa 

erityisemmin korostamattakin voidaan sanoa, että tässä on kysymys suomalaiseen 

valtiosääntökäytäntöön täysin kuuluvasta menettelytavasta,, jossa perustuslaista aikaisemmin tehtyä 

poikkeusta jonkin verran laajennetaan uudella poikkeuslailla. Voidaan myös havaita, että menettely, 

jossa uutta sopimusta nyt arvioitaisiin aikaisempia poikkeuslakeja huomioon ottamatta vain ikään kuin 

uutena sopimuskokonaisuutena, voisi johtaa siihen suomalaisen valtiosääntökäytännön kannalta 

vieraaseen tulokseen, että kaikki myöhemmin ehkä esille tulevat perustuslakia koskevat muutokset 

EU:n perusnormeihin vaatisivat niiden voimaasaattamisvaiheessa muodollista muutosta perustuslakiin. 
 

Nähdäkseni ne muutokset tai lisäykset, joita nyt tarkasteltavana oleva sopimus toisi jo voimassaoleviin 

sopimusjärjestelyihin, ovat yhteisvaikutukseltaankin sillä tavoin vain nykyistä sopimusjärjestelmää 

täydentäviä ja sen orgaaniseen kehittämiseen kuuluvia, että niitä voidaan PL 73,1 §:n säännöksen 

mielessä pitää rajattuina poikkeuksina perustuslakiin. 



 

 

 

Janne Salminen / 
Turun yliopisto 78 0 9006 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallituksen esitys Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 67/2006 vp) 

1. Eduskunnan hyväksyttävänä on vuonna 2004 Euroopan perustuslaista tehty sopimus sekä laki 
Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta. Sopimus korvaa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta voimassa olevat 
Euroopan unionin perustana olevat sopimukset. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan 
presidentin asetuksella. 

2. Sopimus Euroopan perustuslaista on Euroopan unionin jäsenvaltioiden välinen kansainvälinen 
sopimus, joka tosin on perustana hyvin erityiselle järjestelylle. Perustuslakisopimus korvaa eräitä 
poikkeuksia lukuun ottamatta nykyiset Euroopan unionin perustana olevat sopimukset. Uuteen 
sopimukseen perustuva Euroopan unioni on oikeudellisesti Euroopan unionin seuraaja. Sopimuksella 
yhdistetään Euroopan yhteisöjä Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella perustettu unioni yhdeksi, 
yhtenäiseksi oikeushenkilöksi. Perustuslakisopimuksen keskeisenä tavoitteena on"perussopimusten 
selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen, unionitoiminnan tehostaminen ja unionin tuominen lähemmäksi 
kansalaisia". Laajentuneen unionin toimintakykyä kehitetään. Sopimuksella pyritään vahvistamaan 
unionin perus- ja ihmisoikeusulottuvuutta. Perusoikeuskirja oikeudellistetaan perussopimukseen ja 
mahdollistetaan liittyminen Euroopan ihmknikemsnniinukseen Nvkvinen jäsenvaltioiden nainotefhrihin 
ääniin nenistuva neuvoston määräenemmistöpäätöksenteon järjestelmä korvataan niin sanotulla 
kaksoisenemmistöön perustuvalla järjestelmällä. Perussopimuksessa unionin toimivalta täsmentyy ja 
selkeytyy, koska unionin annetun toimivallan periaate vahvistetaan. Myös muuten unionin toimivaltaa 
täsmennetään ja selkeytetään. Sinänsä unionin toimivaltaa lisätään hieman. Perustuslakisopimukseen 
tulee sääntelyt myös unionista eroamisesta. 

3. Ohitan tässä perustuslain 94.1 §:n eduskunnan suostumusta koskevan kysymyksen. Tältä osin 
hallituksen esityksessä ei käsitykseni mukaan ole mainittavaa huomautettavaa. 

4. Valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset 
saatetaan perustuslain 95.1 §:n mukaan voimaan lailla. Selvää on, että Euroopan unionin 
perustuslakisopimuksen valtionsisäinen voimaantulo edellyttää perustuslaissa tarkoitetun 
voimaansaattamislain säätämistä. Hallituksen esityksessä on siinä esitettyjen perustelujen nojalla 
katsottu, että lakiehdotus koskee perustuslakia sen 95.2 momentissa tarkoitetulla tavalla ja edellyttää 
niin sanotun supistetun perustuslain säätämisjärjestyksen käyttämistä. 
5. Lähtökohtaisesti käsitykseni mukaan hallituksen esityksessä on tältä osin kyetty 
kuvaamaan vallitseva doktriini käsittelyjärjestysarvion perustana olevista lähtökohdista hyvin 
sekä tehty sen edellyttämät johtopäätökset täysivaltaisuusarvioinnin osalta verraten 
asianmukaisesti. Muutamia lisänäkökohtia on kuitenkin esitettävissä. Sama koskee huomioita 
uniomoikeuden etusijasta ja pilarijaon poistumisesta. Vaikka Iopputuleman osalta myöskään 
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niin sanottua rajattua poikkeusta koskevan arvion osalta ei ole huomautettavaa, perustelut 
ovat kuitenkin tältä osin jääneet ohuiksi. Siihen mitä hallituksen esityksessä on selvitetty 
varsinaisista perustuslakisopimuksen muuttamismenettelyistä mukaan lukien III-442 artiklan 
määräys tiiviimmässä yhteistyössä olevien valtioiden mahdollisuudesta siirtyä 
määräenemmistöpäätökseen alalla, jolla perustuslakisopimuksen mukaan koskee 
yksimielisyys, ei ole lisättävää. 
 
 

Täysivallaisuusarvioinnin perusteet 
 

6. Kun käsillä on perustamissopimusten korvaaminen uudella perustuslakisopimuksella, 
periaatteelliselta kannalta unionin oikeudellinen kehys kokonaisuudessaan voitaisiin ottaa 
tarkasteluun. Toisaalta perustuslakisopimuksesta käy ilmeiseksi, että oikeudellinen jatkuvuus 
säilyv vahvana piirteenä uuden perustuslakisopimuksen oloissa. Läpi perustuslakisopimuksen 
tasapainoillaan kodifioinnin ja muutospyrkimysten, jatkuvuuden ja edelleenkehittämisen 
välillä. Perustuslakisopimukseen sisältyy merkittävästi kodifiointia ja selväpiirteistämistä. 
Jatkuvuutta myös toteutettaneen tulkinnassa. Siitä tuntuu perustuslakikin lähtevän. Samalla 
perustuslakiin sisältyy myös kohtia, joissa on nimenomaisia uudistuksia. Arviointia ei helpota 
se, että unionikonstituution toimintaympäristö on asiallisesti ja alueellisestikin muuttunut. 
 

Koska yhtäältä on hallitusmuodon oloissa perustamissopimuksiin sisältvneet poikkeukset perustuslaista 
ja jatkuvuus perustuslakisopimuksessa ja toisaalta perustuslakisopimus ja kotimainen uusi perustuslaki, 
asetelman arvioinnissa käytettävän kotimaisen perustuslaillisen viitekehyksen hahmottaminen tulee 
erityisen tärkeäksi. 

7. Alkuperäiset keskustelut Suomen liittymisestä Euroopan unioniin koskivat aikanaan paljolti Suomen 
täysivaltaisuutta ja unionijäsenyydestä siihen johtuvia rajoituksia. Mielenkiinto kohdistui 
nimenomaisesti yhteisön oikeuden etusijaan ja muihin kansallisen oikeusjärjestyksen ja yhteisön 
oikeusjärjestyksen yhteensovittamiseksi kehittyneisiin periaatteisiin ja valtioelinten kannalta muun 
muassa lainsäädäntövallan siirtymiseen, ulkoasiainvallan siirtoon, talous-ja rahaliiton muodostumiseen. 
Nyt huomio on kiinnittynyt merkittävästi toisenlaisiin seikkoihin. 

8. Alkuperäinen ja Amsterdamin sopimusta koskevat voimaansaattamislait olivat niin sanottuja 
poikkeuslakeja. Amsterdamin sopimuksen voimaansaattamisen yhteydessä alkuperäisen poikkeuksen 
katsottiin laajentuvan entisestään. Amsterdamin sopimuksen käsittelyn yhteydessä kannanotot unionissa 
tapahtuneesta siirtymisestä eräissä asioissa 
- päätöksenteon yksimielisyysvaatimuksesta määräenemmistöpäätöksentekoon, jolloin voidaan arvioida 

ylikansallisen komponentin päätöksenteossa lisääntyvän tavalla, joka heijastuu myös ylimpien 
valtioelinten suhteisiin, edustavat muuttuvaa suhtautumista täysivaltaisuuteen unionioloissa, sillä 
aikaisemman täysivaltaisuuskäsityksen kannalta tällainen muutos ei olisi ollut. 

9. Tämän hetkisen arvion tekemiselle ei ole keskeistä tuolloinen suhtautuminen asian 
käsittelyyn tuolloisen perustuslaillisen viitekehyksen valossa, vaan ne arvioinnin mittapuut, 
jotka itse asiassa julkilausutuin (1) uuden perustuslain säätämisen yhteydessä ja (2) sen 
ensimmäisessä soveltamistilanteessa unionin perussopimusten muutoksiin, eli Nizzan 
sopimuksen voimaansaattamisen yhteydessä. Uudessa perustuslaissa nimittäin kansainvälinen 
yhteistyö on tullut aikaisempaa näkyvämmin esille ja täysivaltaisuuden rinnalle. Sen puitteet 
selkeästi ilmaistu perustuslain 1.3 §.ssä. Sen ilmaisema kansainvälisyysperiaate nimenomaan 
edustaa uutta komponenttia täysivaltaisuuden rinnalla. Täysivaltaisuutta koskeva perustuslain 
1.1 § sen rinnalla muodostavat perustuslain täysivaltaisuussääntelyn ytimen. 
 



 

 

Tämän asian käsittelyn kannalta keskeiseksi muodostuvat ne kannanotot, jotka ilmaisevat sen, että 
uuden perustuslain aikana Suomen täysivaltaisuutta olisi tarkasteltava perustuslain säätämisajankohdan 
Suomen kansainvälisten velvoitteiden kehityksen valossa, mukaan lukien Suomen jäsenyys Euroopan 
unionissa ja siihen liittyvän integraation asiallinen kattavuus ja intensiteetti syvyyssuunnassa. Karkeasti 
ottaen voidaan siis sanoa, että mainittuun perustuslain täysivaltaisuussääntelykokonaisuuteen on kirjattu 
ikään kuin Suomen aikaisemmat kansainväliset sitoumukset ja myös niiden kehittyminen siihen tilaan, 
joka vallitsi uutta perustuslakia säädettäessä Näin ollen esimerkiksi Euroopan unionin jäsenyyden 
täysivaltaisuusvaikutusten osalta lähtökohdaksi muodostuu se, että Suomi on jo Euroopan unionin 
jäsen, mikä sinänsä on merkinnyt täysivaltaisuuden kavennusta erilaisissa asioissa. Ja juuri unionin 
osalta näyttäisi olevan käytännönkin perusteella arvioituna niin, että täysivaltaisuusarvioinnissa on 
eniten joustoa. 
 

Näiden käsitysten havainnollinen nyt käsiteltävää asiaa edeltävä soveltamiskohta liittyy Nizzan 
sopimuksen voimaansaattamiseen. Silloin katsottiin näiltä pohjilta, että Nizzan sopimusta tulee arvioida 
ensi sijassa yllä selvitetyllä tavalla muutetun täysivaltaisuutta koskevan sääntelyn kannalta ja vasta 
toissijaisesti liittymissopimuksen ja Amsterdamin sopimuksen poikkeuslakeina säädettyjen 
voimaansaattamislakien valossa. Nizzan sopimuksen käsittelyssä perastuslakivaliokunta lähti siitä, 1) 
unionin tehtäväkentän vähäinen kehittäminen, kun sitä voidaan esimerkiksi luonnehtia 
tarkistusluonteiseksi, jo olemassa olevien säännösten pohjalta voi tapauksesta riippuen olla 
sopusoinnussa perustuslain täysivaltaisuussääntelyn kokonaisuuden valossa. Lisäksi se katsoi, että 2) 
unionin sisäisen toiminnan tavanomaisena pidettävä kehittäminen institutionaalisella tasolla puolestaan 
on yleensä merkityksetöntä täysivaltaisuuden kannalta. Kuitenkin 3) jos kysymyksessä on uusien 
toimivaltuuksien antaminen unionin toimielimille, asia lähtökohtaisesti koskettaa perustuslain 
täysivaltaisuussääntelyä merkityksekkäällä tavalla. Toisaalta esimerkiksi unionilla olevan 
toimivaltaperustan muuttaminen tai tarkistaminen ei välttämättä muodostu täysivaltaisuuden 
loukkaukseksi. 
 

10. Nizzan sopimuksen käsittelyssä lausutut kannat ilmaisevat selvästi puitteet, joissa 
eurooppalaista integraatiota valtiosäännön kannalta nykyisin tarkastellaan. Tuolloisessa 
soveltamistilanteessa nämä uudet puitteet johtivat siihen, että Amsterdamin sopimuksen 
kanssa sisällöltään hyvin samantyyppiseen sopimukseen sovellettiin 
voimaansaattamistilanteessa tavallisen lain säätämisjärjestystä. 
 

Lisäksi Nizzan sopimuksen käsittelyn yhteydessä sovellettiin Amsterdamin sopimuksen 
voimaansaattamisen yhteydessä omaksuttua käsitystä, jonka mukaan siirtyminen unionissa 
päätöksenteon yksimielisyysvaatimuksesta määräenemmistöpäätöksentekoon - mikä lisää ylikansallista 
komponenttia tavalla, joka heijastuu myös ylimpien valtioelinten suhteisiin - ei 
välttämättä ole täysivaltaisuuden loukkaus, vaikka se täysivaltaisuutta koskeekin. 
Päätöksentekomenettelyn muutosta pitää tarkastella ottaen huomioon sopimusmääräysten luonne ja 
niiden asiallinen soveltamisala. Relevanttia on niin ikään se, että päätöksentekosääntöjen muutokset 
eivät muuttaneet jäsenvaltioiden ja yhteisön välistä toimivallanjakoa, vaan koski menettelyjä, joiden 
mukaan yhteisössä tehdään päätöksiä. Tällaista muutosta voitiin perustuslakivaliokunnan mukaan 
luonnehtia ennestään jo käytetyn menettelyn soveltamisen laajentamiseksi. 
 

11. Näitä lähtökohtia hallituksen esityksessä on selvitetty asianmukaisesti ja pääosin 
johtopäätelmät ovat oikeaan osuneita. Lisäksi perustuslakivaliokunta itse on jo aikaisemmissa 
yhteyksissä viitoittanut hallituksen esityksessä nyt ilmenevää käsitystä nimenomaan 
perustuslakisopimuksen osalta lausunnoissaan PeVL 7/2003 vp ja PeVL 9/2006 vp. 
 

Pidän kuitenkin aiheellisena lisähuomion suuntaamista muutamiin seikkoihin: 
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Määräenemmistöpäätöksenteon laajentaminen 
 

12. Esityksen perusteluissa määräenemmistöpäätöksenteon käyttöalan laajentaminen on 
arvioitu perustuslaillisesti primaaristi kiinnittäen huomiota siihen perustuslakivaliokunnan 
käytännöstä ilmenevään seikkaan, että tällaisissa tilanteissa ei ole kysymys uudenlaisen 
päätöksentekomenettelyn omaksumisesta vaan jo käytetyn menettelyn soveltamisalan 
laajennuksesta, joka ei muuta toimivallan jakoa jäsenvaltioiden ja unionin kesken. Tämä 
havainto on sinänsä asianmukainen ja täysivaltaisuusarvioinnin osana huomioon otettava 
aspekti. Käsitykseni mukaan tältä osin olisi lisäksi asianmukaisten täysivaltaisuusarvioiden 
tekemiseksi tarkasteltava - niin ikään perustuslakivaliokunnan aikaisemmasta käytännöstä 
ilmenevällä ja edellä mainitsemallani tavalla - asiaa sisällöllisesti, siis arvioiden laajennusta 
ottaen huomioon kysvmyksessä olevien sopimusmääräysten luonne ia niiden asiallinen 
soveltamisala. Monissa kohdin kysymys on tältä osin erilaisista tuki-, yhteensovittamis- ja 
täydennystoimista, minkä johdosta tämä sisällöllinen tarkastelu ei välttämättä muuta arvion 
lopputulemaa. 
 
 

Unionitoimivallan muutokset 

13. Unionitoimivallan muutosten osalta hallituksen esityksessä on päädytty katsomaan, että 
huomattava osa niistä unionitoimivallan muutoksista, joita perustuslakisopimukseen sisältyy, ei loukkaa 
täysivaltaisuutta vaikka sitä koskeekin. Yllä esittämiini mittapuihin nähden päätelmät ovat 
ymmärrettäviä. Toimivallan muutoksia sisällöllisesti tarkasteltuna ja unionilla nyt olemassa oleviin 
toimivaltuuksiin verraten epäilen kuitenkin, onko sitä perustuslakivaliokunnan aikaisemmin-lausumaa 
seikkaa, että uusien toimivaltuuksien antaminen aina lähtökohtaisesti koskettaisi täysivaltaisuutta, 
painotettu tarpeettomastikin. Esimerkiksi yhteisen kauppapolitiikan laajentuminen koskemaan vielä 
ulkomaisia suoria sijoituksiakin ei välttämättä, kun otetaan huomioon kauppapolitiikan asettuminen 
muutoin jäsenvaltioiden ja unionin välisessä toimivallassa ja yhteisen kauppapolitiikan kokonaisuus, 
merkitse poikkeusta täysivaltaisuudesta, koska toimivaltaa ei tältä osin voine pitää täysin 
uudentyyppisenäkään. 

14. Toisaalta tältä osin olisi käsitykseni mukaan kiinnitettävä huomiota myös niihin 
sopimusmääräyksiin, joissa neuvostossa tai Eurooppa-neuvostossa voidaan siirtyä 
yksimielisellä päätöksellä määräenemmistöpäätöksentekoon (esim. ffl-269.3; 111-270.2; III-271 ja 
myös 1-40.7 sekä III-300.3). Nämä eräänlaiset siltamääräykset voivat muuttaa unionin ja 
jäsenvaltioiden välistä toimivallanjakoa. Tällainen arvio voitaisiin kuitenkin tehdä sen jälkeen, kun olisi 
tarkasteltu myös mainittujen säännösten soveltamisalaa. -Rikosoikeusmenettelyjen osalta esityksessä 
nämä vaikutuksen onkin arvioitu myös tältä kannalta, ja niiden on katsottu merkitsevän poikkeusta 
perustuslain täysivaltaisuussääntelystä. 
 
 

Unionitoimielinjärjestelmän muutokset 
 

1 5 .  Perustuslakisopimuksesta seuraa unionin toimielinjärjestelmän laajoja muutoksia. 
Kysymys on institutionaalisesta kehittämisestä. Osittain muutokset myös lisäävät tai 
vahvistavat jäsenvaltiopainotusta unionissa. Samalla kun voidaan perustuslakivaliokunnan 
aikaisemman käytännön perusteella katsoa, että näillä muutoksilla ei ole merkitystä 
perustuslain täysivaltaisuusarvioinnin kannalta, on todettava, että näiden muutosten pitäisi 
toisaalla heijastua muun muassa kotimaisiin edustautumista Euroopan unionin toimielimissä 



 

 

koskeviin käytäntöihin siten, että toiminnalle Eurooppa-neuvostossa tulisi selvä 
parlamentaarinen kate. 
 
 

Unionioikeuden etusija sekä pilarijaon poistuminen 

16. Vaikka tältäkin osin olen samalla kannalla hallituksen esityksessä esitetyn lopputuleman kanssa ja 
vaikka verrattuna vanhoihin jäsenvaltioihin Suomen valtiosäännön suhde etusijaperiaatteeseen ainakin 
sen perinteisellä soveltamisalalla pitäisi olla selvä myös liittymissopimuksen voimaansaattamisen 
perusteella, käsitykseni mukaan yksinomaan etusijan kirjaavaan sopimusmääräyksen tarkastelun lisäksi 
olisi kiinnitettävä huomiota sen kannalta relevantteihin muihinkin määräyksiin, jotka perusteluissa 
mainitun julistuksen ohella merkittävällä tavalla muotoavat sitä käsitystä, joka pelkän unionioikeuden 
etusijaa koskevan määräyksen tarkastelusta voi muodostua. Etusijan kirjaamisen kannalta 
perustuslakisopimuksen 1-1 ja 1-5 artiklan läheisyys ja sisällöt sekä ne seikat, joiden perusteella 
voidaan unionin muutoinkin säilyttävän samanlaisen perusluonteen kuin sillä on ollut ennen 
perustuslakisopimusta myös perustuslakisopimuksen voimaatuloa ja muuttamista koskevien määräysten 
vuoksi, ovat erityisen huomionarvoisia. Samalla kun etusija saa sitä koskevan sopimuskohdan, jo 
vallitsevan perustuslaillisen lojaalin yhteistyön periaatteen rinnalle ja itse asiassa samaan unionin ja 
jäsenvaltioiden välisiä suhteita koskevaan artiklaan on kirjattu moniarvoisuuden kunnioittamista 
koskeva yleinen määräys, jonka idea lienee EU-sopimuksen 6.3 artiklasta. Määräys on nykyistä 
unionioikeudellista esikuvaansa huomattavan paljon monipolvisempi ja -puolisempi. - Samoin etusijan 
kirjaamisen rinnalla on syytä mainita mvfid nprmnikemkirian nikpiiHellktarninen 

17. Pilarirakenteen jäänteiden poistamisen monet EY-oikeuden periaatteet tulevat koskemaan koko 
unionioikeutta yksiselitteisesti; osin nimenomaan aikaisemmilta unionialoilta kuitenkin edelleen 
puuttuvat mekanismit niiden täysimittaiseen toteuttamiseen. Samalla on todettava, että näiden 
periaatteiden, etusija mukaan lukien, ulottuminen Euroopan unionin nykyiselle alalle on ollut tähän asti 
tulkinnanvaraista. Hallituksen esityksen perusteella voi saada sen käsityksen, että muutos on tältä osin 
merkittävää nimenomaan täysivaltaisuuden kannalta. 
Kansainvälisten sopimusten tekemistä koskevat menettelyt 
 

18. Käsitykseni mukaan niin sanotun hätäjarrulausekkeen puuttumista 
perustuslakisopimuksen III-325 artiklasta on nykyisessä tilanteessa mahdollisuus arvioida 
suhteessa täysivaltaisuuteen toisin kuin hallituksen esityksessä on tehty. Nizzan sopimuksen 
voimaansaattamisen yhteydessä tuolta osin on viitattu suoraan Amsterdamin sopimuksen 
voimaansaattamismenettelyyn, jonka yhteydessä valiokunta katsoi, ettei tällaisen 
mahdollisuuden sisältävästä päätöksentekomenettelystä aiheutunut perustuslain kanssa 
ristiriidassa olevaa Suomen uiko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevan päätösvallan rajoitusta. 
Kun otetaan huomioon yhteisen uiko- ja turvallispolitiikan integroituminen osaksi samojen 
periaatteiden mukaan toimivaa perustuslakisopimusta ja se, että kansainvälisten sopimusten 
osalta neuvosto kuitenkin tekee ratkaisunsa yksimielisesti muun muassa, jos kysymyksessä 
muuten on ala, jonka säädöksen antaminen edellyttää yksimielisyyttä, tällaisen 
hätäjarrulausekkeen puuttuminen tässä yhteydessä nykyisen unionin oloissa koskettaa 
täysivaltaisuutta, muttei välttämättä loukkaa sitä. 
 
 

Rajattu poikkeus? 

19. Yllä on käsitelty esitystä lähinnä täysivaltaisuussääntelykokonaisuuden valossa. Se ei kuitenkaan 
ollut ainoa nyt relevantti muutos perustuslaillisessa viitekehyksessä. Toinen on perustuslain 73.1 §:ssä 
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oleva rajattua poikkeusta koskeva sääntely. Siihen on kytköksissä 94.3 §:n sääntely. Selvä rajoitus 
kansainväliselle yhteistyölle seuraisi aikaisemmin mainitsemastani 94.3 §:n säännöksestä. Perustuslain 
94.3 § onkin mielenkiintoinen siinä, että se tätä kautta nostaa esille myös täysivaltaisuuden useissa 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa jo esillä olleen toisen ulottuvuuden, nimittäin ikään kuin 
uniomoikeuden omaksumisen rajana. 

20. Perustuslain valmisteluaineiston perusteella rajattu poikkeus-kriteeri näyttäisi saavan oikeudellista 
arviointia varten kaksi keskeistä täsmennystä. Toinen liittyy poikkeuksen sisältöön (1) ja toinen 
poikkeuksen alaan (2). (1) Poikkeuslailla ei voisi puuttua perustuslain keskeisiin ratkaisuihin. (2) 
Poikkeuksen pitäisi olla mahdollisimman selkeästi rajattu suhteessa nenistuslain kokonaisuuteen 
Nimenomaan ensimmäinen kriteeri liittvv selkeästi kansainvälisten sopimusten 
voimaansaattamisyhteyteen. 

21. Kun toisaalta myös Euroopan unioniin liittyvän poikkeuksen rajattuisuuttakin arvioitaessa on 
aihetta ottaa huomioon se, että rajatusta poikkeuksesta niin ikään on säädetty perustuslakiin tietoisena 
Suomen tuolloisista unionioikeudellisista perustamissopimustasoisista velvoitteista ja toisaalta 
unionioikeuden nykyinen tilanne ja perustuslakisopimuksesta ilmenevät ratkaisut, jotka muun muassa 
ovat omiaan vahvistamaan unionin aikaisempaa perusoikeuskehitystä, kyseinen poikkeuslaki on rajattu 
sikäli, että se sillä ei puutua perustuslain keskeisiin ratkaisuihin. Tosin kuin aikaisemmin 
perustuslakisopimukseen sisältyy myös määräys, joka koskee järjestelystä irtaantumista, minkä puutetta 
aikaisemmin suomalaisessakin kirjoittelussa pidettiin erityisesti täysivaltaisuusarvioinnin kannalta 
epätyydyttävänä. 

22. Myös alaltaan poikkeus on rajattu selvästi suhteessa perustuslakiin. Kysymys ei ole perustuslaista 
poikkeavien säännösten määrän tarkastelusta, vaan kokonaisarviosta. Voidaan itse asiassa väittää, että 
se muun muassa unionin ja jäsenvaltioiden toimivaltojen 

 

perustuslakisopimusprosessin myötä tapahtuneen tarkastelun perusteella olisi nykyistä 
selkeämmin rajattuja muun muassa annetun toimivallan periaate kirjataan. 
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Arvoisa puheenjohtaja ja valiokunnan jäsenet! 
 
 
 
 
I Perustuslakisopimuksen sisältö 
 

Perustuslakisopimus on mielestäni sisällöltään hyväksyttävä ja toimiva kompromissi, vaikka 

sen yksityiskohdissa on tietysti myös ongelmallisia kohtia. Sopimus ei muuta jäsenvaltioiden 

kansainvälisoikeudellista statusta vaan päinvastoin määrittää selväsanaisesti sellaisia 

jäsenvaltioiden suvereniteetin kannalta olennaisia perusasioita kuin toimivalta-toimivalta, 

jäsenvaltioiden yleistoimivalta sekä oikeus erota unionista. Tavanomaisesta kansainvälisen 

sopimuksen voimaansaattamistilan-teesta poiketen nyt eduskunnan käsiteltävänä oleva teksti ei 

jääne lopulliseksi. Sen vuoksi olisi perustuslakisopimuksen jatkokäsittelyä ajatellen oivallista, 

jos eduskunnan valiokunnissa voitaisiin 
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en jatkoprosessia, ja siten varautua myöhemmin päätettävien neuvottelukantojen 
muodostamiseen. 
 
 

II Perustuslakisopimuksen käsittelyjärjestys 
 

Hallituksen esityksen käsittelyjärjestystä koskeva teksti on huolellisesti ja asiantuntevasti 

laadittua. Minua kuitenkin häiritsee sen taustalla oleva tulkinta Suomen valtiosäännöstä ja sen 

suhteesta Euroopan integraatioon. Nähdäkseni tuon näkemyksen pohjalta nouseva tapa arvioida 

perustuslakisopimuksen suhdetta Suomen perustuslakiin muodostuu vääjäämättä tekniseksi, 

yksityiskohtiin takertuvaksi ja perustuslakisopimuksen kokonaismerkitykseen nähden 

pohjimmiltaan hieman irrelevantiksi. 
 

Hallitusmuodon voimassaolon viimeisenä vuosikymmenenä perustuslakivaliokunta irtautui 

tarkastelusta, jossa kansainvälisen velvoitteen kuulumista lainsäädännön alaan tarkasteltiin 

lähes yksinomaan ns. ristiriitakriteerin pohjalta. Ristiriitakriteeriä sovellettaessa eduskunnan 

hyväksymistä ja 

voimaansaattamista tarvittiin ainoastaan sellaisille kansainvälisille velvoitteille, jotka ovat ristiriidassa 

eduskunnan säätämän lain kanssa. Hallituksen esityksessä onkin (S.293/I-U) ansiokkaasti eritelty ne viisi 

kriteeriä, joiden nojalla velvoitteen kuulumista lainsäädännön alaan on perustuslakiva-{liokunnan tulkinnan 
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mukaan arvioitava. Tässä suhteessa on olennaista muun muassa se, että kansainvälinen velvoite kuuluu 

lainsäädännön alaan riippumatta siitä, onko määräys ristiriidassa vai sopusoinnussa Suomessa lailla annetun 

säännöksen kanssa. 
 

Hallituksen esityksen käsittelyjärjestysjakso sen sijaan rakentuu yksinomaan ristiriitateorialle, nyt suhteessa 

perustuslakiin. Perustuslakisopimus "koskee perustuslakia" 94 §:n 2 momentin ja 95 §:n 2 momentin 

merkityksessä ainoastaan siltä osin, kuin on todettavissa ristiriita perustuslakisopimuk-sesta unionin "nykytilaan" 

verrattuna aiheutuvan muutoksen sekä perustuslain säännösten, lähinnä Suomen täysivaltaisuutta koskevan 1 §:n 

1 momentin välillä. Näen tässä tarkastelussa kolme ongelmaa. 
 

Ensimmäinen liittyy siihen, mikä merkitys annetaan unionin "nykytilalle" eräänlaisena muutoksen mittatikkuna. 

Hallituksen esityksessä omaksuttu lähestymistapa (s.296/II)ei tältä osalta mielestäni tee oikeutta sille perusasialle, 

että samalla tavalla kuin EU-oikeus on autonominen suhteessa jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksiin, myös Suomen 

valtiosääntö on autonominen suhteessa EU-oikeuteen. 
 

Suomen perustuslaissa säädetyt käsittelyjärjestystä koskevat perusteet rajaavat valtioelinten toimivaltasuhteita 

sekä eduskunnan eri enemmistöjen päätöksentekovaltaa ja siten käänteisesti vähem-mistösuojaa. Suomen 

perustuslaki ei sen sijaan säädä unionioikeuden pätevyydestä ja oikeusvaikutuksista, vaikka EU-jäsenyyden ja 

sitä kautta unionioikeuden voimassaolon perustana onkin Suomen perustuslaki. Tästä näkökulmasta pidän 

ongelmallisena sitä hallituksen esityksessä omaksuttua perustelutapaa, jossa unionin nykytilana 

käsittelyjärjestyksen kannalta pidetään myös sellaista EY-tuomioistuimen tulkintojen kautta tapahtunutta 

oikeuskehitystä, joka poikkeaa siitä perussopimuksia koskeneesta ymmärryksessä, joka Suomessa on vallinnut 

perussopimuksia ja niiden muutoksia voimaan saatettaessa. Esimerkkinä tästä on sivulla 302/n mainittu E-

tuomioistuimen tuore ratkaisu, jossa se katsoi yhteisöllä olevan toimivallan säätää yhteisösäädöksissä 

määriteltyjen tekojen kriminalisoinnista. Samanlaisia ongelmia liittyy mielestäni myös uusiin oikeusperustoihin, 

joissa unioni on aiemmin toiminut joustolausekkeen (SEU 308, ent. 235) pohjalta, vaikka perustuslakivaliokunta 

onkin aiemmin pitänyt tällaisia muutoksia täysivaltaisuuden kannalta ongelmattomina Amsterdamin ja Nizzan 

sopimuksen käsittelyn yhteydessä. 

 

Mielestäni perustuslain 73 §:n 1 momentin käsitettä rajattu poikkeus on voitava arvioida myös 

kokonaisvaltaisesti, koko perustuslakisopimuksesta aiheutuvan muutoksen kannalta, ei ainoastaan 

yksittäisten sopimusmääräysten osalta. Tällöin vertailukohdaksi olisi otettava aiemmin voimaansaatetut 
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perussopimukset eikä unionissa niiden pohjalta tapahtunut sellainen lainsäädäntö-ja oikeuskäytäntö, joka 

ei ole ollut eduskunnan arvioitavana perussopimus-muutosten hyväksymisen yhteydessä. 
 

Toinen ongelma liittyy ns. aukkoteorian soveltamiseen, kun osa siitä aukosta, jonka reunoihin pe-

rustuslakisopimusta nyt verrataan, on tehty erilaisella unionilla erilaiseen kansalliseen perustuslakiin. 
 

Perustuslakisopimuksen IV-437 artiklan mukaan sopimuksella kumotaan EY:n perustamissopimus, sopimus 

Euroopan unionista sekä niitä täydentävät ja muuttavat sopimukset, mukaan luettuina liittymissopimukset. 

Artiklan IV-438 mukaan perustuslakisopimuksella perustettava Euroopan unioni on kuitenkin nykyisten unionin 

ja yhteisöjen seuraaja, Euratomia lukuun ottamatta. Lisäksi vanhojen perussopimusten nojalla annettujen 

säädösten oikeusvaikutukset pysyvät pöytäkirjassa 33 määrätyllä tavalla. 
 

Perustuslakisopimus merkitsee siis sitä, että Suomi samanaikaisesti liittyy uuteen Euroopan unioni -nimiseen 

kansainväliseen järjestöön ja eroaa nykyisestä Euroopan yhteisöstä sekä unionin toisen ja kolmannen pilarin 

puitteissa harjoitetusta hallitustenvälisestä yhteistyöstä. Euratomia lukuun ottamatta kysymys on siis uudesta 

perussopimuksesta ja järjestöstä. 
 

Hallituksen esityksessä viitataan (s. 295/1) perustuslakivaliokunnan lausunnossaan PeVL 31/1998 vp ottamaan 

kantaan, jonka mukaan ns. aukkoteoria on sovellettavissa myös silloin, kun aiemmalla lailla säädetyt 

perustuslakipoikkeukset siirretään uuteen lakiin kumoamalla alkuperäinen poikkeuslaki. 
 

Kannanottoa voi pitää siinä mielessä perusteltuna, että edellä kerrotusta muodollisesta konstruktiosta huolimatta 

perustuslakisopimuksen teksti ei mahdollista sellaisen vaihtoehdon toteutumista, että jäsenvaltio putoaisi niin 

sanotusti tyhjän päälle, vaan vaihtoehtoina ovat joko nykytilan jatkuminen tai jäsenyys uusimuotoisessa 

unionissa. 
 
 

Pidän tästä huolimatta näin yksinkertaistettua aukkoteorian soveltamista kuitenkin ongelmallisena. 

Perustuslakivaliokunta arvioi aukkoteorian sovellettavuutta perusoikeusuudistuksen aiheuttamaan uuteen 

tilanteeseen nähden edellä jo mainitussa pelastustoimilakia koskeneessa lausunnossaan PeVL 31/1998 vp ja 

katsoi johtopäätöksenä, että aukkoteorian edelleen soveltamiseen ko. tapauksessa kuitenkin liittyi se 

periaatteellinen ongelma, että perustuslakia on vuonna 1995 muutettu asiaan varta vasten vaikuttavilta 

kohdiltaan perusoikeusuudistuksessa. Kysymys on paitsi yksittäisiä perusoikeuksia koskevan sääntelyn 

uudistumisesta, myös niiden muodostaman normikokonaisuu-den muuttumisesta. Tilanteessa, jossa kaiken 



 

 

lisäksi on kysymys laajoista perusoikeusrajoituksista, ei ollut mahdollista tukeutua aukkoteoriaan lain 

säätämiseksi tavallisessa lainsäädäntöjärjestykses-sä. 
 

Nähdäkseni olisi perustuslakisopimuksen käsittelyjärjestystä arvioitaessa asianmukaista arvioida perustuslain 94 

ja 95 §:ssä säädettyä kriteeriä "koskee perustuslakia" kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon sen, että sekä EU:n 

että Suomen osalta kysymys on valtiosääntöasiakirjoista, joiden keskinäistä suhdetta ei ole aikaisemmin tutkittu 

eikä voitukaan tutkia. Mielestäni perustuslakivaliokunnan Nizzan sopimuksen käsittelyn yhteydessä (PeVL 

38/2001 vp) ottama kanta tulee tällaista ajattelua. Valiokunta totesi tuolloin, että "(L)iittymissopimuksen ja 

Amsterdamin sopimuksen hyväksymisen ja voimaansaattamisen jälkeen on 1.3.2000 tullut voimaan uusi 

perustuslaki. Sen 1 §:n säännökset täysivaltaisuudesta ovat osaksi erilaiset kuin kumotun hallitusmuodon 

säännökset samasta asiasta, minkä vuoksi Nizzan sopimusta on ensi sijassa arvioitava perustuslain säännösten 

kannalta ja vasta toissijaisesti liittymissopimuksen ja Amsterdamin sopimuksen voimaansaattamislakien 

kannalta (vrt. PeVL 1/2000 vp)." 
 

Tältä osin relevantteja ovat paitsi perustuslaissa olevat uudet sääntelyt kuten 1 §:n 3 momentin kan-

sainvälisyyssäännös, 73 §:n 1 momentissa oleva rajatun poikkeuksen vaatimus ja 94 §:n 3 momentin 

kansanvaltaisuuskriteeri, myös perustuslakisopimuksessa olevat unionin valtiosääntövaikutuksia rajaavat 

määräykset kuten 1-11(2) artiklan määräys jäsenvaltioiden yleistoimivallasta, unionista eroamista koskeva 

sääntely 1-60 artiklassa sekä toissijaisuusperiaatteen valvonnan tehostaminen. 
 

Kolmas ongelma liittyy siihen, että ahdas ristiriitakriteeri poistaa arvioinnista kokonaan sen näkökulman, että 

perustuslakisopimuksen määräyksistä osa on oikeudelliselta arvokkuudeltaan valtio-sääntöisiä eli sellaisia, 

joista Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan tulisi säätää nimenomaan perustuslaissa. 

Syynä kantaani on erityisesti hallituksen esityksen sivulla 299 esitetty kanta, että perusoikeusasia-kirjan 

oikeudellistaminen ei edellyttäisi perustuslakisopimuksen voimaansaattamislain vaikeutettua käsittelyjärjestystä 

ja varsinkin sivulla 42/1 oleva toteamus, jonka mukaan "(T)uomioistuimen oikeuskäytännön nojalla 

unionioikeuden etusijaperiaate on kuitenkin jo aikaisemmin koskenut kansallisia perustuslakeja ja niissä 

määriteltyjä perusoikeuksia (asia 11/70, Internationale Handelsgesell-schaft, Kok. 1970,s. 501)." Samalla sivulla 

katsotaan myös, että Suomen perustuslakiin perustuvien perusoikeuksien tulkinnallinen huomioon ottaminen 

sovellettaessa sekä kansallisia että EU-säännöksiä kansallisten perusoikeuksien suojaaminen "ei kuitenkaan saisi 

johtaa unionin oikeuden tehokkuuden ja yhtenäisyyden sekä unionin oikeuden etusijaperiaatteen vastaiseen 

ratkaisuun." 
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Jäsenvaltioiden kansalliset tuomioistuimet eivät ole hyväksyneet tuota EY-tuomioistuimen kantaa, vaan eri 

tavoin varanneet itselleen oikeuden arvioida EU-oikeuden suhdetta kansallisiin perustuslakeihin nimenomaan 

perusoikeuksien näkökulmasta. Se, että unionille ylipäänsä on kehitetty perusoikeusjärjestelmää, johtuu juuri 

siitä, että mainittua EY-tuomioistuimen absoluuttisen etusijanperi-aatteen sovellutusta ei ole ylimmissä 

kansallisissa tuomioistuimissa varauksetta hyväksytty. 
 

Suomen valtiosääntöön ei aikaisemmin ole voitu tehdä EU:n perusoikeusjärjestelmän kokoista aukkoa sen 

vuoksi, että EU:llä ei o|e ennen perustuslakisopimusta ole ollut oikeudellisesti sitovaa ja sisällöltään 

selväpiirteistä perusoikeusjärjestelmää. Vuoden 1994 liittymissopimuksen mukaisen EU-jäsenyyden 

valtiosääntöarvioinnin kohteena oli silloin EU suhteessa silloiseen Suomen valtiosääntöön, siis hallitusmuotoon 

perusoikeusuudistusta edeltäneessä muodossa ja valtiopäiväjärjestykseen. EU:n perusoikeusjärjestelmä oli 

tuomioistuimen oikeuskäytännössä ja Maastrichtin sopimuksessa olevien Euroopan neuvoston 

ihmisoikeussopimukseen ja jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen kohdistuvien viittausten varassa. 
 

EU:n perusoikeusjärjestelmän osalta on vaikea katsoa, että se nimenomaan perusoikeuksia suojaavana ja 

normihierarkkisesti muuta unionioikeutta ylempänä järjestelmänä ei "koskisi perustuslakia" siitä riippumatta, 

voidaanko sen yksittäistapauksellisen tulkinnan olettaa johtavan samaan lopputulokseen kuin Suomen 

perustuslain mukaisten perusoikeuksien vai ei. Perustuslakisopimuksen II osa turvaa myös sellaisia 

perusoikeuksia, joita Suomen perustuslaissa ei ole otettu huomioon ainakaan samalla tarkkuustasolla. Myöskään 

pelkästään se, että yhteisön oikeuden etusijaperiaate on inkorpo-roitu Suomessa ennen perusoikeusuudistusta, ei 

mielestäni johda siihen, että mikä tahansa nykyisen tai tulevan unionin normi olisi perustuslain 

perusoikeussäännösten kannalta ongelmaton sen vuoksi, 

että kansalliseen perusoikeusjärjestelmään olisi jo ennen perusoikeusuudistusta tehty näin valtava vaikeutetun 

käsittelyjärjestyksen tarpeen poistava aukko. 
 

Kansallisen ylimmän tuomioistuimen näkökulmasta on vaikea hyväksyä sitä, että valtioneuvoston selonteossa 

mainitut perusoikeusjärjestelmälle vieraat tehokkuusnäkökohdat voisivat johtaa kansallisten perusoikeuksien 

täydelliseen syrjäytymiseen konkreettisessa soveltamistilanteessa. Hallituksen esityksessä tunnetaan mielestäni 

liian suurta luottamusta siihen, että perustuslakisopimuksen ja kansallisen perusoikeusjärjestelmän 

soveltamisalat olisivat tarkkarajaisesti erotettavissa 11-111 artiklan mukaisesti. Normaalitilana on pikemminkin 

pidettävä sitä, että kansallinen viranomainen tai tuomioistuin joutuu soveltamaan sekä unionioikeutta että 

kansallista lainsäädäntöä samaan koko-naistunnusmerkistöön. Käytännön esimerkkinä voi mainita tilanteet, jossa 

elinkeinotoimintaan sovelletaan kansallisia säännöksiä, mutta siinä käytettäviä kemikaaleja, menetelmiä ja 



 

 

välineitä koskevat unionin säännökset, tai jossa unionikansalaisen maasta poistamisen aineelliset edellytyksen 

sisältyvät pitkälti unionioikeuteen, mutta hallintomenettelyssä sovelletaan kansallisia säännöksiä. 
 

Yhteenvetona mielestäni tulisi katsoa, että perustuslakisopimus yksittäisistä määräyksistään riippumatta 

myös kokonaisuutena arvioiden koskee perustuslakia perustuslain 94 ja 95 §:n tarkoittamassa 

merkityksessä, kun otetaan huomioon unionin luonne, tehtävät, toimivallat, sen oikeusjärjestyksen 

kansalliset vaikutukset sekä perustuslakisopimuksen tarkoitus perustaa yksilöille perusoikeuksia, jotka 

unionioikeuden soveltamisalalla on tarkoitettu sovellettaviksi kansallisten perusoikeuksien sijasta. 

Voimaansaattamisen on siis tapahduttava supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä. 

Perustuslakisopimuksesta aiheutuva poikkeus Suomen perustuslakiin on perustuslain 73 §:n lmomentin 

tarkoittamalla tavalla rajattu, kun otetaan huomioon perustuslakisopimuksen määräykset unionin 

toimivallasta ja sen käytöstä sekä toimivallanjaosta unionin ja jäsenvaltioiden välillä. 

Perustuslakisopimus ei vaaranna perutuslain 94 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla valtiosäännön 

kansanvaltaisia perusteita, kun otetaan huomioon perustuslakisopimuksen määräykset Euroopan 

parlamentin ja kansallisten parlamenttien asemasta sekä 1-45 -1-52 artiklan määräykset demokratian 

toteutumisesta unionissa. 
 
 

III Euratom-sopimuksen asema 
 

Perustuslakisopimuksen tarkoituksena on koryata Euroopan yhteisön perustamissopimus ja Euroopan unionista 

tehty sopimus muutoksineen, mutta jättää voimaan Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus, (s. 12) 

Tarkoituksena ei siis ole kumota Euratomin perustamissopimusta eikä uusi Euroopan unioni olisi Euroopan 

atomienergiayhteisön seuraaja, vaan viimeksi mainittu jäisi elämään erillisen kansainvälisenä järjestönä. 

Euratomin perustamissopimukseen tehdään sen sijaan tarpeellisia mukautuksia perustuslakisopimuksen 

pöytäkirjalla N:o 36. 
 

Edellä esitettyyn nähden on yllättävää, että hallituksen esitykseen sisältyvässä lakiehdotuksessa ehdotetaan 

kumottavaksi (2 § 2.1) laki (1540/1994) Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden 

määräysten hyväksymisestä. Liittymissopimuksen edellä mainitun voimaansaattamislain 2 §:n 3 kohdalla on 

saatettu voimaan Euratomin perustamissopimus. Jos lakiehdotus hyväksytään ehdotetussa muodossa, kumotaan 

sillä ymmärtääkseni Euratomin perustamissopimuksen maansisäinen voimassaolo huolimatta siitä, että ko. 

sopimus kuuluu lainsäädännön alaan ja on tarkoitettu jäämää kansainvälisesti voimaan. 
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Hallituksen tarkoittaman tuloksen aikaansaamiseksi voimaansaattamislakiehdotuksen 2 §:n 2 momentin 1 kohta 

tulisi kirjoittaa seuraavasti: 

"1) Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten 

hyväksymisestä 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1540/1994) 2 §:n 1, 2 ja 4 -15 kohta." 
 

Tällöin liittymissopimus voimaansaattamislaista jäisi voimaan 2 momentin 3 kohta eli Euroopan atomienergiaj 

ärj eston perustamissopimus. 
 
 

IV Vuoden 1994 liittymissopimukseen liitetyt julistukset 
 

Perustuslakisopimuksen 8. pöytäkirjassa määrätään niistä vuoden 1994 liittymissopimuksen määräyksistä, jotka 

jäävät voimaan perustuslakisopimuksen voimaantullessa. Pöytäkirjaa täydentää kaksi julistusta, joilla 

huolehditaan Ahvenanmaata ja saamelaisia koskevien pöytäkirjojen johdanto-osien voimassapysymistä 

tulkintaan vaikuttavina aineksina. 
 

Perustuslakisopimuksessa ei sen sijaan ole otettu kantaa vanhoihin liittymissopimuksiin liitettyjen julistusten 

asemaan. Vuoden 1994 liittymissopimuksen päätösasiakirjaan sisältyi yhteisiä - siis sekä tuolloisten 

jäsenvaltioiden että ao. uusien jäsenvaltioiden - julistuksia, joille ainakin aikanaan annettiin suurta poliittista 

merkitystä. Näitä olivat julistus 28 Pohjoismaiden yhteistyöstä, julistus 22 Suomen liikenneyhteyksien 

turvaamisesta, julistus 23 radioaktiivisten jätteiden toimituksista ja julistus 24 ydinsulkusopimuksesta. 

Perustuslakisopimuksen päätösasiakirjaan on otettu ainoastaan viimeisimpään laajentumiseen liittyviä vastaavia 

julistuksia. Tämä herättää vastakohtaispäätelmänä kysymyksen, onko perustuslakisopimuksen yhteydessä 

tarkoitus luopua niistä yhteisistä poliittisista velvoitteista, joita edellä mainitut vuoden 1994 liittymissopimuksen 

julistukset ovat merkinneet. 
 
 

V Muita huomioita 
 

Hallituksen esityksessä esitetään sivulla 56/11, että mahdollisuus lainsäädäntövallan siirtoon komissiolle on uusi 

menettely unionin päätöksenteossa. Kannanotto on siinä mielessä epätarkka, että nykyinen täytäntöönpanovallan 

siirtoa komissiolle koskenut menettely ("komitologia") on pitänyt sisällään kaksi erityppistä asiaa: yhtäältä 

normatiivisen vallan muuttaa tai täydentää perussäädöstä itseään ja toisaalta toimivallan panna täytäntöön 

perussäädöstä EU-tasolla. (ks. Piris, The Constitu-tion for Europe, s. 73). Lainsäädäntökäytännössä on ollut 

tavanomaista, että komissiolle on delegoitu valtaa muuttaa neuvoston säädöksen tiettyjä säännöksiä tai liitteitä. 

Näin ollen perustuslakisopimuksen 1-36 ja 1-37 artikla selventävät delegoidun säädösvallan ja säädösten 



 

 

täytäntöönpanovallan eroa, mutta ensiksi mainittu ei merkitse kokonaan uudenlaista menettelyä unionin 

päätöksenteossa. 
 

Hallituksen esityksessä esitetään sivulla 66/11, että kansalliset parlamentit voivat toissijaisuusperiaatteen 

valvonnan yhteydessä esittää perusteltuja lausuntoja ainoastaan säädösesitysten toissijaisuusperiaatteen 

mukaisuudesta. "Ne eivät siten voi esittää lausuntoja esimerkiksi esitysten suhteellisuusperiaatteen 

mukaisuudesta tai kuulumisesta unionin toimivaltaan." Käsittääkseni kansalliset parlamentit voivat sisällyttää 

lausuntoonsa, mitä poliittisia näkökohtia tahansa. Juridisesti on nähdäkseni olennaista kansallisen parlamentin 

kannanotto sinänsä eikä esimerkiksi uudelleen tarkastelun laukaisevia parlamenttien lukumääriä laskettaessa 

voida jotain parlamenttia jättää huomiotta sillä perusteella, että sen lausunnon perusteluja pidetään 

asiaankuulumattomina. Kannanottojen perusteluilla on tietysti merkitystä ehdotuksen esityksen arvioidessa sitä, 

onko ehdotusta aiheen tarkistaa tai peruuttaa se. 
 

Hallituksen esityksessä katsotaan (s. 308/11), että III-278 artiklan 4 kohdan d alakohta merkitsee toimivallan 

siirtoa Ahvenanmaan maakunnalta unionille. Toisaalta sivulla 303/11 katsotaan, että valtakunnan osalta kysymys 

olisi unionin toimivallan tarkistusluonteisesta kehittämisestä, millä ei olisi merkitystä perustuslain 

täysivaltaisuussäännöksen kannalta arvioitaessa. Voimassa olevassa perussopimuksessa vastaavia toimenpiteitä 

koskevassa määräyksessä (SEU 152 art. 4 kohdan c alakohta) on kielletty jäsenvaltioiden lakien ja asetusten 

lähentäminen. Perustuslakisopimus sen sijaan 

 

siirtää puheena olevat kansanterveyteen liittyvät asiat jaetun toimivallan pikiin (1-14 artikla 2 kohdan k-

alakohta). Itsehallintolain 27 §:n 24, 28, 29 ja 31-33 kohta huomioon ottaen en ole vakuuttunut siitä, että 

itsehallintolain mukaan toimivalta koskien toimenpiteitä, "jotka koskevat rajat ylittävien vakavien terveysuhkien 

seurantaa, niistä hälyttämistä ja niiden torjumista", koskisi maakunnan toimivaltaa. En myöskään ole 

vakuuttunut, että asiaryhmän siirtoa harmonisointikiellon piiristä jaettuun toimivaltaan ei voitaisi pitää 

täysivaltaisuuden kannalta merkittävänä. 
 

Maakunnan toimivaltaan kuuluvia unionin uusia toimivaltoja olisivat sen sijaan matkailu, urheilu, 

pelastuspalvelu sekä osaltaan hallinnollinen yhteistyö. Viimeksi mainituissa on kysymys unionin I-17 artiklan 

mukaisesta avustavasta toimivallasta, johon ei sisälly oikeutta lainsäädännön harmonisoimiseen, joten kysymys 

ei tältä osin ole itsehallintolain 59 §:n 2 momentissa tarkoitetusta ristiriidasta perustuslakisopimuksen ja 

itsehallintolain välillä. Sen sijaan kysymys on maakunnan toimivaltaan kuuluvista asioista, joten 
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maakuntapäivien on itsehallintolain 59 §:n 1 momentin mukaisesti hyväksyttävä perustuslakisopimuksen 

voimaansaattamislaki. 



 

 

 

Eduskunnan perustuslakikunta 
Asian tunt i ja lausun to Dosen t t i  
Tei ja  Ti i l ikainen Helsingin  
yl iopi sto 

 
 
 
 
 
28.9.200
6 

 
 

HE 67/2006 vp.  
 

ASIA: HALLIT UKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE EUROOPAN PERUST USLAISTA TEHDYN 
SOPIMUKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA LAI KSI SEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN 
MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISESTA 
 
 

Yleisiä  huomioi ta :  

Hal l i tuksen esi t yksen läh tökoh tana on.  et tä  Euroopan perustusla ista  teh ty  sopimus h yväksyt tä isi in  

perustusla in  94§ 2  moment in  mukaisest i  kahden kolmasosan enemmistöl lä  annetuista  ään istä  ja  

saatet ta isi in  voimaan supistetussa  perustusla in  säätämisjär jest yksessä .  Läh tökoh ta  on perustel tu  ja  

perustuslakisopimuksen rat i fioin t ia  voi  p i tää  tarkoi tuksenmukaisena er i tyisest i  si i tä  näkökulmasta ,  

et tä  se  vahvistaa  jäsenmaiden yhdenver ta isuusper iaat teen merkitystä  perussopimusmuutost en 

yh tevdessä .  Rat i fi oinni t  määr i ttävät  sen suor i t taneiden jäsenmaiden osal ta  myös läh tökohdan 

mahdol l isi l le  sopimusta  muuttavi l le  neuvot telui l le,  jos  se l la iset  käynn istetään .  
 
 

Perustelen tässä  lausunnossa  ensin  lyh yest i  perustuslakisopimuksen tarkoi tuksenmukaisuut ta  

er i tyisest i  vi imeisimmän hal li tuksen sopimuksesta  vuonna 2005 an taman selon teon käsi t telyn 

jä lkeisen a jan valossa .  Sen jä lkeen teen joi takin  tarkennuksia  perustuslakival iokunnal le  sel on teon 

käsi t tel yn yh teydessä  an tamiin i  yksi t yi skoh taisi in  komment teih in .  
 
 

Perustuslakisopimuksen keskeiseksi  päämääräksi  voidaan edelleen nähdä laajen tuvan EU:n 

oikeudel l isen ja  pol i i t t i sen jär jestelmän selkeyt täminen ja  yksinker ta istaminen.  Nämä muutokset  

voidaan nähdä myös osana EU:n laajempaa perustusla i l l i stamis-  e l i  konst i tu t ional isaat iokeh i tyst ä .  
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Sen tarkoi tuksena on luoda ent isiä  paremmin kansala isten ehdoi l la  toimiva un ion i.  Tässä  suhteessa  

perustuslakisopimuksen keskeinen osa  on sen toinen -  kansala isten perusoikeudet  oikeudel l isest i  

 

määr it tävä -  osa .  el i  n i in  kutsut tu  perusoikeuski r ja .  Demokrat ian vahvistaminen EU:n kahden tason 

demokraat t is ta  jär jestelmää luji t tamalla  on olennainen osa  union in  perustuslakikeh itystä .  Tähän 

l i i t tyy m yös avoimuusper iaat teen merki tyksen vahvistaminen ja  laa jen taminen samoin kuin  

kansala isi lle  annetun a loi teoikeuden mahdol l istaminen union in pol i i tt i sessa  jär jest elmässä .  
 
 

Vi ime a ikoina vahvoja  pol i i t t i sia  painei ta  on El :: ssa  kohdistunut  er ityisest i  yh teisen uiko-  ja  

turval l isuuspol i t i ikan ja  oikeus-  ja  sisäas ioiden insti tu t ionaalisen jär jestelmän keh i ttämiseen .  

Vi imeksi  main itussa  päätöksen teon yksimiel isyysvaat imukset  h idastavat  ja  estävät  unionin  

toiminnan monessa  yh teydessä ,  jossa  er i tyises t i  un ion in  rool i  kansainväl isen r ikol l isuuden ja  

ter ror ismin vasta isen toiminnan yh teydessä  edel lyt tä isi  s i l tä  nopeampaa ja  tehokkaampaa toimin taa .  

Myös union in  avoimuuskäytän töjä  on näh ty  tarpeel l isiksi  keh i t tää  jo  i lman 

perustuslakisopimukseen sisä l t \  vien määräyst en voimaanastumista .  
 
 

Perustuslakisopimuksen sisä l tämät  muutokset  ovat  sopimuksen a l lekir joi t tamisen jä lkeen 

osoit taneet tarpeel l isuutensa monessa yh teydessä . On seh än, et tä jossakin määr in unionin 

käytän töjä  voidaan muut taa  i lman perussopimusten ki r ja imeen teh täviä  muutoksia .  Yhtä  selvää on 

kui tenkin, et tä nykyi sen kal ta inen kahden sopimuksen xäl it i la a iheut taa en t istä enemmän 

sekaannusta ja  luo turhautuneisuutta  Ii  ' - jär jestel mää koh taasi.  
 
 



 

 

Yksi t yiskoh taiset  huomiot  perustuslakival iokunnan toimialaa  koskevi in  kysym yksi in :  

Voinuianscuiifami.sfcir/estys 

Hall i tus  esi t tää  Euroopan perustusla ista  teh tyä  sopimusta  h yväksyt tä väksi  kahden kolmasosan 

enemmistöl lä  ja  voimaansaatet tavaksi  supistet ussa  perustusla insäätämisjär jest yksessä .  Hal l i tus  

perustelee kan tansa perustuslakival iokunnan kantaan perustuen,  jonka poh jal ta  sopimuksen 

sisä l tämiä  muutoksia  on arvioi tava nykyt i lan  poh jal ta .  Täl tä  poh jal ta  H£ yksi l öi  ne  sopimuksen 

kohdat ,  jotka  merki tsisivät  muutosta  Suom en perustuslakin  ja  näin  ol len edel l yt tä isivät  

voimaansaat tamistoimena supistetun perustusla insäätämisjär jest yksen käyt tämistä .  En tässä  

yh teydessä  r yhdy arvi oimaan hal l ituksen iden t ifi oimien yksi t tä isten syiden perustel tavuut ta  si i tä  

syystä ,  et tä  lopputulos  on i lmeinen ja  perustel tu .  EU:n perustuslakisopimuksen voi  katsoa 

sisä l tävän usei ta  määräyksiä ,  jotka  koskevat  perustuslakia  ja  edel l yt tävät  h yväksymistä  94$ 2 mom. 

mukaisessa jär jest yksessä ja voimaansaat tamista supistetussa perustusla insäätämisjär jest yksessä. 
 
 
 

Suomea vu/iioelinien loimivallunjuko 
 
 

Euroopan perustuslaista  tehdvn sopimuksen merki ttävin  muutos  Suomen val t ioel in ten väl isen 

toimival lan jaon kannal ta  l i it tyy Eurooppa-neuvost on aseman muut tamiseen .  Eurooppa-neuvost on 

muut tuminen un ion in  toimiel imeksi  ja  sen oikeudel l isest i  vel voi t tavan päätösval lan kasvu 

vaikut tavat  osal taan myös suomalaisten val t ioel in ten rool i in  n i iden hoi taessa  perustusla in  93$ 1  

moment in  ja  93$ 2  momentin  mukaisia  tehtäviään .  
 
 

Suom en val t ioel in ten väl isen toimival lan jaon keskeinen määräys  on perustusla in  93$ 2  moment t i ,  

jonka mukaan val t ioneuvost o  vastaa  Euroopan union issa  teh tävien päätösten kansal li ses ta  
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valmistelusta .  Perustusla in  perusteluissa- ja  sen tu lkin takäytännössä  -  val t ioneuvost on toimival lan 

on katsot tu  käsi t tävän myös yh teisen uiko-  ja  turval l isuuspol i t i ikan.  Perustusla in  perusteluissa  

todetaan kui tenkin,  et tä  vi imeksi  main itussa  vh levdessä  val t ioneuvosto  toimii  k i in teässä  

yh tei st yössä  tasaval lan presiden t in  kanssa .  Samaten perusteluissa  todetaan ,  et tä  val t ioneuvoston 

toimival taan kuuluu määr itel lä  Suomen edusta ji en toiminnasta  ja  osal l i stumisesta  päätöksen tekoon 

EU:ssa  ja  si tä  edel tävi in  valmisteluvaiheisi in .  Perustuslakival iokunnan perustuslakia  koskeva sta  

hal l i tuksen esi t yksestä an taman miet innön mukaan (Pe VM 10/199$vp) "eduskunnan 

vaikutusmahdol l isuuksien turvaamiseksi  ja  val t ioneuvost ol le  kuuluvan toimival lan laajuuden vuoksi  

on johdonmukaista,  et tä  päämin ister i  edustaa  Suomea Eurooppa-neuvoston kokouksissa".  
 
 

EU:n perustuslakisopimus vah\ istaa E urooppa-neu voston rool ia  union in  si tovaa päätöksen tekoval taa  

käyt tävänä ( toimilel imenä.  Konkreet t isest i  Eurooppa-neuvoston val taoikeudet  vahvistuvat  si l le  

YUTP: ssa  ja  vapauden ,  turval l isuuden ja  oikeuden a lueel la  annetun si tovan päätöksentekovallan sekä  

nk.  val tuutuslausekkeiden puit teissa tapahtuvan pää töksen tekoval lan muodossa.  Suom en perustuslain 

näkökulmasta  kyse on kaikissa  main i tuissa  yhteyksissä perustusla in  93§ 2  moment in  mukaisista  

päätöksistä ,  jotka  kuuluvat  val t ioneuvoston vastuulle. Valtuutuslausekkei ssakin on kyse Eur ooppa-

neuvost on päätöksestä ,  jol la  kyseinen toimielin  (perussopimusten val tuut tamana)  voi  muut taa  

t iet t yä  perussopimusten koh taa .  
 
 

Eurooppa-neuvost on vahvistuminen luo er i tyisen perusteen par lamen taar isten käytän töjen 

vahvistamiseksi  si ihen l i i t tyvien suomalais ten osal l i s tumis-  ja valmistelukäytäntöjen suhteen. Muutokset 

nostavat ensinnäkin esi in  kysymyksen eduskunnan roolista valtioneuvoston kantaa  Eurooppa-neuvoston 

sitovien päätösten suhteen muodostet taessa .  Eduskunnan valiokunnat ovat  a iheel l isest i  huomaut taneet  

tarpeesta  varmistaa  eduskunnan t iedonsaan t ioikeus  ja  osal l i stuminen kyseisissä  yh teyksissä .  

Er i tyisest i  val tuutuslausekkeiden noja l la  teh tävät  perussopimusmuutokset  ovat  merki tyksel tä än 



 

 

sel la isia ,  et tä  on varmistut tava si i tä,  et tä  Suomen kannan valmistelu  nojaa  muiden El- ' -asioiden 

yh teydessä  omaksut tuih isi  vahvoih in  par lamen taar isi in  käytän töih in .  
 
 

Par lamentaar isten toimin ta tapojen merki tys  on keskeinen m\ös  val t ioneuvost on ja  tasaval lan 

presiden t in  väl istä  toimival lan jakoa tarkastel taessa .  Kun Eurooppa-neuvostol l e  annet tu  si tova 

toimival ta  korostaa  sen rool ia  Suomen perustuslain  93vj  2  moment in  tarkoi t tamana un ionin  

 

päätöksen teki jänä,  val t ioneuvost on rool i  ja  par lamen taar inen vastuu Suomen  EU-astoiden 

kansal l isessa  valmistelussa  korostuvat  en t isestään.  Tämä asiain t i la  antaa  en tistä  enemmän painoa 

perustuslakival iokunnan kannoil le  koskien Suom en edustautumista EuiXHvppa-n euvostossa.  

Tasaval lan presiden t in  osal l i stuminen YITP-asioiden kansal liseen valmisteluun tapahtuu n ykyi stä  

käytän töä seuraten,  jol l oin  val t ioneuvost on uiko-  ja  turval l isuuspol i i t t inen val iokun ta  toimii  

foorumina val t ioneuvost on ja  tasa val lan presiden t in  kan tojen yh teensovi t tamisel le.  Täl löin  myös 

parlamen taar isen vastuun voi  katsoa ulot tuvan presiden tin kannanmuodostukseen val t ioneuvoston 

kaut ta.  
 
 

Hal l i tuksen EU:n perustuslakisopimuksen h yväksymistä  tarkoi t tavassa  esi t yksessä  ei  arvioida  EU:n 

turval l isuus-  ja  puolustuspol i t i ikan uusien toimival tojen ,  toimin tamuotojen ta i  n iistä  ir ra l l i sen ja  

a la l taan laajemman yh teisvastuulausekkeen {1-4}  ar t ik la)  merki tystä  Suomen val t ioel in ten 

väl isen toin i ival tan jaon kannal ta .  Tämä ol isi  kui tenkin  ol lu t  syytä  tehdä,  sillä er i tyisest i  

yh tei svastuulauseke on luon teel taan si l lä  tavoin  er i tyinen ,  et tei  sen suhdet ta  suomalaiseen 

la insäädän töön voi  p i tää  i lmeisenä.  
 
 
 

Kumien ja alueiden rooli pcrusiu.slakiuipiimiksessa 
 



 

 

 

Perustuslakival iokunnan perustuslakisopimusta koskevasta sel on teosta an tamassa lausunnossa 

(PeVL 9 2006 vp)  vi i ta taan tiet tyih in  sopimuksen haasteisi in ,  jotka  l i i t t yvät  a lueiden rool i in .  

Läh tökoh tana on sopimuksen 5-5 ar t ik la ,  jossa  jäsenmaiden pol i i t t i set  ja  val t iosään töraken teet  

luetaan LU:n toimival lal ta  suoja tun kansal lisen iden ti teet in  pi ir iin  Tähän asiaan l ii t tyy kui tenkin 

jäsenmaiden keskuudessa  pol i i t t i sta  jänni ttei tä ,  jotka  hei jastuvat  m yös sopimusmääräyksissä .  

Pol i i t t i sia  r ist ir i itoja  perustuslakisopimuksen va lmisteluissa  herättänyt  kysym ys ol i .  minkä ver ran 

a luei l le  voidaan antaa  jäsenmaiden hall i tuksista  r i ippumat tomia toimin tamahdol l isuuksia  EUtasol la .  

Tähän suun taan syn tyi  vahvoja  painei ta  er i tyisest i  la insäädännöl l isest i  autonomisten a lueiden 

tahol ta .  Suomel lekin  kysym ys on ongelmal linen,  s i l lä  Suomen perustuslaki  poh jautuu si ihen ,  et tä  

Suomen edusta jana kansa inväl isoikeudel l isi ssa vii leyksissä on par lamentar ismin per iaatteeseen 

nojaava hall i tus.  
 
 

Perustuslakisopimuksessa  er i t yisest i  subsldiar i  teet t i  per iaat teen toimeenpanon valvon tajär jestel mä 

ja  a lueiden komitean rool i  nost ivat  esi l le  kysym yksen a lueel l isten ja  paikal l isten yksiköiden 

suor ista  Kl  Mason vaikutusmahdol l isuuksista .  Perustuslakisopimuksen tekst i  edustaa  tässä  suh teessa  

" jäsen\a l t iokeskeistä"  mal l ia  jä t täessään mahdol l isen alueel l isten par lament t ien kuulemisen 

jäsenmaiden par lamen tt ien tehtäväksi .  Kompromissina  alueiden suun taan alueiden neuvost ol le  

annetaan kui tenkin kanneoikeus  h l  ' - tuomioistuimeen sen lausuntoloimival taan kuuluvien 

säännösten subsidiar ileet t iv  a lv  on taky - a mv ksisNä. Ratkaisu ei  kui tenkaan tyydyt tän yt  monia  vahvoja  

a luei ta  (vr t.  Ahvenanmaa)  s ii täkään syystä ,  et tä  a lueiden komitean kykyyn edustaa  eurooppalais ten 

a lueiden kir joa  kohdistuu nykyisel lään huomat tavaa kri t i ikkiä .  Alueiden rool ia  koskevi in  

sopimusmääräyksi in  -  ta ikka näi tä  a sioi ta  koskevi in  h l  -tasoisi in  pol i i tt i si in  käytän töih in  -kytkeyt yy 

muutospainei la.  jotka  \  oi v  a t  ja tkossa  ol la  merkit yksel l i siä  myös Suomel l e.  
 
 
 

Lopuksi  
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Hl !:n  perustuslakisopimus on kohdannut  kri t iikkiä  monessa  jäsenmaassa  si ihen l ii tetyn miel ikuvan 

johdosta.  Sopimuksen uskotaan muuttavan V.\':n toimival t oja  pal jon enemmän kuin mitä  se  

tosiasiassa  tekee.  Sopimuksen kokonaisval taisin  muutos  l i i t t yy union in  oikeusjär jestel män 

selkeyt tämiseen :  tä tä  muutosta  koh taan ei  keskustelussa  juur i  ole  esi tet t y  kr i t i ikkiä.  Jos  sopimus jää  

toteutumat ta  kokonaisuutena,  todennäköisyys  tämän un ion ia  selkeyt tä vi in  ja  demokrat isoivan 

muutoksen toteutumat ta  jäämisestä  on suur i .  

toi/P   S/tyizooS 
 
 

Juha Raitio 
Eurooppaoikeuden professori Joensuun 
yliopisto 
 
Eduskunta 

Perustuslakivaliokunta Lausunto 

Perustuslakivaliokunnassa on käsiteltävänä 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 torstaina 28.9.2006 klo. 10.00 pidettävään 
pemstuslakivaliokunnan kokoukseen eurooppaoikeuden asiantuntijana. Olen kiinnittänyt lausuntoa laatiessani 
HE 67/2006 vp:n lisäksi huomiota myös perustuslakivaliokunnan lausuntoon 9/2006 vp. Esitän seuraavaksi 
kunnioittavasti lausuntonani EU:n uuden perustuslaillisen sopimuksen eurooppaoikeudelliseen 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 
äänimääräpamotukset 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: 

1. Määräenemmistön määritelmä neuvostossa uudistettiin (55 % ja 65 %). 
2. Komission jäsenten määrää supistettiin 2014 alkaen. 
3. Perusoikeuskirja saavutti muodollisjuridisen sitovuuden ja se liitettiin osaksi perustuslaillista 
sopimusta 
4. Euroopan unioni sai oikeushenkilöllisyyden (1-7 artikla). 
5. Eurooppa-neuvoston kiertävä puheenjohtajuus poistettiin. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja valitaan 
2,5 vuotta kestäväksi kaudeksi, joka voidaan uusia kerran. EU:n jäsenmailla säilyy edelleen 
ministerineuvoston 6 kuukautta kestävä puheenjohtajuus. 
6. Unionin ulkoasianministerin tehtävä perustettiin. 
 

7. Maastrichtin sopimuksen ns. pilarijärjestelmästä luovuttiin. EU:n oikeussäädökset ovat jatkossa eurooppalaki, 
eurooppapuitelaki, eurooppa-asetus, eurooppapäätös sekä suositukset ja lausunnot (1-33 artikla). Aikaisemmat ns. kolmannen 
pilarin lainsäädäntöinstrumentit 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 EUrlle juurikaan lisää toimivaltaa, vaikka säädöstyypit muuttuivat. 
8. Yhteispäätösmenettely yleistyi EU:n päätöksentekojärjestelmänä lisäten Euroopan parlamentin vaikutusvaltaa lainsäätäjänä. 
9. Määräenemmistösäännöksiä omaksuttiin pakolais- ja maahanmuuttooikeudessa sekä oikeudellisessa yhteistyössä 
rikosoikeuden alalla. Tosin eräänlaisena "hätäjarruna" varattiin mahdollisuus saattaa oikeudellisessa yhteistyössä rikosoikeuden 
alalla laadittava lainsäädäntö 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 1 §:n 1 momentin säännöstä Suomen täysivaltaisuudesta 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). 
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Lopuksi voidaan vielä lisätä, että EU:n toimivalta määräytyy perustuslakisopimuksen I-11 artiklan nojalla ns. 
annetun toimivallan periaatteen (principle of conferrat) mukaisesti. Sen mukaan EU toimii jäsenvaltioiden sille 
antaman toimivallan rajoissa ja niin, että samalla toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita noudatetaan (ks. nide I, 
s. 19). Tämä järjestelmä EU:n rajatusta erityistoimivallasta vastaa itse asiassa EU:n nykyisiä 
perustamissopimuksia, joten nykytila vain selkeytetään uudessa perustuslaillisessa sopimuksessa. 

 
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 häiriytymättömän toiminnan näkökulmasta riittävän tehokkaasti tuottamaan uutta 
lainsäädäntöä nykyisen 25 - j a vuoden vaihteessa 27 - jäsenvaltion EU:n tarpeita ajatellen. Tämä on mielestäni 
keskeisin syy uuden perustuslaillisen sopimuksen laadinnan taustalla eikä tämä tarve tehostaa EU:n hallintoa 
tietenkään poistu, vaikka perustuslakisopimuksen ratifiointikriisi onkin asettanut sen voimaantulon 
nykymuodossaan kyseenalaiseksi. EU:n hallinnon kehittäminen on teoriassa mahdollista Nizzan 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 - jopa 
niin, että se ratifioitaisiin hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaan liitetyn julistuksen nro 30 
edellyttämässä 2 vuoden määräajassa, eli viimeistään 29.10.2006. 
 
Suomen keskeisenä neuvottelutavoitteena oli (Nide I, s. 10-11) EU:n nykyisen sopimusperustan 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 määräenemmistöpäätöksenteon 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 perusoikeuskirja 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 
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 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 
oikeuskäytäntöä 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 die vähitellen johdetun oikeuden muutosten ja oikeuskäytännön vaikutuksesta. Tätä 
havainnollistaa esimerkiksi neuvoston ns. väärinkäytösasetus nro 2988/95 (EYVL, N:o 312, 23.12.1995, s. 1), 
joka on annettu tehostamaan yhteisöjen taloudellisten etujen suojelemista. Tätä ennen EY-tuomioistuin oli jo 
tunnustanut komission vallan säätää hallinnollisia sanktioita, joilla on rankaisullinen luonne (ks. 240/90 komissio 
v. Saksa (1992) ECR 1-5383). Viimeaikoina kehitys on jatkunut, mistä soveltuu esimerkiksi se, että oikeus- ja 
sisäasioiden alalla annettavien puitepäätösten valtionsisäisiä oikeusvaikutuksia on vahvistettu EY-
tuomioistuimen oikeuskäytännöllä (ks.C-105/03 Pupino, ratkaisu on annettu 16.6.2005, ei vielä julkaistu 
oikeustapauskokoelmassa).      Puitepäätökset      tuottavat      jäsenvaltioissa      ns. 
tulkintavaikutuksen. 
 
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 perusteella (6/64 Costa v 
ENEL (1964) ECR 585) voimassaoleva ensisijaisuus-periaate, eli siinä ei sinänsä ole mitään uutta. Olisi siis 
huomattava metodinen virhe tulkita eurooppaoikeutta ilman sille ominaista kontekstia ylikansallisena oikeutena. 
 
Yleisemminkin on niin, että eurooppaoikeus luonteensa mukaisesti täsmentyy ja tarkentuu edellä mainittujen 
esimerkkien tavoin perustamissopimusten, niistä johdetun oikeuden (esimerkiksi direktiivit) ja EY-
tuomioistuimen oikeuskäytännön avulla, joten on vaikea tässä vaiheessa pelkän perustuslaillisen sopimuksen 
perusteella arvioida kaikkia niitä valtionsisäisiä oikeusvaikutuksia, joita sen pohjalta ajan oloon syntyy. Tätä 
eurooppaoikeuden dynaamiseen luonteeseen liittyvää tiettyä ennakoimattomuutta ei sinänsä voida poistaa, mutta 
sitä voidaan jossain määrin yrittää lieventää perustuslakisopimuksen kaltaisella kokonaisuudistuksella usein 
toistuvien osittaisuudistusten asemesta. 

 
5. Käsittelyj ärj estys 

 
Arvio käsittelyjärjestyksestä täytynee tehdä lähtökohtaisesti perustuslakisopimuksen tekstin perusteella, mikä siis 
mielestäni on jossain määrin ongelmallista eurooppaoikeuden luonne huomioon ottaen. Yhdyn kuitenkin 
perustuslakivaliokunnan aikaisemmassa lausunnossa 9/2006 vp esitettyyn tulkintaan, että HE 67/2006 vp on 
hyväksyttävä perustuslain 94 §:n 2 momentin ja 95 §:n 2 momentin tarkoittamalla määräenemmistöllä, koska 
esimerkiksi uusien toimivaltuuksien antaminen EU:n toimielimille lähtökohtaisesti koskettaa perustuslain 
täysivaltaisuusj ärj estelyjä (ks. PeVL 9/2006 vp. s. 5). Esimerkiksi mielestäni perustuslakisopimuksen 111-
274(4) artiklassa Euroopan syyttäjäviraston toimivaltuudet on sangen epämääräisesti määritelty rajat ylittävän 
vakavan rikollisuuden osalta (ks. myös hallituksen esityksen kooste muutoksista EU:n toimivallan alaan, nide I, 
s. 20). 
 
Joensuussa 27.9.2006 
 
 

Juha Raitio 


