
 

 
 

Lausunto 28.9.2006 
Tuomas Ojanen 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 

HE 67/2006 vp Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi 
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 
 
 
Yleisiä näkökohtia perustuslakisopimuksesta 
 
Perustuslakivaliokunnan lausunto 9/2006vp valtioneuvoston selonteosta VNS 6/2005vp sisältää arvion 
perustuslakisopimuksesta valiokunnan toimialaan kuuluvien asioiden näkökulmasta. Koska voin yhtyä 
valiokunnan lausunnossa esitettyihin näkemyksiin ja koska mitään uutta ei ole ilmennyt sitten 
kevätistuntokauden tältä osin, en pidä enää tarpeellisena arvion esittämistä perustuslakisopimuksesta 
perustuslakivaliokunnan toimialaan kuuluvien asioiden näkökulmasta. Sitä vastoin totean 
yhteenvedonomaisesti vain seuraavan: 

1. Pidän perustuslakisopimusta yleisesti ottaen parannuksena nykyisin voimassaoleviin 
perustamissopimuksiin verrattuna. Perustuslakisopimus vahvistaa unionin oikeusjärjestyksen 
valtiosäännön luonteisia perusteita. Sopimus selkeyttää unionin rakennetta ja toimintatapoja. 
Se myös kehittää unionin toimielin-ja päätöksentekojärjestelmän demokraattista 
legitiimisyyttä sekä kartuttaa unionin perus-ja ihmisoikeusulottuvuutta. 
Perustuslakisopimukseen sisältyy toki kritiikille alttiita kohtia, mutta niistäkin on tehty jo 
riittävästi selkoa sekä eduskunnan eri valiokuntien lausunnoissa em. valtioneuvoston selonteon 
pohjalta että käsillä olevassa hallituksen esityksessä, mistä syystä katsauksen tekeminen 
perustuslakisopimuksen "heikkoihin lenkkeihin" ei ole enää tässä tarpeen. 

2. Perustuslakisopimus on pitkälti kodifioiva, mutta siihen sisältyy unionin ja sen 
oikeusjärjestyksen nykytilaa muuttavia määräyksiä, joista on niin ikään tehty selkoa käsillä 
olevassa hallituksen esityksessä. Tärkeintä on tässä yhteydessä korostaa, että 
perustuslakisopimus ei itsessään ratkaisevasti muuta unionia ja sen oikeusjärjestystä nykyiseen 
oikeustilaan verrattuna, vaikka perustuslakisopimus tuo uusia aineksia niihin. Toinen asia on, 
että itse unioni on muuttunut varsin perustavaa laatua olevalla tavalla sitten Suomen 
jäsenyyden alkamisen v. 1995 syistä, jotka liittyvät ennen muuta unionin laajentumiseen sekä 
unionin taloudellis-poliittisen toimintaympäristön muutoksiin. 

 
Kysymykset kansanäänestyksen tarpeellisuudesta ja perustuslakisopimuksen 
ratifioinnin rationaalisuudesta 
 
Kysymyksiä kansanäänestyksen järjestämisen tarpeellisuudesta tai perustuslakisopimuksen ratifioinnin 
"järkevyydestä" Ranskan ja Hollannin kielteisten 
kansanäänestysten jälkeen on jo käsitelty runsaasti eri yhteyksissä. Koska kumpikaan kysymys ei ole 
perusteiltaan valtiosääntöoikeudellinen kysymys, vaan pääosin poliittisen harkinnan ja päätöksenteon asia, totean 
vain seuraavan. 
 
Kansanäänestyksen järjestäminen tai perustuslakisopimuksen ratifioiminen eivät ole Suomen valtiosäännön 
kannalta sen paremmin kiellettyjä kuin käskettyjä tekoja. Mitään valtiosääntöoikeudellista tai muuta 



 
oikeudelliseksi luonnehdittavaa estettä ei ole olemassa perustuslakisopimuksen ratifioinnille nykyoloissa: 
Perustuslakisopimuksessa on kysymys perustuslain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetusta osallistumisesta 
kansainväliseen - ja tässä tapauksessa nimenomaan eurooppalaiseen - yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien 
turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Perustuslakisopimus ei myöskään ole vastoin perustuslain 73 §:n 
1 momentin rajattu poikkeus -edellytystä, eikä se vaaranna "valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita" perustuslain 
94 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, kuten jäljempänä tarkemmin esitän. Perustuslakisopimus on yleisesti 
ottaen parannus unionin selkeyden, läpinäkyvyyden ja legitiimisyyden kannalta nykyisiin perustamissopimuksiin 
verrattuna, joten tästäkään näkökulmasta ratifioinnille ei ole estettä. 
 
Tänä päivänä on selvää, että perustuslakisopimus ei koskaan tule täysin tällaisenaan voimaan. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita, että perustuslakisopimus olisi merkityksetön asiakirja tai että Euroopan unionin 
perustuslaillistumiskehitys olisi päättynyt. Päinvastoin: Perustuslakisopimus on yksi virstanpylväs siinä 
kehityksessä, joka alkoi 1960-luvun alussa ja jota yleisesti kutsutaan unionin konstitutionalisoitumiseksi. Selvää 
myös on, että lähivuosina nykyisin voimassa olevia perustamissopimuksia on pakko uudistaa unionin 
toimintakyvyn takaamiseksi. Tällöin uudistustyön keskeisenä lähtökohtana toimii perustuslakisopimus. Itse 
asiassa perustamissopimusten tulevatkin muutoshankkeet saattavat rakentua niin pitkälti perustuslakisopimuksen 
varaan sekä loppujen lopuksi olla vain tarkistuksia ja mukautuksia siihen, että käsillä oleva hallituksen esitys 
Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta on syytä ottaa täydellä vakavuudella. Nyt omaksuttavat 
valtiosääntöoikeudelliset ratkaisut voivat hyvinkin paljon jo suunnata ja määrittää niitä ratkaisuja, joissa on 
kysymys voimassa olevia perustamissopimuksia todella muuttavan sopimuspaketin hyväksymisestä ja 
voimaansaattamisesta 
 
Euroopan perustuslakisopimuksen suhde Suonien perustuslakiin 
 
Euroopan perustuslakisopimus on oikeudelliselta luonteeltaan valtiosopimus, jonka kansainvälinen voimaantulo 
edellyttää kaikkien jäsenvaltioiden hyväksymis-ja sitoutumistoimenpiteitä kunkin maan valtiosääntöisten 
vaatimusten mukaisesti. Näin ollen perustuslakisopimus on perustuslain 94 ja 95 §:ssä tarkoitettu valtiosopimus, 
jonka hyväksyminen ja voimaansaattaminen määräytyvät ao. perustuslain pykälien mukaan. 
 
Keskityn seuraavassa tarkastelemaan perustuslakisopimuksen suhdetta Suomen perustuslakiin. Totean jo nyt, että 
voin pääosin yhtyä hallituksen esityksessä eduskunnan suostumuksesta ja voimaansaattamislakiesityksen 
käsittelyjärjestyksestä todettuun. Näin ollen seuraavassa on enemmän kysymys lisänäkökohtien esittämisestä 
hallituksen 
esityksestä ilmenevän rinnalle kuin hallituksen esityksessä omaksuttujen kantojen ja niiden perusteluiden 
kiistämisestä. 
 
Eduskunnan suostumus 
 
Hyväksymisen tarpeellisuus 
 
Syistä, joiden vuoksi eduskunnan hyväksyminen on tarpeellista perustuslakisopimukselle, on tehty selkoa 
hallituksen esityksessä perustuslakivaliokunnan omaksumien linjausten pohjalta. Hallituksen esitys on jotenkin 
pääpiirteittäisen oloinen siltä osin kuin kysymys on perustuslakisopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvista 
määräyksistä. Näistä määräyksistä olisi pitänyt tehdä selkoa eritellymmin. 
 
Olen samaa mieltä hallituksen esityksen kanssa siitä, että aiempien perustamissopimusten 
perustuslakisopimuksen kanssa vastaavat, lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset -eivätkä siis vain 
perustuslakisopimuksen nykyisiin perustamissopimuksiin verrattuna aidosti uudet lainsäädännön alaan kuuluvat 
määräykset - on hyväksyttävä ja saatettava voimaan perustuslain 94 §:n ja 95 §:n mukaisesti. 
 
Pidän tarpeellisena erikseen korostaa, että perustuslakisopimuksen II osa, perusoikeuskirjan selitysosa mukaan 
lukien, kuuluu "alusta loppuun" lainsäädännön alaan ja siten vaatii eduskunnan hyväksymistä. Kaikki 
perusoikeuskirjan määräykset koskevat yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita. Erityisesti painotan 
perusoikeuskirjan selitysten kuulumista eduskunnan hyväksyttävien kohtien joukkoon, koska selityksillä on 



 
poikkeuksellinen erityisasema perusoikeuskirjan artiklojen tulkinnassa. Selitysten erityisaseman perusteena on 
perusoikeuskirjan johdanto sekä II-112.7 artikla, jossa määrätään: 

 
"Unionin ja jäsenvaltioiden tuomioistuimet ottavat asianmukaisesti huomioon perusoikeuskirjan tulkitsemisen 
ohjaamiseksi laaditut selitykset." 

 
Perusoikeuskirjan kuuluminen kokonaisuudessaan, selitykset mukaan lukien, eduskunnan hyväksyttävien kohtien 
joukkoon ei selvästi ilmene hallituksen esityksestä (s. 294). Kun otetaan huomioon selitysten oikeudellinen 
erityisasema perusoikeuskirjan tulkinnassa, pidän tarpeellisena erityismaininnan ottamista asiasta 
perustuslakivaliokunnan lausuntoon. Samalla hallituksen esitystä voidaan jonkin verran arvostella siitä, että sikäli 
kuin kykenin havaitsemaan - eduskunnan hyväksyttäväksi tulevaan asiakirjapakettiin ei ole sisällytetty 
perusoikeuskirjan selityksiä. 
 
Yhdyn hallituksen esitykseen siinä, että hyväksymisen tarpeellisuus ei pelkästään johdu perustuslakisopimuksen 
"lainsäädännön alaan" kuuluvista sopimusmääräyksistä, vaan se kuuluu eduskunnan hyväksyttäviin myös 
perustuslain 94 §:n 1 momentissa tarkoitetun "merkitykseltään huomattava" -perusteen nojalla. Lisäksi 
eduskunnan hyväksyminen perustuslakisopimukselle on tarpeen sopimuksen budjettivaltaa sitovien vaikutusten 
takia. 
 
Hyväksymispäätöksen ala 
Yhdyn hallituksen esitykseen hyväksymispäätöksen alasta. Viittaan kuitenkin edellä perusoikeuskin an 
selityksistä esittämääni, mistä syystä katson, että hyväksymispäätöksen alan pitäisi kattaa perusoikeuskirjan 
selitykset. 
 
Hyväksymisestä päättäminen 
 
Arvio kansainvälisen velvoitteen ja siten myös Euroopan perustuslakisopimuksen sopusoinnusta Suomen 
perustuslain kanssa on samanlainen perustuslain 94 §:n kuin 95 §:n yhteydessä. Hyväksymisestä tulee siten aina 
päättää määräenemmistöllä, jos voimaansaattamislakiehdotus on käsiteltävä supistetussa 
perustuslainsäätämisjärjestyksessä -ja vice versa. Arvioin seuraavassa jaksossa perustuslakisopimuksen ja 
Suomen perustuslain välistä suhdetta voimaansaattamislakiehdotuksen näkökulmasta. 
 
Voimaansaattamislakiehdotus 
 
Valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin lähtökohtia 
 
Hallituksen esityksessä on selostettu varsin kattavasti niitä lähtökohtia ja perusteita, joiden varaan arvio 
perustuslakisopimuksen suhteesta Suomen perustuslakiin pitää rakentua. Yhdyn niihin muutamin täsmentävin tai 
täydentävin huomautuksin. 
 
Ensinnäkin pidän tarpeellisena korostaa hallituksen esitystä voimallisemmin, että perustuslakisopimuksen 
suhdetta Suomen perustuslakiin on arvioitava 1.3.2000 voimaantulleen Suomen perustuslain valossa, ei 
liittymissopimuksen ja Amsterdamin voimaansaattamisratkaisujen valossa. Jälkimmäinen tarkastelutapa 
"alistaisi" perustuslakisopimuksen valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin kumotun hallitusmuodon mukaiselle 
valtiosääntöä] attelulle. 
 
Perustuslakisopimuksen valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin kannalta Suomen "uuden" perustuslain 
voimaantulon merkitsemä kenties suurin yksittäinen muutos aikaisempaan oikeustilaan verrattuna on ollut siinä, 
että täysivaltaisuusarviointi on merkittävällä tavalla muuttunut. Yleisesti ottaen kysymys on ollut siitä, että 
täysivaltaisuuden kanssa ristiriitaisina ei nykyään pidetä läheskään kaikkia sellaisia asioita, joita pidettiin 
täysivaltaisuuteen kajoavina vanhan hallitusmuodon pohjalta.1 Uuden perustuslain mukaisen 

                                                
1 Ks. täysivaltaisuusarvioinnista uuden perustuslain aikana Ojanen, T., "Suomi on täysivaltainen tasavalta" - 
täysivaltaisuusarvioinnin lähtökohtia ja perusteita uuden perustuslain aikana. Oikeustiede-Jurisprudentia -vuosikirja 
XXXVH:2004, 385-432. 



 
täysivaltaisuusarvioinnin lähtökohtia ja perusteita EU-asioissa tuo esiin etenkin perustuslakivaliokunnan lausunto 
ns. Nizzan sopimuksesta (PeVL 38/2001). 
 
Nizzan lausunnon keskeinen asema tulee esiin hallituksen esityksestäkin, jossa selostetaan ja sovelletaan laajasti 
valiokunnan Nizzan lausunnossa omaksumia linjauksia. Nizzan lausunto saa hallituksen esityksessä jopa niin 
suuren roolin, että pidän tarpeellisena huomauttaa, että Nizzan lausunnossa omaksutut linjaukset ovat "vain" yksi 
lähtökohta arvioida perustuslakisopimuksen suhdetta Suomen perustuslakiin. Näin on 
yksin jo siitä syystä, että Nizzan sopimuksessa oli lähinnä kysymys tietyistä EU:n toimielin- ja 
päätöksentekojärjestelmään tehdyistä muutoksista unionin toimintakyvyn takaamiseksi laajentuvan unionin 
oloissa. Tähän liittyen perustuslakivaliokunnan lausunnossa omaksutut linjaukset liittyivät 
täysivaltaisuusarviointiin. Perustuslakisopimus on kuitenkin valtiosääntöoikeudellisesti merkittävä myös muutoin 
kuin vain täysivaltaisuuden kannalta. 
 
Tarve arvioida perustuslakisopimusta muistakin kuin täysivaltaisuusnäkökohdista tulee sinänsä esiin hallituksen 
esityksestä. Hallituksen esityksen valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin taso kuitenkin laskee siirryttäessä 
perustuslakisopimuksen täysivaltaisuusarvioinnista muuhun valtiosääntöoikeudelliseen arviointiin. Etenkin 
hallituksen esitys on luvattoman mitäänsanomaton siltä osin kuin on kysymys Suomen perustuslain rajattu 
poikkeus -edellytyksen tarkastelusta. Palaan asiaan jäljempänä. 
 
Yhdyn hallituksen esitykseen siinä, että perustuslakisopimuksen suhdetta Suomen perustuslakiin on arvioitava 
siitä näkökulmasta, kuinka perustuslakisopimus muuttaa oikeustilaa voimassa oleviin perustamissopimuksiin 
verrattuna. En kuitenkaan tällöin korostaisi aivan niin paljon tarkastelun lähtökohtana perustuslakisopimuksen 
kodifioivaa luonnetta kuin hallituksen esityksessä tehdään. Ensinnäkin perustuslakisopimuksessa on paljon uutta 
ainesta. Lisäksi jo voimassaolevista perustamissopimuksista tai EY-tuomioistuimen oikeuskäytännöstä 
perustuslakisopimukseen otettuja kirjoitettu normiaines esiintyy perustuslakisopimuksessa toisenlaisessa 
kontekstissa, millä saattaa olla merkittäviäkin vaikutuksia "vanhan" normiaineksen tulkintaan ja soveltamiseen. 
 
Suomen perustuslain mukainen rajattu poikkeus -edellytys sekä perustuslain 94 §:n 3 momentti 
 
Hallituksen esityksessä on tarkasteltu perustuslakisopimusta Suomen perustuslain 73 §:äan sisältyvän rajattu 
poikkeus - edellytyksen kannalta. Hallituksen esitys on kuitenkin tältä osin hyvin niukka ja mitäänsanomaton. 
Siinä on tyydytty selostamaan perustuslakiuudistuksen esitöistä ja perasmslaMvaliokunnan käytännöstä ilmeneviä 
lähtökohtia rajattu poikkeus -edellytyksen valtiosääntöoikeudelliselle arvioinnille, minkä lisäksi esityksessä on 
todettu - sinänsä aivan oikein - että rajattua poikkeusta koskevien edellytysten soveltamisesta kansainvälisten 
velvoitteiden voimaansaattamislakeihin ei ole selkeitä (perustuslakivaliokunnan) kannanottoja. Hallituksen 
esityksessä ei ole kuitenkaan yritetty soveltaa näitä kannanottoja Euroopan perustuslakisopimuksen 
voimaansaattamislakiin asiaperusteluja sisältävällä tavalla, vaan esityksessä on tyydytty vain lakonisesti 
toteamaan, että perustuslain 73 §:n 1 momentin - ja 94 §:n 3 momentin edellytys täyttyy. Hallituksen esitys 
ansaitseekin moitteet valtiosääntöoikeudellisesti keskeisen kysymyksen jättämisestä kunnolla käsittelemättä. 
 
Olen sinänsä samaa mieltä hallituksen esityksen kanssa itse lopputulemasta, ts. siitä, että perustuslakisopimuksen 
Suomen perustuslain kanssa ristiriidassa olevat määräykset eivät ole vastoin rajattu poikkeus -edellytystä. 
Perustelen kantaani seuraavasti. 
Nähdäkseni rajattu poikkeus -edellytyksen täyttymisen arvioinnissa on ensinnäkin syytä huomioida lähtökohtina 
seuraavat kaksi seikkaa: 

1. Suomen uusi perustuslaki, rajattu poikkeus -edellytys mukaan lukien, on säädetty tilanteessa, jossa Suomi 
on ollut Euroopan unionin jäsenvaltio. Nizzan sopimusta koskeneessa lausunnossa perustuslakivaliokunta 
totesi perustuslain täysivaltaisuussäännösten arvioinnista, että "[pjerustuslain 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). 
Täysivaltaisuussäannöstä on "tarkasteltava Suomen kansainvälisten velvoitteiden valossa ja erityisesti 
ottaen huomioon Suomen jäsenyys Euroopan unionissa" (HE 1/1998 vp , s. 72/11)" (PeVL 38/200 lvp). - 



 
Nähdäkseni nämä kannanotot pätevät mutatis mutandis jokaisen perustuslain säännöksen tulkintaan, 73 
§:n 1 momentin rajattu poikkeus -edellytys mukaan lukien. 

2. Kuten olen jo edellä todennut, täysivaltaisuusarviointi on merkittävästi muuttunut uuden perustuslain 
voimassa olon aikana. Perustuslakiuudistuksessa sanouduttiin irti sellaisesta muodollisesta talkinnasta, 
jonka mukaan valtion jäsenyys kansainvälisissä järjestöissä aina merkitsisi valtion täysivaltaisuuden 
rajoitusta. Kysymys on näin ollen siitä, että ennen 1.3.2000 unionin jäsenyyden synnyttämät 
täysivaltaisuusongelmat eivät enää ainakaan kaikilta osiltaan ole täysivaltaisuuden kannalta ongelmallisia 
uuden perustuslain kannalta. Ns. aukkoteorian avulla asia voidaan ilmaista niin, että liittymissopimus ja 
Amsterdamin sopimus eivät enää merkitsisi niin suurta aukkoa perustuslakiin kuin ne aikoinaan 
merkitsivät kumottuun hallitusmuotoon. Näin ollen uuden perustuslain voimaantulo siis itse asiassa 
merkittävästi pienensi EU-jäsenyyden merkitsemien poikkeusten laajuutta. Tähän liittyen 
perustuslakisopimuksen valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa on nyt ensisijaisesti kysymys siitä, missä 
määrin sopimus kenties laajentaa -perustuslakiuudistuksen myötä merkittävästi pienentynyttä - aukkoa 
perustuslakiin sekä erityisesti siitä, pysyykö poikkeus "rajattuna" perustuslain 73 §:n 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla. 

 
Mielestäni perustuslakisopimus merkitsee uusia poikkeuksia perustuslakiin syistä, joista on tehty riittävästi selkoa 
hallituksen esityksessä. Nämä poikkeukset pysyvät kuitenkin rajattuna perustuslain 73 §:n 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla seuraavista syistä: 

 
1. Kansainvälinen sopimus - ja tässä tapauksessa nimenomaan perustuslakisopimus - voi merkitä 

useita poikkeuksia Suomen perustuslakiin, mutta silti nämä poikkeukset ja niiden kokonaisuus 
voivat aivan hyvin olla perustuslain tarkoittamalla tavalla "rajattu". Laajakaan poikkeus ei ole 
sama asia kuin rajaton poikkeus, koska laajallekin poikkeukselle voidaan osoittaa rajansa. Sitä 
paitsi Suomen perustuslain voimaantulo 1.3.2000 merkitsi unionin jäsenyyden merkitsemien 
perustuslakipoikkeusten pienentymistä ja ainakin osittain jopa poistumista 

kumotun hallitusmuodon aikaiseen oikeustilaan verrattuna, kuten jo edellä esitin. 
2. Perustuslakisopimuksen merkitsemät poikkeukset Suomen perustuslakiin ovat 

paitsi kohtuullisesti yksilöitävissä - kuten hallituksen esityksessä onkin tehty - 
myös luettavissa perustuslakisopimuksesta tavalla, joka on riittävän tarkkarajainen 
ja täsmällinen, etenkin kun otetaan huomioon, että perustuslakisopimuksessa on 
kysymys - Suomen perustuslain tapaan -perustuslain luontoisesta tekstistä. Itse 
asiassa perustuslakisopimus on kirjoitettu Suomen perustuslakiin verrattuna 
merkittävästi yksityiskohtaisemmalla ja täsmällisemmällä tavalla. Lisäksi on 
huomioitava, että EY-tuomioistuimen voimassa oleva oikeuskäytäntö saattaa antaa 
vähintään lähtökohtia ja suuntaviivoja perustuslakisopimuksen uusienkin 
artiklojen - vanhoista puhumattakaan -tulkintaan. 

3. Perustuslakisopimus asettaa nykyisiä perustamissopimuksia paremmin ja 
selkeämmin rajat unionin toimivallalle. Ensinnäkin sopimus ilmentää 
voimassaolevia perustamissopimuksia paremmin sitä perusperiaatetta, jonka 
mukaan unioni toimii jäsenvaltioiden sille perustuslakisopimuksessa antaman 
toimivallan rajoissa ja siinä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi (ns. annetun 
toimivallan periaate). Annetun toimivallan periaatetta täsmentävät 
perustuslakisopimuksessa yhtäältä maininta siitä, että toimivallan unionille ovat 
antaneet nimenomaan jäsenvaltiot ja toisaalta siitä, että se toimivalta, jota 
sopimuksessa ei ole annettu unionille, kuuluu jäsenvaltioille. Täsmennykset 
korostavat unionin toimivallan luonnetta rajattuna erityistoimivaltana, joka on 
jäsenvaltioiden antamaa. 

Lisäksi tässä yhteydessä on merkitystä unionin toimivaltaa koskevilla 
suhteellisuusperiaatteella ja toissijaisuusperiaatteella. Viimeksi mainitun 
periaatteen mukaan unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu unionin yksinomaiseen 
toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun 
toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. 
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Kun lisäksi otetaan huomioon perustuslakisopimuksen muuttamismenettelyjä 
koskevat määräykset, perustuslakisopimus tuo kaiken kaikkiaan nykyisiä 
perustamissopimuksia paljon selvemmin esiin perusajatuksen jäsenvaltioista 
unionin toimivallan viime kätisinä antajina, määrittäjinä ja valvojina. Toimivalta 
päättää viime kädessä unionin toimivallasta säilyy jäsenvaltiolla2. 

4. Suomen perustuslain 73 §:n 1 momentin mukaisen rajattu poikkeus - 
edellytyksen täyttymisen arvioinnissa on annettava merkitystä myös sille, 
että unionin toimivallan pysymistä perustuslakisopimuksen määrittämissä 
puitteissa mukaisuutta voidaan valvoa tehokkaammin kuin aikaisemmin. 
Yksityiskohtiin menemättä erityinen merkitys on yhtäältä niillä 
mekanismeilla, jotka tavalla tai toisella mahdollistavat EU:n toimielinten 
toiminnan lainmukaisuuden valvonnan Euroopan unionin 
tuomioistuimessa. 

Toisaalta on merkittävää, että perustuslakisopimuksessa kehitetään 
merkittävästi toissijaisuusperiaatteen toteutumisen valvontaa kytkemällä 
kansalliset parlamentit kyseisen periaatteen noudattamiseen pöytäkirjan 2 
mukaisesti. Erityisesti Suomen näkökulmasta on lisäksi huomioitava eduskunnan 
mahdollisuus osallistua Suomen kansallisten kantojen valmisteluun unionissa 
tehtävistä päätöksistä tms. perustuslain 96 §:n mukaisesti. 

Lopuksi perustuslakisopimuksella mahdollistettu unionin liittyminen 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen on tässä yhteydessä merkityksellinen seikka, 
koska liittyminen mahdollistaisi Euroopan unionin toimielin- ja 
päätöksentekojärjestelmään kohdistuvan ulkopuolisen, Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen kontrollin. Tämä ei pelkästään vahvistaisi Suomen 
oikeudenkäyttöpiiriin kuuluvien henkilöiden ihmisoikeuksien suojaa, vaan 
kontrolli takaisi myös sitä, että unionin toimivallan käyttö pysyy ihmisoikeuksien 
kannalta rajattuna. Asia ei ole yhdentekevä perustuslain 73 §:n 1 momentin 
mukaisen edellytyksen arvioinnissa, kun otetaan huomioon ihmisoikeuksien 
erityisasema Suomen perustuslain 1 §:n ja 22 §:n nojalla. 

5. Rajattu poikkeus -edellytyksen täyttymisen arvioinnin kannalta on edelleen 
merkitystä, että perustuslakisopimukseen sisältyy - toisin kuin nykysin 
voimassaoleviin perustamissopimuksiin - nimenomaiset määräykset 
vapaaehtoisesta unionista eroamisesta (1-60 artikla). Tässä yhteydessä on kenties 
syytä muistuttaa yksityiskohtiin kuitenkaan menemättä, että juuri 
eroamiskysymyksen oikeudellinen kiistanalaisuus oli aikoinaan yksi merkittävänä 
pidetty seikka arvioitaessa Euroopan unionin jäsenyyden kansalliselle 
toimivallalle merkitsemien rajoitusten laajuutta. 

6. Euroopan perustuslakisopimuksen merkitsemät poikkeukset Suomen 
perustuslakiin eivät tee tyhjäksi Suomen valtiosäännön perusratkaisuja, vaikka 
perustuslakisopimuksessa sinänsä onkin useita kohtia, jotka ovat hyvin 
merkityksellisiä näiden perusperiaatteiden kannalta. Kuten aikaisemmin, kysymys 
on jatkossakin siitä, että Suomen perustuslakia, valtiosäännön perusperiaatteet 
mukaan lukien, on tarkasteltava "Suomen kansainvälisten velvoitteiden valossa ja 
erityisesti ottaen huomioon Suomen jäsenyys Euroopan unionissa". 

Hallituksen esityksessä vilahtaa rajattu poikkeus -edellytystä käsittelevässä 
jaksossa perustuslain 94 §:n 3 momentti, joka sisältää seuraavan ehdottoman 

                                                
2 Edellä todettu koski jäsenvaltion in abstracto asemaa unionissa perustuslakisopimuksen valossa. 
Jonkin verran merkitystä on myös sillä, että kuntien ja alueiden asemakin korostuu - sekä osana 
että erikseen jäsenvaltioiden aseman korostumista- perustuslakisopimuksessa huomattavasti 
laajemmin kuin nykyisissä perustamissopimuksissa. Alueiden komitean roolia on vahvistettu 
antamalla sille kanneoikeus Euroopan unionin tuomioistuimessa, jos se katsoo, että 
lainsäädännössä ei ole kuntia tai alueita koskevissa kysymyksissä noudatettu 
toissijaisuusperiaatetta. Keskeinen uudistus kuntien ja maakuntien kannalta on komissiolle 
asetettu velvoite kuulla muun muassa kuntien ja alueiden etujärjestöjä unionin 
säädösvalmistelussa. 
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esteen kansainvälisten sopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden 
hyväksymiselle: kansainvälinen sopimus tai muu kansainvälinen velvoite ei saa 
vaarantaa Suomen valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita. 
 
Perustuslain 93 §:n 3 momentin huomioon ottaminen on perusteltua rajattu 
poikkeus -edellytyksen yhteydessä, koska nähdäkseni nämä kaksi 
perustuslakiedellytysti kietoutuvat aika lailla toisiinsa juuri kansainvälisten 
sopimusten yhteydessä, etenkin kun perustuslakiuudistuksen esitöissä yhtenä 
esimerkkinä rajattu poikkeus -edellytyksen' kannalta merkityksellistä näkökohdista 
mainitaan eduskunnan asemaan ja yleisemmin kansanvaltaisuuteen liittyvät 
valtiosääntöoikeudelliset perusratkaisut. 
 
Olen jo edellä koettanut perustella kantaani, jonka mukaan Euroopan 
perustuslakisopimuksen voimaansaattamista koskeva lakiehdotus täyttää 
perustuslain 73 §:n 1 momentin rajattu poikkeus -edellytyksen. Tämän perustuslain 
kohdan ja 94 §:n 3 momentin välitysyhteyksistä jo melkein seuraa, että em. kantani 
rajattu poikkeus -edellytyksen täyttymisestä sisältää ajatuksen siitä, että 
perustuslakisopimuksessa ei ole ongelmia perustuslain 94 §:n 3 momentin 
kannalta. 

 
Aivan symmetrisiä perustuslain 73 §:n ja 94 §:n 3 momentin soveltamistilanteet eivät 
kuitenkaan ole. Lisäksi on huomioitava, että kysymys perustuslakisopimuksen 
arvioinnista perustuslain 94 §:n 3 momentin kannalta tulee esiin, paitsi siitä syystä, 
että perustuslakisopimus on 94 §:ssä tarkoitettu kansainvälinen sopimus, myös siitä 
syystä, että perustuslakisopimuksesta ei järjestetä kansanäänestystä Suomessa. 
Tarkastelun tarvetta perustelee lisäksi unionin ns. demokratiavaje, samoin kuin se, että 
perustuslakisopimuksen ylikansallisiin hyväksymis- tms. menettelyihin on liittynyt 
eräitä demokratian kannalta ongelmallisia piirteitä. Kyseenalaista oli erityisesti se, että 
" Euroopan unionin valtion- ja hallitusten' päämiehet kiirehtivät hyväksymään 
perustuslain Brysselissä 17.-18. kesäkuuta 2004 pidetyssä Eurooppa-neuvoston 
kokouksessa, antamatta tilaisuutta hiukan aikaisemmin suorilla vaaleilla valitulle 
uudelle Euroopan parlamentille ensin ilmaista kantaansa perustuslakisopimuksesta. 

 
En näe perustuslakisopimuksessa ongelmia perustuslain 94 §:n 3 momentin 
kannalta. Voimassa oleviin perustamissopimuksiin verrattuna perustuslakisopimus 
kartuttaa monin tavoin unionin toimielin-ja päätöksentekojärjestelmän avoimuutta 
ja demokraattista legitimiteettiä ja vastuunalaisuutta, vaikka perustuslakisopimus ei 
kykenekään täysin täyttämään unionin ns. demokratiavajetta. Viittaan esimerkiksi 
sekä Euroopan parlamentin että jäsenvaltioiden parlamenttien aseman 
vahvistumiseen, samoin kuin esimerkiksi siihen, että perustuslakisopimus korostaa 
hyvän hallinnon periaatteiden keskeistä merkitystä osana demokratian toteutumista 
sekä luo selvän oikeusperustan hyvän hallinnon periaatteiden toteuttamiselle. 
Perustuslakisopimus kartuttaa myös yksilön oikeusaseman perusteita ennen muuta 
perusoikeuskin an oikeudellistamisella II osassa sekä oikeusperustan luomisella 
unionin liittymiselle ihmisoikeussopimuksen osapuoleksi. 

Muita seikkoja 
 
Eduskunnan asema 
 
Perustuslakisopimus sisältää mekanismeja, jotka yleisesti ottaen parantaisivat 
kansallisten parlamenttien osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia 
unionitasoiseen päätöksentekoon, Viittaan pöytäkirjaan 2, joka koskee kansallisten 
parlamenttien kytkemistä ns. toissijaisuusperiaatteen valvontaan. Sen myötä 
eduskunnan osallistumisen takeet eivät tulisi vain Suomen perustuslain, vaan myös 
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Euroopan perustuslakisopimuksen tasolta. Lisäksi eduskunta voisi toimia itsenäisesti 
ja välittömästi suhteessa unionin toimielimiin (eikä siis nykyiseen tapaan "vain" 
välillisesti valtioneuvoston kautta). 
 
Toinen asia on, että erityisesti Suomen eduskunnan näkökulmasta 
toissijaisuusperiaatteen valvomiseksi perustuslakisopimuksen 2 pöytäkirjassa 
kehitetyt mekanismit ovat Suomen perustuslain 96 ja 97 §:n mukaisiin mekanismeihin 
nähden lähinnä täydentäviä ja toissijaisia. Suomen perustuslain 96 ja 97 §:n nojalla jo 
noudatettava menettely luo edelleen keskeisen perustan eduskunnan osallistumiselle 
unionin asioiden kansalliseen valmisteluun, toissijaisuusperiaatteen valvonta mukaan 
lukien. Yleisesti ottaen kysymys on kuitenkin eduskunnankin näkökulmasta siitä, että 
perustuslakisopimuksen myötä eduskunnan asema vahvistuisi. 
 
Aivan ongelmaton perustuslakisopimus ei kuitenkaan ole eduskunnan aseman ja 
vaikutusmahdollisuuksien kannalta. Erityisesti haasteita liittyy Eurooppa-neuvoston 
muuttumiseen perustuslakisopimuksella unionin toimielimeksi, jolla on merkittäviä 
toimivaltuuksia. 
 
Nähdäkseni Eurooppa-neuvoston aseman muuttuminen edellyttää tarkistuksia 
tiettyihin valtiokäytäntöihin eduskunnan aseman ja vaikutusmahdollisuuksien 
reaalisuuden turvaamiseksi. Kysymys on parlamentaarisen ohjausvallan ja 
vastuukatteen reaalisuuden varmistamisesta suhteessa Eurooppa-neuvoston 
päätöksentekoon sekä Eurooppa-neuvoston käsittelemien asioiden kansalliseen 
valmisteluun. Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että perustuslakisopimuksen oloissa 
eduskunnan osallistumisen Eurooppa-neuvostossa tehtävien päätösten valmisteluun 
tulee kattaa kaikenlainen päätöksenteko, ml. unionin uiko-ja turvallisuuspolitiikan 
alaan kuuluva päätöksenteko, samoin kuin perustuslakisopimuksen muuttamiseen 
liittyvä päätöksenteko Eurooppa-neuvoston päätöksin (ks. myös jäljempänä kohta 3). 
 
Nykyään eduskunta kuulee perustuslain 97 §:n nojalla pääministeriä ennen Eurooppa-
neuvoston kokouksia ja saa pääministeriltä selvityksen kokousten tuloksista 
jälkikäteen. Eduskunnan tiedonsaanti on perustunut pääministeriltä saatavaan 
suulliseen informaatioon. Valtioneuvoston jäsenenä pääministeri on ollut vastuussa 
eduskunnalle toiminnastaan Eurooppa-neuvostossa valtiosäännön parlamentaaristen 
mekanismien mukaisesti. 
Myös tasavallan presidentti on toistaiseksi lähes säännönmukaisesti osallistunut 
Eurooppa-neuvoston kokouksiin, mutta tasavallan presidentin toiminta Eurooppa-
neuvostossa ei ole ollut pääministerin toiminnan tavoin eduskunnan osallistumis-ja 
vaikutusmahdollisuuksien piirissä. 
 
Eurooppa-neuvoston aseman muuttuessa ja sen saadessa uusia toimivaltuuksia 
kysymys eduskunnan aseman ja vaikutusmahdollisuuksien turvaamisesta kansallisessa 
valmistelussa tulee nykyiseen asetelmaan verrattuna paljon tärkeämmäksi. 
Nähdäkseni eduskunnan aseman ja vaikutusmahdollisuuksien reaalisuuden 
turvaaminen edellyttää ainakin seuraavaa: 

1. Koska Eurooppa-neuvostosta tulisi unionin virallinen toimielin, eduskunnan 
osallistuminen siellä tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun pitäisi 
perustuslakisopimuksen oloissa määräytyä ennen muuta perustuslain 96 §:n 
mukaan. 

2. Eurooppa-neuvoston aseman muuttuminen edellyttää muutoinkin eduskunnan 
aseman turvaamista Eurooppa-neuvostossa tehtävien päätösten kansallisessa 
valmistelussa esimerkiksi pääministerin kuulemismekanismeja tehostamalla 
ja eduskunnan informaation saamista muutoinkin kehittämällä. Lisäksi 
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eduskunnan osallistuminen ei voi perustua vain suulliseen informaatioon 
perustuslain 96 §:n takia. 

3. Kun Suomessa ainoastaan pääministerin toiminta on parlamentaaristen 
vastuu- ja valvonta- sekä vaikutusmekanismien piirissä, Eurooppa-neuvoston 
kokouksiin osallistuu perustuslakisopimuksen oloissa ainoastaan pääministeri 
ulkoministerin avustamana. Tasavallan presidentti voi myös osallistua 
Eurooppa-neuvoston kokouksiin perustuslain 93 §:n 1 momentin takia silloin, 
kun kokouksessa on esillä itse perustuslakisopimuksen muuttamiseen 
välittömästi liittyviä kysymyksiä. Tällöinkin on kuitenkin huomattava, että 
tasavallan presidentin osallistuminen on suljettu pois siltä osin kuin kysymys 
on perustuslakisopimuksen IV-444 ja IV-445 artiklojen ns. 
yksinkertaistetuista tarkistusmenettelyistä. Näissä menettelyissä 
perustuslakisopimuksen muuttamistoimivalta on Eurooppa-neuvostolla. Kun 
se taas olisi unionin toimielin, jonka säädökset ja päätökset ovat unionin 
toimielimen säädöksiä ja päätöksiä, eivätkä siis valtioiden välisiä kv. 
oikeudellisia sopimuksia, IV-444 ja IV-445 artikloissa tarkoitetut 
muuttamismenettelyt kuuluvat valtioneuvoston (yksinomaiseen) toimivaltaan 
perustuslain 93 §:n 2 momentin nojalla (ks. myös hallituksen esitys, s. 306). 

 
EU-oikeuden ja kotimaisen perusoikeusjärjestelmän välinen keskinäissuhde 
 
Perustuslakisopimuksen, perusoikeuskin a mukaan lukien, suhde kotimaiseen 
perusoikeusjärjestelmään ei ole niin ongelmaton kuin hallituksen esityksessä annetaan 
ymmärtää. 
 
Perustuslakivaliokunnan mukaan EU:n perusoikeuksien sitovuus saa ulottua 
jäsenvaltioihin vain niille kuuluvissa EU:n oikeuden toimeenpanotehtävissä eikä saa 
tällöinkään heikentää kansallisen perusoikeussuojan tasoa (PeVL 25/200lvp). 

 
Kannanotto on saanut käytännön merkitystä tilanteissa, joissa EU-säädöksen täysimääräisestä 
toimeenpanosta on tingitty perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Viittaan etenkin 
eurooppalaista pidätysmääräystä koskevan puitepäätöksen (ks. Pe VL 18/2003vp) ja 
terrorismipuitepäätöksen (PeVL 48/2002vp) toimeenpanotilanteisiin, mutta myös EY:n 
tilatukiasetuksen toimeenpanoon v. 2005 (PeVL 25/2005vp). 
 
Kysymys mahdollisuudesta pitää kiinni kotimaisen perusoikeussuojan tasosta EU-oikeuden 
toimeenpanotilanteissa on kuitenkin EU-oikeudellisesti kaikkea muuta kuin selvä asia. En aio 
mennä tässä enemmälti asian EU-oikeudellisen arviointiin, vaan tyydyn toteamaan vain 
peruslähtökohdista seuraavan. 
 
EY-tuomioistuin on jo vuodesta 1964 alkaen katsonut, että yhteisön (unionin) oikeudella on 
ehdoton etusija suhteessa kaikkeen ristiriitaiseen kansalliseen oikeuteen nähden (asia 6/64, Costa 
v. ENEL, 15.7.1964 annettu tuomio (Kok. 1964, s. 1141, Kok. Ep. I, s. 211). Tuomioistuin on 
myös katsonut, että EU-säädösten pätevyyttä ei voida arvioida suoraan kansallisten perustuslakien 
(perusoikeussäännösten) kannalta (asiassa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH, 
17.12.1970 annettu tuomio, (Kok. 1970, s. 1125, Kok. Ep. I, s. 501) ja että EU-oikeuden 
toimeenpanon ja soveltamisen tehokkuus ei voi myöskään heiketä kansalliseen oikeuteen 
palautuvista syistä. EY-tuomioistuin on myös todennut, että vain sillä on toimivalta tutkia EU-
toimielimen säädöksen tai päätöksen pätevyys sekä todeta säädös tai päätös pätemättömäksi (Asia 
314/85, Foto-Frost, 22.10.1987 annettu tuomio (Kok. 1987, s. 4199, Kok. Ep. IX, s. 235). -



 

Perustuslakisopimukseen näistä lähtökohdista on kodifioitu etusijaperiaate - ja tavalla, joka 
selvästi tarkoittaa EU-oikeuden etusijaa kaikkeen kansalliseen oikeuteen nähden 
ristiriitatilanteessa. 
 
Perustuslakisopimuksen määräykset perusoikeuskirjan ja kansallisten perustuslakien välisestä 
suhteesta ovat tulkinnanvaraisia. Sama tulkinnanvaraisuus liittyy perusoikeuskirjan ja muualla 
perustuslakisopimuksessa olevien perus-ja ihmisoikeuskytkentäisten määräysten, samoin kuin 
perusoikeuskirjan ja ns. neljän taloudellisen perusvapauden (esim. tavaroiden vapaa liikkuvuus) 
keskinäissuhdetta. 
 
Perusoikeuskirjan määräykset senja kansallisten perusoikeusjärjestelmien keskinäissuhteesta 
rakentuvat EU-perusoikeuksien ja kansallisten perustuslakien soveltamisalojen erillisyyden 
varaan: EU-perusoikeuksia ja niiden mukaista suojan tasoa noudatetaan EU-oikeuden 
soveltamistilanteissa, kansallisten perustuslakien mukaista suojan tasoa taas muissa 
soveltamistilanteissa. Myös kysymys EU-oikeudöö soveltamisalasta on kuitenkin kaikkea muuta 
kuin täsmällinen ja tarkkarajainen asia - ja itse asiassa tavalla, joka ei täytä 
perusoikeusrajoituksille asettuvaa täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimusta. Lisäksi on 
kotimaisen perusoikeusjärjestelmän toteutumisen näkökulmasta huomioitava, että kysymys EU-
oikeuden soveltamisalasta on perusteiltaan EU-oikeuden tulkintakysymys, jonka ratkaisu - ainakin 
EU-oikeudellisesti arvioiden - kuuluu EY-tuomioistuimelle. 
 
Omia ongelmiaan kotimaisen perusoikeussuojan toteutumisen kannalta etenkin ajan myötä saattaa 
tuottaa perustuslakisopimuksen II-112.5 artiklan merkitsemä jaottelu 
oikeuksiin ja periaatteisiin. Tämä jako oli idun asteella alkuperäisessä v. 2000 hyväksytyssä 
perusoikeuskirjassa, mutta nyt jakoa on olennaisesti voimistettu perustuslakisopimuksessa. 
Menemättä yksityiskohtiin kysymys on yleisesti ottaen siitä, että "periaatteet" ovat 
oikeusvaikutuksiltaan ja niihin liittyviltä tuomioistuimen toimivaltuuksilta merkittävästi 
"oikeuksia" vaatimattomampia. 
 
Perusoikeuskirjan II-112.5 artikla vesittääkin alkuperäisen perusoikeuskirjan yhtä kaikkein 
merkittävintä ja kansainvälisessä vertailussa positiivisinta piirrettä: (alkuperäisessä) 
perusoikeuskirjassa perusoikeudet tunnustettiin ns. jakamattomuusperiaatteen mukaisesti, 
tekemättä II-112.5 artiklan mukaista vahvaa erottelua oikeuksiin ja periaatteisiin. 
 
Artiklakohdan ilmentämä jaottelu on vastoin nykyaikaista perus-ja ihmisoikeuskäsitystä perus-ja 
ihmisoikeuksien jakamattomuudesta, jonka varaan myös kotimainen perusoikeuskäsitys rakentuu. 
Jaottelu onkin vähintään periaatteellinen valtiosääntöongelma, josta saattaa ajan myötä merkitä 
myös pulmia käytännön tasolla. Erityinen ongelma jaottelusta syntyisi, jos periaatteita alkaisivat 
jatkossa olla etupäässä TSS-oikeuksiksi luonnehdittavat oikeudet ja jos tähän liittyen näiden 
oikeuksien tulkinta ja soveltaminen alkaisivat EU-kytkentäisissä tilanteissa merkittävästi poiketa 
TSS-oikeuksia koskevista käsityksistä Suomessa. Tällöin ongelma ei poistuisi sillä, että tällainen 
kotimaisen perusoikeuskäsityksen kannalta ongelmallinen TSS-oikeuksien - tai muiden 
perusoikeuksien - tulkinta-ja soveltamiskäytäntö rajautuisi vain EU-oikeuden 
soveltamistilanteisiin. Ensinnäkin perustuslakivaliokunta on korostanut, että "EU:n 
perusoikeuksien sitovuus saa ulottua jäsenvaltioihin vain niille kuuluvissa EU:n oikeuden 
toimeenpanotehtävissä eikä saa tällöinkään heikentää kansallisen perusoikeussuojan tasoa" (PeVL 
25/2\)01vp). Rajalinja EU-oikeuden ja muiden soveltamistilanteiden välillä on myös edellä 
todetusti epämääräinen, minkä lisäksi EU-oikeuden valtionsisäiset vaikutukset jäsenvaltioiden 
oikeudessa ovat usein ulottuneet laajemmallekin jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksiin (ns. spill over 
-vaikutus) kuin vain EU-oikeuden soveltamisalaan kuuluviin osiin. 
 
Lopuksi on korostettava, että riskiä kotimaisen perusoikeussuojan kannalta ongelmallisista EU-
säädösten toimeenpanotilanteista lisää merkittävästi se, että unionista puuttuvat edelleenkin 
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riittävän kattavat ja tehokkaat EU-säädösten perus- ja ihmisoikeuksien ennakkovalvonnan 
mekanismit. Perustuslakisopimus ei tuo muutosta asiaan. 
 
Edellä olevalla en välttämättä tarkoita, että perustuslakisopimuksen suhde kotimaiseen 
perusoikeusjärjestelmään olisi aivan sillä tavoin ongelmallinen, että kysymyksessä olisi 
säätämisjärjestystasoinen asia. Sitä paitsi säätämisjärjestys ei edes kykene poistamaan varsinaista 
ongelmaa kotimaisen perusoikeussuojan toteutumisen kannalta. Mielestäni onkin 
säätämisjärjestyskysymystä tärkeämpää painottaa seuraavia seikkoja. 

 
1. Perustuslakisopimuksen suhde kotimaisiin perusoikeuksiin ei ole niin ongelmaton kuin 

hallituksen esityksessä annetaan ymmärtää. Etenkin näin on, jos tavoitteena 
on pitää kiinni kotimaisen perusoikeussuojan tasosta EU-oikeuden 
toimeenpanotilanteissa perustuslakivaliokunnan kannanoton mukaisesti. 

2. Käsillä olevaa hallituksen esitystä koskevassa perustuslakivaliokunnan lausunnossa olisi 
paikallaan painokkaasti muistuttaa perusoikeusmyönteisestä laintulkinnasta EU-oikeuden 
toimeenpanotilanteissa, joilla tarkoitetaan EU-säädösten lainsäädännöllisen tms. 
säädöstason toimeenpanon ohella EU-oikeuden soveltamista hallintoviranomaisissa ja 
tuomioistuimissa. Perusoikeusmyönteisen laintulkinnan yhtenä perusteena voidaan viitata, 
paitsi perustuslain 22 §:ään, myös samaa perusasiaa koskevaan EY-tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön (esim. esim. C-100/88 Oyowe & Traore [1989] ECR 4285, tuomion 
kohta 16). 

3. Perusoikeusmyönteisen lainmlkinnan periaatteen ohella on syytä muutoinkin korostaa, 
että EU-oikeuden toimeenpanotilanteissa tulee mahdollisimman pitkälti pyrkiä ihmisten 
perus- ja ihmisoikeuksia turvaaviin ratkaisuihin, samoin kuin ratkaisuihin, joilla vältetään 
avoin ristiriita EU-oikeuden ja kotimaisten perusoikeuksien välillä. 

4. Samoin valiokunnan lausunnossa olisi paikallaan painottaa, että EU-oikeuden 
toimeenpanotilanteissa pitää pyrkiä saavuttamaan vähintäänkin Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen ja muiden kv. ihmisoikeussopimusten osoittama suojan taso. 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen osalta asia on nimenomaisesti vahvistettu 
perustuslakisopimuksen II-112.3 artiklassa, minkä lisäksi ihmisoikeussopimuksen 
erityisasemaa EU-oikeudessa ilmentävät monet EY-tuomioistuimen ratkaisut (ks. esim. 
(ks. mm. yhdistetyissä asioissa 46/87 ja 227/88, Hoechst vastaan komissio, 21.9.1989 
annettu tuomio, (Kok. 1989, s. 2859, Kok. Ep. X, s. 145, tuomion 13 kohta ja asia C-
274/99 P, Connolly v. komissio, tuomio 6.3.2001, Kok. 2001, s. I-1611, 37 kohta, joissa 
EY-tuomioistuin toteaa, että "Euroopan ihmisoikeussopimuksella on tässä yhteydessä 
erityinen merkitys"). Euroopan ihmisoikeussopimuksen erityistä merkitystä EU-
oikeudessa ilmentää voimassa olevassa EU-oikeudessa myös EU:n perustamissopimuksen 
6.2 artikla, jossa tämä sopimus on mainittu ainoana ihmisoikeussopimuksena. 

5. Ei tekisi ainakaan pahaa, jos eduskunnan valiokunnat perustuslakivaliokunnasta alkaen 
patistaisivat hallitusta ryhtymään EU-tasolla aktiivisiin toimenpiteisiin sellaisten 
mekanismien kehittämiseksi Euroopan unioniin päätöksentekojärjestelmiin, jotka 
mahdollistavat EU-säädösten riittävän kattavan ja tehokkaan perus- ja 
ihmisoikeusmukaisuuden ennakkokontrollin. Tämä on paras tapa vähentää riskiä 
sellaisista EU-säädöksistä, joiden toimeenpano tuottaa ongelmia kotimaisen 
perusoikeusjärjestelmän kannalta. 

 
Merkitseekö perustuslakisopimus tarvetta muuttaa Suomen perustuslakia? 
 
Perustuslakisopimuksessa ei ole mielestäni mitään sellaista, joka suoraan ja välttämättä 
edellyttäisi Suomen perustuslain muuttamista - ja varsinkaan osana perustuslakisopimuksen 
ratifiointia ja voimaansaattamista Suomessa. Sitä vastoin perustuslakisopimus edellyttää edellä 
esittämälläni tavalla tarkistuksia tiettyihin valtiokäytäntöihin, samoin kuin eduskunnan 
työjärjestykseen siltä osin kuin on kysymys eduskunnan osallistumisesta toissijaisuuden 
valvontaan. 



 

Toinen asia on, että mielestäni Euroopan perustuslakisopimus ja yleensä Suomen jäsenyys 
Euroopan unionissa sekä osallistuminen muutoinkin nykyaikaiseen kansainväliseen yhteistyöhön, 
samoin kuin perus- ja ihmisoikeusnäkökulmakin eräiltä osin, antaisivat aiheen pohtia 
perusteistaan alkaen uudelleen ainakin seuraavaa kahta Suomen valtiosäännön perusratkaisua. 

1. Poikkeuslaki-instituutio. 
2. Toimivallan siirtoa kv. elimille ja/tai erityisesti EU:lle koskevan perustuslain pykälän 

säätäminen. 
 
On korostettava, että Suomen perustuslaki ei ole kummajainen eurooppalaisessa vertailussa siinä 
mielessä, että siitä löytyy vain vähän nimenomaisia mainintoja EU-asioista. Sitä vastoin 
perustuslakimme erottuu unionin jäsenvaltioiden perustuslakien joukosta siltä osin kuin siitä 
puuttuu säännös toimivallan siirrosta kv. elimille. Tällaisen säännöksen puuttuminen taas selittyy 
valtiosääntömme omintakeisuudella, poikkeuslaki-instituutiolla, jonka ratkaisu on siten 
eräänlainen esikysymys toimivallan siirto- tms. pykälän säätämiselle. 
 
Lisäksi Suomi erottuu muista unionin jäsenvaltioista siltä osin kuin kysymys on edustautumisesta 
Eurooppa-neuvoston kokouksissa. Tämä kuitenkin juontuu enemmän EU-jäsenyyden alusta 
alkaen noudatetusta valtiokäytännöstä kuin itse Suomen perustuslaista, joka on valtioneuvoston 
EU-asioita koskevan toimivallan kannalta sinänsä hyvin selvä, etenkin perustuslakiuudistuksen 
esitöiden ja perustuslakivaliokunnan kannanottojen valossa luettuna. Saattaa kuitenkin olla, että 
myös ylimpien valtioelinten toimivaltasuhteiden tarkistaminen uiko- ja EU-asioissa osoittautuu 
välttämättömäksi, ja etenkin juuri eduskunnan aseman ja vaikutusmahdollisuuksien reaalisuuden 
turvaamiseksi. 
 
Helsingissä 28. päivänä syyskuuta 2006 
 
Tuomas Ojanen 
OTT, professori 



 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnan pyydettyä minulta asiantuntijalausunnon hallituksen esityksestä 

n:o 67/2006 vp Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen 

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta esitän kohteliaimmin 

seuraavaa. 
 

1.  Tämän vuoden maaliskuussa antamassaan lausunnossa n:o 9 (Valtioneuvoston 

selonteko Euroopan unionin perustuslakisopimuksesta) perustuslakivaliokunta totesi, että 

"jää tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan, pyrkiikö jäsenvaltio ratifioimaan 

perustuslakisopimuksen pohdintatauon aikana. Poliittisen harkinnan ja päätöksenteon 

piiriin jää näin ollen se, ryhtyykö Suomi nykyisessä tilanteessa toimenpiteisiin 

perustuslakisopimuksen ratifioimiseksi. Sama koskee Suomen mahdollista pyrkimystä 

ratifioida perustuslakisopimus päätösasiakirjan julistuksessa n:o 30 mainitun määräajan 

kuluessa eli viimeistään 29.10.2006." 
 

Edellä mainitun selonteon pohjalta eduskunta esitti, että hallitus antaa eduskunnan 

käsiteltäväksi esityksen Euroopan unionin perustuslakisopimuksen hyväksymisestä 

(Eduskunnan päätös 12.5.2006). Eduskunnan reaktioiden ja eurooppalaisen keskustelun ja 

tilanteen perusteella hallitus päättikin antaa eduskunnalle nyt käsiteltävänä olevan 

hallituksen esityksen perustuslakisopimuksen hyväksymisestä. Hallitus korostaa samalla, 

että kukin jäsenvaltio päättää perustuslakisopimuksen ratifioinnista oman tilannearvionsa 

pohjalta. 
 

Edellä mainitussa lausunnossaan perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota myös siihen, 

että PeL 94 ja 95 §:ssä on tehty aiempaan verrattuna selkeämpi ero valtiosopimuksen 

hyväksymisen ja sen voimaan saattamisen välille. Valtiosopimuksen hyväksymistä 

pidetään aikaisempaa selvemmin itsenäisenä asiana. Siitä syystä valiokunnan mielestä 

"valtioneuvoston piirissä on etenkin Euroopan perustuslakisopimuksen kansainväliseen 

voimaantuloon liittyvien erityisten epävarmuustekijöiden vuoksi valiokunnan mielestä 

aiheellista harkita, onko mahdollisesti annettavaan hallituksen esitykseen 

perustuslakisopimuksen hyväksymisestä asiallisesti lainkaan tarpeen sisällyttää ehdotusta 



 

laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

Voimaansaattamisesta on nimittäin tarvittaessa annettavissa aikanaan erillinen hallituksen 

esitys siinä tilanteessa, että perustuslakisopimus sellaisenaan olisi tulossa 

kansainvälisesti voimaan." 
 

Hallituksen esityksen valmistelussa päädyttiin kuitenkin lopulta siihen, että esitykseen 

sisällytettiin tavanomainen kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamista koskeva 

lakiesitys. 
 

2. Tässä tilanteessa perustuslakivaliokunnan tehtäväksi jää pohtia eduskunnan suostumuk-

sen tarpeellisuutta ja käytettävää käsittelyjärjestystä. Hallitus esittää ns. supistetun 

perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä.  Kuten  on  tapana,  on  tässäkin selvitetty 

erikseen kaikki ne perustuslakisopimuksen kohdat, jotka vaativat tuollaisen 

säätämisjärjestyksen käyttämistä. Koska nyt omaksutuilla tulkintakannanotoilla on 

merkitystä myöhemmin muissakin yhteyksissä,  on  tärkeää, että ne kaikki selvitetään ja 

perustellaan myös tarkoin. 
 

Edellä mainitussa PeVLssa 9/2006 vp perustuslakivaliokunta piti todennäköisenä, että 

perustuslakisopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta on päätettävä PeL 94 §:n 

2 momentissa ja 95 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Niin hallitus nyt esittääkin. 
 

Asiaa on omiaan helpottamaan se, että perustuslakivaliokunta on ottanut kantaa samoihin 

kysymyksiin jo monta kertaa EU:n perustuslakisopimuksen valmistelun aikana. Hallituksen 

esityksen säätämisjärjestysjakso perustuukin suurelta osin näihin.  Tärkeimmät 

aikaisemmat kannanotot ovat: PeVL 38/2001 vp (Nizzan sopimuksen hyväksyminen), PeVL 

7/2003 vp (Valtioneuvoston selonteko konventin tuloksista) ja PeVL 7/2006 vp 

(Valtioneuvoston selonteko Euroopan unionin perustuslakisopimuksesta). 
 

Hallituksen esityksessä on lueteltu s. 308-309 kootusti ne syyt, jotka ovat vaatimassa 

supistetun perustuslain säätämisjärjestyksen käyttämistä. Niiden kaikkien perusteeksi 

voidaan viitata perustuslakivaliokunnan aiempiin kannanottoihin. Uusi havainto on ehkä 

kuitenkin se, miten perustuslakisopimuksen yksinkertaistetut tarkistusmenettelyt (IV-444 

artikla ja IV-445 artikla) vaikuttavat valtioelinten välisiin suhteisiin (s. 306-307). 



 

Koska säätämisjärjestysperustelut vastaavat perustuslakivaliokunnan aiempaa 

tulkintalinjaa, ei minun ole tarpeen kommentoida niitä tässä yhteydessä. Voin yhtyä myös s. 

299 esitettyyn arvioon perusoikeuskirjan oikeudellistamisen ja Euroopan 

ihmisoikeussopimukseen liittymisen mahdollistamisen merkityksestä.  Nämä eivät 

kuitenkaan ole vaatimassa supistetun perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä, kuten 

hallituksen esityksessäkin todetaan. 
 

Hallituksen esityksessä todetaan s. 308, että kansainvälisten velvoitteiden 

voimaansaattamista koskevia lakeja PeL 73 §:n 1 momentin rajatun poikkeuksen 

näkökulmasta arvioitaessa on otettava huomioon PeL 94 §:n 3 momentin säännös, jonka 

mukaan kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita. 

Säännös  täsmentää PeL 1 §:n 3 momentissa omaksuttua lähtökohtaa ja se rajoittaa viime 

kädessä eduskunnan valtaa hyväksyä demokraattiselle yhteiskunnalle ominaisen 

valtiosäännön perusteita vaarantavia velvoitteita. Hallituksen mielestä nyt esillä olevat 

perustuslakisopimuksen määräykset, jotka ovat ristiriidassa perustuslain säännösten 

kanssa, eivät merkitse kuitenkaan poikkeusta PeL 73 §:n 1 momentin ja 94 §:n 3 momentin 

vaatimuksista. 
 

Kaikki eivät ehkä ole samalla kannalla hallituksen kanssa tältä osin, sillä ainakin 

periaatteellisella tasolla asia on jo kyseenalaistettu. Tällä viittaan etenkin Antero Jyrängin 

esittämiin yleisluontoisiin näkemyksiin, vaikkei hän suoraan olekaan julkisesti nyt esillä 

olevasta asiasta lausunut. Hän kuitenkin antaa ymmärtää, että PeL 73 §:n 1 momentin kielto 

vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita tarkoittaa sitä, että jos  sitä 

merkitsevään velvoitteeseen kaikesta huolimatta aiotaan sitoutua, on perustuslain 

sanamuotoa muuttamalla avattava tie velvoitteen hyväksymiselle ja valtionsisäiselle 

voimaansaattamiselle. Hän pitää avoimena myös sitä mahdollisuutta, että PeL 73 §:n 1 

momentti sisältäisi ns. ehdottoman kajoamiskiel-lon, ts. tuota säännöstä ei voitaisi muuttaa 

muutoin kuin perustuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä.3 

Suomen perustuslain tulkinnassa on lähdettävä liikkeelle siitä tosiasiasta, että Suomi on 

Euroopan unionin jäsen (ks. PeVL 38/2001 vp), joten tämä on mielestäni tämä otettava 

huomioon myös kansanvaltaisuuden arvioinnissa. EU:n perustuslain valmistelun eri 

                                                
3 Ks. Antero Jyränki, Kansanedustuslaitos ja valtiosääntö 1906-2005, s. 168, teoksessa Eduskunnan muuttuva 
asema (Antero Jyränki - Jaakko Nousiainen), Edita 2006. Ks. myös sama, s. 177: "Euroopan integraatio on 
jatkuvassa liikkeessä. Muuttaessaan unionin ja jäsenvaltion toimivaltasuhteita kansainvälisillä sopimuksilla, 
säädöksillä ja tuomioistuinratkaisuilla tämä liike muuttaa myös eduskunnan oikeudellista asemaa ja tekee sen 
tavalla, joka on hyvin vähän riippuvainen suomalaisista päättäjistä." 



 

vaiheissa onkin huolehdittu siitä, että eduskunnalla on mahdollisuus vaikuttaa 

päätöksentekoon (ks. esim. IV-444 ja 445 artiklat: eduskunnan asema muutosten 

hyväksyjänä). 
 
 
 

3. Yhteenvetona totean, että mielestäni EU:n perustuslakisopimuksen ratifiointi on 

mahdollista tehdä ilman perustuslain muuttamista, kuten hallitus esittää. Aivan viime 

vaiheessa sopimustekstiin tehtiin monia Suomen kannalta tärkeitä muutoksia, jotka 

helpottivat valtiosääntöoikeudellista arviointia Suomessa. Muutoin olisi saatettu joutua 

pohtimaan eräiltä osin jopa Suomen perustuslain muuttamista, koska kaikilta osin ei olisi 

enää ollut kyse ns. rajatusta poikkeuksesta.4 

 

Kaiken kaikkiaan EU:n perustuslakisopimuksen valmistelu ja nyt ratifiointiprosessi ovat 

olleet mielenkiintoinen Suomen uuden perustuslain tulkintakäytännön luomisen kannalta. 

On syntynyt monia uudenlaisia tilanteita, joissa on jouduttu pohtimaan perustuslain eri 

säännösten sisältöä ja merkitystä.  Ilman  tätä prosessia uuden perustuslain sisältöä tuskin 

olisi jouduttu pohtimaan niin monipuolisesti. 
 

Mielestäni hallituksen esityksen säätämisjärjestysperustelut ovat hyväksyttävissä 

sellaisenaan ja sopimuksen hyväksyminen edellyttää ns. supistetun 

perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä, kuten hallitus esittää. 
 
 
 
 
 

Helsingissä lokakuun 6 päivänä 2006. 
 
 
 
 
 

Liisa Nieminen 

 
 
 

                                                
4 Tarkemmin ks. Liisa Nieminen, Eurooppalaistuva valtiosääntöoikeus - valtiosääntöistyvä Eurooppa, s. 592-
602, Helsinki 2004. 



 

Helsingissä 10.10.2006 
 

Lausunto perustuslakivaliokunnalle 

Asia: HE 67/2006 vp 

Pyynnöstä esitän seuraavat näkökohdat valiokunnalle. 

I. Oikeusformalismin riittämättömyys - kysymys hyväksymismenettelystä 

"Sopimus Euroopan perustuslaista on Euroopan unionin jäsenvaltioiden välinen kansainvälinen sopimus". (HE 
67/2006 vp, s. I.)5 

Lause on merkillinen. Juridis-teknisesti sitä on vaikea kritisoida. Siihen sisältyy kuitenkin kolme käsitettä, 
jotka käytetään eriskummallisesti, joiden oikeudellinen merkitys on tässä yhteydessä epäselvä ja joiden poliittinen 
tulkinta on vaikea ja kiistanalainen. Nämä ovat "(kansainvälinen) sopimus", "perustuslaki" ja "Eurooppa". Kun 
tehdään "kansainvälinen sopimus" joka on samalla "sopimus", ja tämä sopimus on sopimus "perustuslaista" tässä 
luodaan jotakin oikeudellisessa ja poliittisessa mielessä uuttaja arvaamatonta, jolla voi olla heijastusvaikutuksia em. 
käsitteiden ydinsisältöön. HE67 ei analysoi mitä uutuus edellyttää hyväksymisprosessin kannalta vaan tyytyy hyvin 
ylimalkaiseen arvioon (ss. 15-16). Esimerkiksi yhteiskunnallisen identiteetin kannalta tärkeä kysymys jäsenvaltioiden 
suvereniteetista ohitetaan toteamuksella että "voidaan katsoa, ettei PL:lla tehdä tyhjäksi jäsenvaltioiden 
kansainväliseen oikeuteen pohjautuvaa viimekätistä suvereniteettia." Toteamus on juridisessa mielessä realistinen 
mutta sen merkityssisältö pieni. Se tekee varsin selväksi kuinka avoimeksi poliittisesti ratkaisevat kysymykset tässä 
jäävät. Em. muotoilu HE67:ssa jättää auki muun muassa senkin radikaalin tulkintamahdollisuuden (jota 
allekirjoittanut ei pidä oikeana), että PL tekee tyhjäksi jäsenvaltioiden suvereniteetin. 

Eurooppa-sana on PL:n kummajainen. PL:n nimi on Sopimus Euroopan perustuslaista. I-1 artiklan 
ensimmäisen kohdan mukaan PL perustaa Euroopan unionin. Sillä, että PL:n nimeksi ei ole annettu "Sopimus 
Euroopan unionin perustuslaista" on haettu identiteettipoliittisia vaikutuksia, millään muulla tavalla tehtyä, 
käsitteellisesti hyvin yllättävää ratkaisua on vaikea selittää. Identiteettipoliittisesti tarkoitushakuisia ovat myös PL:n 
johdanto ja 1-2 artikla. Niiden euro-sovinistinen perusvire on turvallisuuspoliittisesti varsin riskaabeli, sillä se on 
helposti tulkittavissa vastakkainasettelua Euroopan unionin ja sen lähialueiden ja muiden mantereiden maiden, 
kansojen ja kulttuurien kanssa hakevaksi tai ainakin vastakkainasettelua ennakoivaksi. Mm. näistä syistä PL:n 
johdantoa ja sen 1-1 ja 1-2 artikloja on pidettävä epäonnistuneina. 

PL:n nimestäjä 1-1 artiklan ensimmäisen kohdan muotoilusta seuraa myös perustava kysymys siitä, mitä 
tarkoittaa "Euroopan valtiot" 1-1 artiklan toisen kohdan määräyksessä, jonka mukaan "Unioniin voivat liittyä kaikki 
Euroopan valtiot, jotka kunnioittavat sen arvoja ja sitoutuvat edistämän niitä yhdessä." Artikla on kovin epäselvä. Sen 
lisäksi, että emme tiedä mitkä valtiot ovat "Euroopan valtioita", on epäselvää mitä ovat "Euroopan" arvot ja mikä on 
niiden suhde "Euroopan unionin" arvoihin? Artikla 1-1 :n vaikutus Euroopan unionin kansalaisten ja muiden maiden 
kansalaisten ymmärrykseen siitä mitä Eurooppa-sanalla tarkoitetaan on etenkin pitkällä tähtäimellä arvaamaton. (Vrt. 
kysymys Venäjän ja EU:n suhteiden tulevaisuudesta.) 

Kaiken kaikkiaan PL:n nimi, johdanto ja kaksi ensimmäistä artiklaa tekevät selväksi, että PL:n ydinsisältöön 
kuuluu identiteettipoliittinen tavoitteellisuus. 1-3 ja 1-8 artiklat korostavat ja selventävät tätä peruslähtökohtaa. Tässä 
mielessä PL sisältää voimakkaita klassisen kansallisen perustuslain piirteitä. Nämä piirteet ovat osin hengeltään 
epäreflektiivistä kansallismielisyyttä ruokkivia. 

Arvioitaessa jo mainittua kysymystä siitä mikä on PL:n merkitys jäsenvaltioiden suvereniteetille PL:n 
identiteettipoliittinen perusvire olisi syytä täysimääräisesti huomioida. Tämä on kuitenkin mahdotonta ilman että 
HE67:n juridis-tekninen lähestymistapa ylitetään. 
 

Edellä olevan alustavan problematisoinnin ensisijainen tarkoitus on pedagoginen. Olen halunnut yhden esimerkin 
valossa alleviivata, että HE67 esittelee ja arvioi PL:a hyvin pitkälti vain teknis-juridisesta näkökulmasta. Valinta on 

                                                
xKäytän jatkossa lyhenteitä PL (= Sopimus Euroopan perustuslaista), EU ja HE67. 



 

esitysteknisesti ymmärrettävä. Lisäksi on selvää että teknis-juridinen esitys ja arvio on tässä yhteydessä välttämätön. 
Sitä tuskin kuitenkaan voidaan pitää yksin riittävänä. 
 
Juridis-tekninen tarkastelu ei anna hallitukselle suuriakaan mahdollisuuksia kiinnittää huomiota niihin PL:n 
elementteihin jotka tekevät siitä poliittisesti hankalasti arvioitavan ja kiistanalaisen. Tästä johtuen hallitus ei kykene 
HE67:n puitteissa tuomaan esille tärkeimpiä perusteitaan esityksensä ydinsisällölle eli esitykselle PL:n 
hyväksymiseksi. 
 
Eduskunta voisi asettaa HE67:n hyväksymisen ehdoksi, että hallitus laatii selvityksen PL:n vaikutuksesta 
jäsenvaltioiden suvereniteettiin muussakin kuin ahtaan juridisessa mielessä. Tällainen selvitys olisi välttämätön pohja 
kun halutaan arvioida PL:n hyväksymismenettelyä koskevia juridisia kysymyksiä perustavampia poliittisia 
kysymyksiä. 

Keskustelussa PL:n hyväksymismenettelystä on toistuvasti kiinnitetty huomiota siihen että PL:n artikla 1-1 
antaa yksin vahvan perusteen kansanäänestysmenettelyn käytölle EU:n kaikissa jäsenmaissa. Kun PeV arvioi 
kysymystä kansanäänestyksen tarpeesta erityisesti Suomen osalta muutkin seikat nousevat tärkeiksi. Suomen 
ratkaisun legitimiteetin turvaamiseksi on otettava huomioon kuinka selvästi vuonna 1994 kansanäänestyksellä saatu 
oikeutus Euroopan unionin jäsenyydelle rajoittuu koskemaan jäsenyyttä yhteisössä, jonka jäsenvaltiot säilyttävät 
suvereniteettinsa. 

Mitä epävarmemmaksi ja kiistanalaisemmaksi suvereniteettikysymys käy sitä voimakkaammat paineet 
Suomessa on siksi PL:n hyväksymiselle kansanäänestyksen perusteella. On myös huomioitava, että tämä 
"kansanäänestyspaine" on kumuloituva: kaikki vuoden 1994 jälkeen tehdyt integraatioratkaisut — kuten liittyminen 
EMU:n kolmanteen vaiheeseen, Amsterdamin ja Nizzan sopimusten hyväksyminen, sitoutuminen avoimen 
koordinaation laajennettuun käyttöön, sitoutuminen Lissabonin prosessiin ja muihin vastaaviin ei-oikeudellisesti 
eteneviin integraation syventämishankkeisiin — lisäävät kansanäänestyspainetta siten, että lopulta hyvin pienikin 
askel saattaa EU-politiikkamme kansallisen legitimiteetin turvaamiseksi vaatia kansanäänestys- tai muun 
erityismenettelyn. 

 

Edellä sanotusta seuraa, 
* että HE67:n hyväksymistä eduskunnassa ilman edeltävää kansanäänestystä on vaikeaa pitää 
parhaana ratkaisuna, varsinkin niin kauan kun hallituksen esityksen tueksi ei ole laadittu juridis-
teknisen esittelyn lisäksi poliittis-sisällöllistä analyysia PL:n ydinsisällöstä;6 

* ettei HE67:n mahdollisesta hyväksymisestä eduskunnassa voida tehdä johtopäätöksiä myöskään 
sen suhteen, miten mahdollinen uudelleenneuvoteltu samankaltainen sopimus (ns. "constitution 
light") tulisi Suomessa jatkossa hyväksyä. Esimerkiksi olisi sangen outoa esittää, että HE67:n 
hyväksyminen eduskunnassa nyt (ilman kansanäänestystä) antaisi perustan hyväksyä mahdollinen 
uusi sopimus ilman kansanäänestystä tai jopa eduskunnan yksinkertaisella enemmistöllä. 

 
 

II. Kompetenssi-kompetenssi, kysymys annetusta toimivallasta ja toimivallan rajojen epävarmuus 
 

HE67 arvioi, 1-11 artiklan perusteella, että "Unionin toimivalta on... aina luonteeltaan rajattua 
erityistoimivaltaa, jonka jäsenvaltiot ovat perustuslakisopimuksen välityksellä sille antaneet". (S. 19.) Jälleen 
juridinen formalismi estää hallituksen esityksessä syventymistä siihen missä mielessä on tai ei ole poliittisesti 

                                                
6 Vrt, myös kohta JJJ alla. 
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totta, että unionin toimivalta on PL:n perusteella "rajattua erityistoimivaltaa". Perustellusti voidaan väittää, 
että unionin toimivalta on niin laaja-alaista ja PL:n monet artiklat niin vaikeaselkoisia ja niiden tulkinta niin 
epävarmaa, ettei PL anna unionille poliittisessa mielessä selvästi rajattua toimivaltaa. Kun lisäksi 
huomioidaan unionin toimivallan dynaaminen perusluonne - "unionin toimivalta on PL:ssa kytketty sen 
tavoitteiden toteuttamiseen" kuten HE67 aivan oikein toteaa (s. 17, ks. artikla 1-11, kohta 2) - on selvää, että 
on poliittis-sisällöllisesti varsin epäselvää minkä toimivallan unioni PL:n perusteella olisi saamassa. Sen 
kuitenkin tiedämme, että Euroopan unionin tuomioistuimella on PL:n tulkinnan monopoli (artikla III-369, a-
kohta). Tästä johtuen voidaan varmasti sanoa, että unionin epäselvästi rajatun "rajatun toimivallan" kattavuus 
ei ole jäsenvaltioiden kompetenssin, ei myöskään niiden yleiskompetenssin hallittavissa. Kun lisäksi 
huomataan, että PL:n muuttaminen vaatii jokaisen jäsenvaltion erillisen hyväksynnän (artiklat FV-443 ja IV-
444) jäsenvaltion oman kompetenssin hallinta on viime kädessä taattavissa vain eroamispykälän perusteella 
(artikla 1-60). 

Mainittakoon, että HE67:n toteamus, että "Yleistoimivalta, mukaan lukien perustuslakia luova valta, 
kuuluu yksinomaan jäsenvaltioille" (HE67, s 19), jättää kokonaan huomion ulkopuolelle sisällöllisesti 
kiinnostavan kysymyksen siitä, millä tavalla kunkin EU:n jäsenvaltion omaan yleiseen toimivaltaan vaikuttaa 
se, että se voi muuttaa PL:a, ja siten oman maansa korkeimpia oikeusnormeja, vain yhdessä kaikkien muiden 
jäsenvaltioiden kanssa. 
III. Yhteiskunnalliset vaikutukset 
 

HE67:n Formalistinen lähestymistapa aiheuttaa odotetusti sen, että siinä esitetty arvio PL:n hyväksymisen 
yhteiskunnallisista vaikutuksista jää ohueksi, ss. (113-114). Käsittelystä puuttuu tärkein, eli arvio 
epädemokraattiseksi koetun hyväksymismenettelyn vaikutuksista PL:n legitimiteettiin ja siksi koko EU:n 
tulevaisuudelle. Lisäksi tehokkuutta koskeva arvio jättää kokonaan huomaamatta demokraattisen ja 
hallinnollisen tehokkuuden välisen erottelun. PL.n esitykset lisäävät nähdäkseni EU:n hallinnollista 
päätöksentekotehokkuutta demokraattisen tehokkuuden kustannuksella. 
 
 

IV. Ymmärrettävyys 
 

Keskustelussa kansanäänestyksestä on joskus esitetty, että PL muodostaa liian laajan ja monimutkaisen 
kokonaisuuden, jotta kansalaiset kykenisivät ottamaan sen hyväksymiseen tai hylkäämiseen järkevästi kantaa. 
Harvemmin on nähty, että kyseinen arvio, jos ja siinä määrin kun se on tosi, muodostaa painavan perusteen 
PL:n hylkäämiselle. 

Oikeusvaltiolta voidaan edellyttää, että laki on kansalaisten ymmärrettävissä. (Kansalaisen voi esim. 
olla vaikea noudattaa lakia, jota hän ei ymmärrä.) Perutuslaki on laeista tärkein ja juuri sen ymmärrettävyys 
on siksi oikeusvaltion perusedellytys. 

Jos siis on totta, että PL:a on niin vaikeaa ymmärtää, ettei siitä pidä, irrationaalisen äänestystuloksen 
mahdollisuuden vuoksi, järjestää kansanäänestystä, tästä näyttää seuraavan, että PL olisi eduskunnassa 
hylättävä. 
 

Thomas Wallgren Filosofian dosentti, 
yliopistonlehtori 

Kunnioittaen 



 

Toivon, että PeV ottaa huomioon mitä edellä on esitetty parhaaksi katsomallaan tavalla. 
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MUISTIO Leif 
Sevon 
23.10.2006 
 
 
 

SOPIMUS EUROOPAN PERUSTUSLAISTA JA AHVENANMAA 

1. Muistion lähtökohtana on olettamus, ettei ratifioitavana olevan sopimuksen epävarma 
voimaantulo vaikuta ratifioinnissa noudatettavaan menettelyyn. Ratifiointi edellyttää siten, että 
sopimus voisi tulla voimaan koko Suomen alueella, myös Ahvenanmaalla. Sopimuksen 
voimaantulo merkitsisi myös sitä, että tämänhetkinen sopimus raukeaa. 

2. Jos valtiosopimus tai muu kansainvälinen velvoite, johon Suomi sitoutuu, sisältää määräyksen 
itsehallintolain mukaan maakunnan toimivaltaan kuuluvassa asiassa, Ahvenanmaan 
maakuntapäivien on Ahvenanmaan itsehallintolain 59 §:n mukaan hyväksyttävä säädös, jolla 
määräys saatetaan voimaan, jotta määräys tulisi voimaan maakunnassa. 

3. Sopimus Euroopan perustuslaista sisältää määräyksiä, joilla toimivaltaa siirrettäisiin Euroopan 
unionille aloilla, jotka Suomessa valtionsisäisesti kuulivat Ahvenanmaan maakunnan 
toimivaltaan. Kun uusi sopimus korvaisi kokonaisuudessaan voimassa olevan sopimuksen, 
maakunnan suostumus lienee tarpeen myös siltä osin kuin maakunta on antanut suostumuksen 
voimassa olevaan sopimukseen. 

4. Koska voimassa oleva sopimus raukeaa uuden sopimuksen voimaantulon myötä, ei ole 
mahdollista, että se jäisi voimaan Ahvenanmaan osalta. 

5. Edellä olevasta seuraa, että maakuntapäivine suostumus sopimukseen Euroopan perustuslaista 
on tarpeen. 



 

 
 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO */2006 vp 
 

Hallituksen esitys Euroopan perustuslaista tehdyn 
sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta 

 

Ulkoasiain valiokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 8 päivänä kesäkuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen Euroopan 

perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien 

määräysten voimaansaattamisesta (HE 67/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi 

ulkoasiainvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta 

lausunto ulkoasiainvaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- ulkoasiainneuvos Ora Meres-Wuori, ulkoasiainministeriö 

- neuvotteleva virkamies Päivi Kaukoranta, valtioneuvoston kanslia 

- erityisasiantuntija Jannika Enegren-Äberg ja erityisasiantuntija Anna-Elina Pohjolainen, 

oikeusministeriö 

- oikeudellinen neuvonantaja Timo Tuovinen, tasavallan presidentin kanslia 
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- landskapsregeringsledamot / maakunnan hallituksen jäsen Britt Lundberg ja vik. en-hetschef / vs. 

yksikön päällikkö Sören Silverström, Älands Iandskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan 

hallitus 

- professori Mikael Hiden 

- professori (emeritus) Antero Jyränki 

- hallintoneuvos Niilo Jääskinen 

- professori Tuomas Ojanen 

- professori Juha Raitio 

- assistentti Janne Salminen 

- professori Ilkka Saraviita 

- dosentti, johtaja Teija Tiilikainen 

- professori Kaarlo Tuori 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

- lainsäädäntöneuvos Päivi Leino-Sandberg, oikeusministeriö 

- oikeustieteen tohtori Liisa Nieminen 

- filosofian tohtori, dosentti, yliopistonlehtori Thomas Wallgren. 

HALLITUKSEN ESITYS 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Roomassa lokakuussa 2004 tehdyn sopimuksen 

Euroopan perustuslaista. Uudella yhtenäisellä perustuslakisopimuksella korvataan eräitä 

poikkeuksia lukuun ottamatta Euroopan unionin nykyiset perussopimukset. Uuteen sopimukseen 

perustuva Euroopan unioni on nykyisten Euroopan yhteisön ja Euroopan unionin seuraaja. 

Kokonaisuudistuksella pyritään selkeyttämään ja yksinkertaistamaan unionin perusluonteista 

sääntelyä sekä tehostamaan unionin toimintaa.. Unionin toimielinjärjestelmä on tarkoitus saattaa 

ajan tasalle. Samalla kehitetään unionin avoimuutta ja kansanvaltaisuutta. Lisäksi sopimuksella 

vahvistetaan unionin perusoikeusulottuvuutta. Laaja sopimus sisältää määräyksiä muun ohella 
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unionin perustamisesta, toimivallasta ja toimielinjärjestelmästä samoin kuin unionin ja jäsenvaltioi-

den välisestä suhteesta sekä unionin politiikoista ja toiminnasta. Esityksessä ehdotetaan lisäksi 

säädettäväksi laki Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 

määräysten voimaansaattamisesta. 

Sopimus on ollut tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2006. Edellytyksenä 

kuitenkin on, että unionin kaikki jäsenvaltiot tallettavat ratifiointiasiakirjansa siihen mennessä. 

Muussa tapauksessa sopimus tulee kansainvälisesti voimaan viimeisen ratifioimiskirjan 

tallettamista seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella 

säädettävänä ajankohtana samaan aikaan sopimuksen kansainvälisen voimaantulon kanssa. 

Esityksen varsin kattavissa ja yksityiskohtaisissa käsittelyjärjestysperusteluissa sopimuksen 

määräyksiä arvioidaan ennen muuta perustuslain 1 §:n täysivaltaisuussään-telyn kannalta. 

Tarkastelussa on kiinnitetty huomiota myös perustuslain 2 luvun perusoikeussäännöksiin ja 8 luvun 

säännöksiin ylimpien valtioelinten toimivallasta kansainvälisissä asioissa samoin kuin perustuslain 

3 §:n 3 momentin ja 99 §:n 1 momentin säännöksiin tuomioistuinten riippumattomuudesta ja 

ylimmän tuomiovallan käyttämisestä. Sopimusta on arvioitu myös syyttäjälaitosta koskevien 

perustuslain 104 §:n säännösten kannalta sekä asioiden käsittelystä eduskunnassa annettujen 

perustuslain 39 ja 52 §:n näkökulmasta. Lisäksi perusteluissa esitetään arvio sopimuksen suhteesta 

perustuslain 73 §:n vaatimukseen rajatusta poikkeuksesta sekä 94 §:n 3 momentin edellytykseen 

kansainvälisen velvoitteen kansanvaltaisesta luonteesta. Käsittelyjärjestystä arvioidaan vielä 

Ahvenanmaan itsehallintolain 59 §:n näkökulmasta. Perustelujen mukaan sopimuksen useat 

määräykset koskevat perustuslakia sillä tavoin, että sopimuksen hyväksymisestä tulee päättää 

perustuslain 94 §:n 2 momentissa säädetyllä määräenemmistöllä ja lakiehdotus käsitellä 

perustuslain 95 §:n 2 momentin mukaisessa ns. supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä. 

Lakiehdotuksen tällainen säätämisjärjestys on tarpeen myös siksi, että eräät sopimuksen määräykset 

ovat ristiriidassa Ahvenanmaan itsehallintolain kanssa. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 
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Yleistä 

Euroopan perustuslaista Roomassa lokakuussa 2004 tehdyllä sopimuksella on tarkoitus korvata 

Euroopan unionin nykyiset perussopimukset Euroopan atomienergiayhteisöstä tehtyä sopimusta 

lukuun ottamatta. Yhteen, yhtenäiseen perustuslakisopimukseen on koottu selkeäksi ja 

johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi nykyisin moninaisiin asiakirjoihin ja EY:n tuomioistuimen 

käytäntöön sisältyvää perusluonteista normiainesta unionista, sen toimielinrakenteesta ja tehtävistä 

sekä toimivaltuuksista ja toimivallan jaosta jäsenvaltioiden ja unionin kesken samoin kuin 

esimerkiksi yksilön oikeusaseman perusteista unionin oikeudessa. Tässä mielessä 

perustuslakivaliokunta on luonnehtinut sopimusta unionin nykyisen perustuslaki- ja 

valtiosääntöluonteisen normiston kodifikaatioksi (PeVL 9/2006 vp, s. 2/1). 

Perustuslakisopimuksella ei muuteta unionin perusluonnetta. Unioni on edelleen 

jäsenvaltioiden ja kansalaisten yhteisö, jonka olemassaolon perustava asiakirja on oikeudelliselta 

kannalta jäsenvaltioiden välinen valtiosopimus. Unionin toimivalta on rajattua valtaaja se 

määräytyy ns. annetun toimivallan periaatteen mukaisesti. Unioni toimii jäsenvaltioiden sille 

perustuslakisopimuksella antaman toimivallan rajoissa ja sopimuksessa asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Kaikki muu toimivalta kuuluu jäsenvaltioille (PeVL 9/2006 vp, s. 2/1). 

Perustuslakisopimus sisältää myös nykytilaa monin tavoin muuttavia määräyksiä. Näistä 

merkittävimmät koskevat muun ohella unionin toimivallan laajenemista oikeus-ja sisäasioiden sekä 

yhteisen uiko- ja turvallisuuspolitiikan aloilla, unionin oikeushenkilöllisyyttä, Eurooppa-neuvoston 

muuttamista unionin viralliseksi toimielimeksi samoin kuin Eurooppa-neuvoston ja 

ministerineuvoston puheenjohtajuus-ja päätöksentekojärjestelmien muuttamista, komission 

kokoonpanoa sekä lainsäädäntömenettelyn kehittämistä. Unionin perusoikeusulottuvuutta 

vahvistavat perusoikeuskirjan sisällyttäminen osaksi perustuslakisopimusta samoin kuin 

sopimuksen määräys (1-9 art.) unionin liittymisestä'Euroopan ihmisoikeussopimukseen (PeVL 

9/2006 vp, s. 2/II). 

Perustuslakisopimusta on valmisteltu erityisessä valmistelukunnassa (konventti) ja sen 

laatiman sopimusehdotuksen pohjalta hallitusten välisessä konferenssissa. Perustuslakivaliokunta 

on sopimuksen valmistelun eri vaiheissa osallistunut keskusteluun antamalla lausunnot Euroopan 

unionin tulevaisuutta käsittelevästä valtioneuvoston selonteosta (PeVL 56/2001 vp), 
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toimivallanjakoa Euroopan unionin ja jäsenvaltioden välillä koskevasta valtioneuvoston 

selvityksestä (PeVL 38/2002 vp) sekä konventin tuloksia ja valmistautumista hallitusten väliseen 

konferenssiin selvittävästä valtioneuvoston selonteosta (PeVL 7/2003 vp). Perustuslakivaliokunta 

on antanut lausunnon myös perustuslakisopimusta käsittelevästä valtioneuvoston selonteosta (PeVL 

9/2006 vp). 
 
 
Eduskunnan suostumus 
 
 
Hyväksy m isen tarpeellisuus 

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut 

kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat 

muutoin merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syystä 

eduskunnan hyväksymisen. 

Euroopan unionin perustuslakisopimus sisältää kattavasti määräyksiä unionin tehtävistä ja 

toimivallasta samoin kuin unionin toimielin- ja päätöksentekojärjestelmästä sekä yksilön 

oikeusaseman perusteista. Tällainen valtiosääntöistä ainesta laajasti sisältävä valtiosopimus vaatii 

riidatta eduskunnan hyväksymisen perustuslaissa tarkoitetun "merkitykseltään huomattava" -

perusteen nojalla (PeVL 9/2006 vp, s. 3/II). Lisäksi on selvää, että tällainen sopimus sisältää 

runsaasti lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Esityksen perusteluissa on 

perustuslakisopimuksen laajuus ja kokonaisuudistuksen luonne huomioon ottaen tehty 

asianmukaisesti selkoa lainsäädännön alaan kuuluvia ja muita määräyksiä sisältävistä sopimuksen 

artikloista. Eduskunnan hyväksyminen perus-tuslakisopimukselle on tarpeen myös sopimuksen 

budjettivaltaa sitovien vaikutusten takia (PeVL 9/2006 vp, s. 3/II) samoin kuin siksi, että 

sopimuksella kumotaan (IV-437 art.) eduskunnan hyväksyttäviin kuuluvia, nykyisin voimassa 

olevia perussopimuksia ja niitä vastaavia asiakirjoja (PeVL 1/2003 vp, s. 2/II). 
 

 Hyväksymispäätöksen ala 

Esityksessä ehdotettu eduskunnan hyväksymispäätös kattaa jo vakiintuneen käytännön mukaisesti 

perustuslakisopimuksen kokonaisuudessaan ja siten myös sopimukseen sen erottamattomina osina 

kuuluvat (IV-442 art.) pöytäkirjat ja liitteet (PeVL 11/2003 vp, s. 2/II). 
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Käsittelyjärjestys 
 
 
Arvion lähtökohtia 

Kansainvälisen velvoitteen hyväksymisestä päätetään perustuslain 94 §:n 2 momentin mukaan 

äänten enemmistöllä. Jos ehdotus velvoitteen hyväksymisestä koskee perustuslakia, se on kuitenkin 

hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetulta äänistä. 

Säännökset kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamista tarkoittavan lakiehdotuksen 

säätämisjärjestyksestä ovat perustuslain 95 §:n 2 momentissa. Tällainen lakiehdotus käsitellään 

pääsäännön mukaan tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Jos ehdotus kuitenkin koskee 

perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista, eduskunnan on se hyväksyttävä sitä lepäämään 

jättämättä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Päätös 

perustuslakia koskevan velvoitteen hyväksymisestä on näin ollen tehtävä samalla 

määräenemmistöllä kuin päätös tällaisen velvoitteen voimaan saattavan lain hyväksymisestä (HE 

1/1998 vp, s. 50-51, PeVL 38/2001 vp, s. 4/1). Perustuslain 95 §:n 2 momentin mukaista 

määräenemmis-töpäätöksentekoa kutsutaan supistetuksi perustuslainsäätämisjärjestykseksi (HE 

1/1998 vp, s. 151/11). 

Laki Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten 

hyväksymisestä on säädetty aiemmin voimassa olleiden perustuslakien — hallitusmuodon (1919) ja 

valtiopäiväjärjestyksen (1928) — perusteella usean seikan vuoksi supistetussa 

perustuslainsäätämisjärjestyksessä perustuslakivaliokunnan annettua asiasta lausunnon (PeVL 

14/1994 vp). Vaikeutetun säätämisjärjestyksen käyttämisen yleinen syy oli se, että 

liittymissopimuksen määräykset oikeudellisesti katsoen rajoittivat Suomen täysivaltaisuutta. Myös 

Amsterdamin sopimuksen voimaansaattamislaki on säädetty supistetussa 

perustuslainsäätämisjärjestyksessä (PeVL 10/1998 vp). Nizzan sopimuksen hyväksymisestä sen 

sijaan on päätetty uuden perustuslain (2000) tultua jo voimaan äänten enemmistöllä. Ehdotus 

Nizzan sopimuksen voimaansaattamislaiksi on vastaavasti käsitelty tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä (PeVL 38/2001 vp). Sittemmin tehdyt sopimukset eräiden valtioiden 

liittymisestä Euroopan unioniin on niin ikään hyväksytty äänten enemmistöllä ja ehdotukset 

sopimusten voimaansaattamislaeiksi käsitelty tavallisen lain säätämisjärjestyksessä (PeVL 11/2003 

vp, ks. myös HE 218/2005 vp, EV 68/2006 vp). 
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Supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä säädetyt lait ovat valtiosääntöoikeudelliselta 

luonteeltaan ns. poikkeuslakeja. Niitä voidaan muuttaa tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos 

muuttava laki ei laajenna niillä perustuslakiin tehtyjä poikkeuksia. Myös sellaiset kokonaisuuden 

kannalta epäolennaiset lisäykset ja muutokset, jotka sinänsä merkitsevät perustuslakipoikkeuksen 

vähäistä laajentamista, voidaan toteuttaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, jos 

perustuslakipoikkeuksena aikanaan säädetyn kokonaisjärjestelyn luonnetta ei tällä tavoin muuteta 

toisenlaiseksi (HE 1/1998 vp, s. 125/1). Perustuslakivaliokunta on soveltanut näitä periaatteita 

myös silloin, kun aiemmalla lailla säädetyt perustuslakipoikkeukset siirretään uuteen lakiin 

kumoamalla alkuperäinen poikkeuslaki (PeVL 1/1988, s. 2/1, PeVL 31/1998, s. 5/II). 

Perustuslakivaliokunta lähti Nizzan sopimusta käsiteltäessä siitä, että sopimusta oli ensi 

sijassa arvioitava 1.3.2000 voimaan tulleen uuden perustuslain säännösten kannalta ja vasta 

toissijaisesti liittymissopimuksen ja Amsterdamin sopimuksen voimaansaattamislakien 

näkökulmasta, koska perustuslain säännökset täysivaltaisuudesta ovat osaksi erilaiset kuin kumotun 

hallitusmuodon säännökset samasta asiasta (PeVL 38/2001 vp, s. 4/II). 

Perustuslain 1 §:n 1 momentin säännöstä Suomen täysivaltaisuudesta tulkittaessa on 

säännöksen esitöiden mukaan otettava huomioon Suomen jäsenyys useissa kansainvälisissä 

järjestöissä ja erityisesti jäsenyys Euroopan unionissa. Perustuslakiuudistuksessa sanouduttiin 

yleisesti irti sellaisesta muodollisesta tulkinnasta, jonka mukaan valtion jäsenyys kansainvälisissä 

järjestöissä aina merkitsisi valtion täysivaltaisuuden rajoitusta. Tässä yhteydessä esitöissä 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 täysivaltaisuussääntely sisältää lisäksi aiempaan verrattuna uuden 1 §:n 3 momentin, 

jonka mukaan "Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien 

turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi". Tämän säännöksen eräs merkitys on toimia 

yhtenä kiinnekohtana arvioitaessa, milloin jokin uusi kansainvälinen velvoite on ristiriidassa 

perustuslain täysivaltaisuutta koskevien säännösten kanssa. Perustuslain 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 sellaisinaan ristiriidassa perustuslain täysivaltaisuutta koskevien 
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säännösten kanssa (HE 1/1998 vp, s. 73/11). Tärkeä ja jo vakiintuneena pidettävä kansainväliseen 

yhteistyöhön osallistumisen muoto on Suomen jäsenyys Euroopan unionissa (PeVL 38/2001 vp, s. 

5/1, PeVL 9/2006 vp, s. 5/1). 

Perustuslain täysivaltaisuussäännösten tulkitseminen siitä lähtökohdasta, että Suomi on 

Euroopan unionin jäsen, tarkoittaa valiokunnan aiempien kantojen mukaisesti 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 tarkisrusluonteinen kehittäminen unionilla jo olevien 

toimivaltuuksien pohjalta saattaa tapauksesta riippuen olla sopusoinnussa perustuslain 

täysivaltaisuussääntelyn kanssa. Unionin sisäisen toiminnan tavanomaisena pidettävä kehittäminen 

institutionaalisella tasolla puolestaan on yleensä merkityksetöntä täysivaltaisuuden kannalta (PeVL 

38/2001 vp, s. 5/1, PeVL 7/2003 vp, s. 3—4, PeVL 9/2006 vp, s. 5/1). 

• Näistä lähtökohdista on arvioitava myös nyt käsiteltävänä olevaa perustuslakisopimusta, kuten 

hallituksen esityksessä on tehtykin. Sopimuksella perustettava Euroopan unioni on nykyisiin 

perussopimuksiin pohjautuvien Euroopan yhteisön ja Euroopan unionin seuraaja, jonka toiminta 

perustuu sopimuksen nimenomaisista määräyksistä (IV-438 art.) ilmenevällä tavalla oikeudelliseen 

jatkuvuuteen (PeVL 9/2006 vp, s. 2/1). Asiallisesti kysymys ei näin ollen ole Suomen nykyisen 

unionijäsenyyden näkökulmasta kokonaan uudesta järjestelystä. Käsittelyjärjestysarvioinnin 

kannalta keskeisiä ovat siten nykytilaa muuttavat perustuslakisopimuksen määräykset. 

Perustuslakivaliokunta on ottanut käsittelyjärjestysarvioinnin pohjaksi esitykseen sisältyvät 

valiokunnan aiempiin kannanottoihin tukeutuvat varsin yksityiskohtaiset perustelut. Valiokunnalla 

ei esimerkiksi ole huomautettavaa perusteluissa esitetyistä arvioista, joiden mukaan Euroopan 

unionin oikeushenkilöllisyyttä (PeVL 14/1994 vp), toissijaisuusvalvontaa (PeVL 7/2003 vp, s. 7), 

toimielinjärjestelmää (PeVL 7/2003 vp, s. 7—9) tai määräenemmistöpäätöksentekoa (PeVL7/2003 

vp, s. 8/II) koskevat määräykset eivät vaikuta sopimuksen käsittelyjärjestykseen. Esityksen 

käsittelyjärjestysperuste-lujen lisäksi valiokunta lausuu seuraavaa. 
 

Pilarijaon poistaminen 
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Yleistä. Perustuslakisopimuksella puretaan unionin voimassa oleviin perussopimuksiin pohjautuva 

ns. pilarirakenne, mikä merkitsee nykyisin II pilariin kuuluvan yhteisen uiko- ja 

turvallisuuspolitiikan samoin kuin III pilariin kuuluvien rikosoikeudellisen yhteistyön ja 

poliisiyhteistyön yhteisöllistämistä. Unionin oikeuden yleiset periaatteet — kuten periaate unionin 

oikeuden etusijasta — laajenevat siten koskemaan myös näitä politiikka-aloja, vaikka etenkin 

yhteinen uiko- ja turvallisuuspolitiikka säilyy vastaisuudessakin korostetusti hallitustenvälisenä 

alana. 

Etusijaperiaate. Perustuslakisopimuksen määräys (1-6 art) unionin oikeuden etusijasta on 

muodollisesti uusi. Asiallisesti etusijaperiaate on kuitenkin jo pitkään kuulunut vakiintuneena osana 

yhteisön tuomioistuinten soveltamaan EY-oikeuteen ja on osaltaan vaikuttanut siihen, että ehdotus 

laiksi Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä on aikanaan 

käsitelty supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä (PeVL 14/1994 vp, s. 3, ks. myös PeVL 

15/1992 vp, s. 3/II). Perustuslakivaliokunta on sittemmin todennut etusijaperiaatteen olevan unionin 

jäsenyyteen nykyisin sisältyvä perusluonteinen seikka, jonka nimenomainen mainitseminen 

perustuslakisopimuksessa ei vaikuta sopimuksen valtionsisäiseen käsittelyjärjestykseen (PeVL 

7/2003 vp, s. 10/11). HVK:n päätösasiakirjaan sisältyvässä 1. julistuksessa konferenssi vielä 

erikseen toteaa, että 1-6 artikla on Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen 

oikeusasteen tuomioistuimen olemassa olevan oikeuskäytännön mukainen. Määräys unionin 

oikeuden etusijasta ei vallitsevana oikeudellisena tekijänä sinänsä edellytä perustuslakisopimuksen 

käsittelemistä vaikeutetussa järjestyksessä. 

Etusijaperiaatteen soveltamisalan laajeneminen yhteisön uiko-ja turvallisuuspolitiikan sekä 

rikosoikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön aloille sen sijaan merkitsee valtion 

täysivaltaisuuden uutta rajoitusta, kuten esityksen perusteluissa on katsottu. Vaikka etusijan 

antaminen unionin oikeudelle onkin selvästi vasta viimekätinen keino turvata unionin oikeuden 

tehokkuus (PeVL 7/2003 vp, s. 11/1), on kansalliseen oikeuteen tästä laajennuksesta kohdistuva 

rajoitus siinä määrin merkittävä, että perustuslakisopimuksen hyväksymisestä ja 

voimaansaattamisesta on siksi päätettävä vaikeutetussa käsittelyjärjestyksessä. 

Tuomioistuimen toimivallan laajeneminen, Pilarijaon purkamisen seurauksena unionin 

tuomioistuimen toimivalta laajenee III-377 artiklassa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta 
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kattamaan myös rikosoikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön. Tuomioistuimen päätöksestä voi 

johtua jäsenvaltiolle velvollisuus muuttaa lainsäädäntöään (III- 

362 art.). Perustuslakivaliokunta on aiemmin katsonut tällaisen toimivallan merkitsevän poikkeusta 

perustuslain täysivaltaisuussääntelystä (PeVL 14/1994 vp, s. 3/II, PeVL 15/1992 vp, s. 4/II, PeVL 

2/1990 vp, s. 2/1). Tuomioistuimen toimivallan laajeneminen jäsenvaltion täysivaltaisuuden 

kannalta verraten keskeiselle politiikka-alalle on sillä tavoin merkittävää, että perustuslakisopimus 

on — kuten esityksen perusteluissa on katsottu — tämänkin vuoksi käsiteltävä vaikeutetussa 

järjestyksessä. 

Ennakkoratkaisupyyntö. Jäsenvaltioiden ylimmät tuomioistuimet ovat III-369 artiklan perusteella 

velvollisia saattamaan niiden käsiteltävinä olevissa asioissa esille tulevat kysymykset 

perustuslakisopimuksen tulkinnasta unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Velvollisuus pyytää 

ennakkoratkaisu koskee myös muiden unionisäädösten pätevyyttä ja tulkintaa. Pilarijaon 

purkamisen takia määräys ulottuu nykyisestä poiketen kattamaan myös rikosoikeudellisen 

yhteistyön ja poliisiyhteistyön aloilla annetut unionisäädökset. 

Esityksen käsittelyjärjestysperusteluissa määräyksen katsotaan loukkaavan perustuslain 

täysivaltaisuussääntelyä samoin kuin perustuslain 3 §:n 3 momentin sekä 98 ja 99 §:n säännöksiä 

tuomioistuinten tuomiovallasta. Kantaa perustellaan lähinnä sillä, että perustuslakivaliokunta on 

Suomen liittymissopimuksen käsittelyn yhteydessä katsonut määräysten ennakkoratkaisupyynnön 

esittämisvelvollisuudesta olleen ristiriidassa mainituista asioista tuolloin voimassa olleiden 

perustuslain säännösten kanssa (PeVL 14/1994 vp, s. 3/II). Tältä pohjalta valiokunta on sittemmin 

pitänyt perustuslain kannalta ongelmattomana sellaista ennakkoratkaisusääntelyä, joka perustuu 

kansallisen tuomioistuimen harkintaan (PeVL 28/1997 vp, s. 3/II, PeVL 10/1998 vp, s. 5/1). 

Ennakkoratkaisun pyytäminen rikosoikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön aloille 

kuuluvissa asioissa on voimassa olevilla määräyksillä (SEU 35 art.) jätetty kansallisen 

tuomioistuimen harkittavaksi. Tässä mielessä pilarijaon poistaminen kiistatta muuttaa oikeustilaa. 

Toisaalta yhteisöpilarin alaan kuuluvissa asioissa jäsenvaltioiden ylimmät tuomioistuimet ovat jo 

nykyisten määräysten (EY 234 art.) perusteella velvollisiä pyytämään yhteisön tuomioistuimelta 

ennakkoratkaisua. Tältä kannalta oikeustilan muutoksessa rikosoikeudellisen yhteistyön ja 

poliisiyhteistyön aloilla on kysymys unionissa jo nykyisin käytetyn menettelyn laajentamisesta. 
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Perustuslakisopimuksen soveltamisalaltaan laajentuvat määräykset ennakkoratkaisupyynnön 

esittämisvelvollisuudesta rinnastuvat valiokunnan mielestä unionin tehtäväkentän 

tarkistusluonteiseen kehittämiseen unionilla jo olevien toimivaltuuksien pohjalta eivätkä siksi 

edellytä sopimuksen käsittelemistä vaikeutetussa järjestyksessä. 
 

Perus oikeusulottuvuuden vahvistaminen 

Perustuslakisopimuksella vahvistetaan unionin perusoikeusuiottuvuutta. Alunperin poliittisena 

julistuksena hyväksytty perusoikeuskirja muodostaa sopimuksen II osan, minkä lisäksi sopimus 

sisältää määräyksen (1-9 art.) unionin liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen. 

Perustuslakisopimuksen muissakin kohdissa on nykyisten perussopimusten tapaan viittauksia 

perus- ja ihmisoikeuksiin tai niitä suojaaviin sopimuksiin, kuten 111-209 artiklassa olevat 

maininnat Euroopan sosiaalisesta peruskirjasta sekä työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia 

koskevasta yhteisön peruskirjasta. 

Perusoikeudet ovat jo nykyisin vakiintunut osa Euroopan yhteisön tuomioistuimen 

soveltamaa yhteisöoikeutta. Tämä on myös kirjattu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

voimassa olevaan 6 artiklan 2 kohtaan, jonka mukaan unioni pitää arvossa yhteisön oikeuden 

yleisinä periaatteina perusoikeuksia sellaisina kuin ne taataan Euroopan ihmisoikeussopimuksessa 

ja sellaisina kuin ne ilmenevät jäsenvaltioiden yhteisessä valtiosääntöperinteessä. Samansisältöinen 

määräys on nyt käsiteltävänä olevan perustuslakisopimuksen 1-9 artiklan 3 kohdassa. Yhteisön 

tuomioistuin on käytännössään antanut Euroopan ihmisoikeussopimukselle erityisen merkityksen 

(esim. asia C-274/99 P, 6.3.2001, tuomion kohta 37), minkä lisäksi tuomioistuin voi ratkaisuissaan 

viitata myös nykyisin muodollista sitovuutta vailla olevan perusoikeuskirjan määräyksiin (esim. 

asia C-540/03, 27.6.2006, tuomion kohdat 38 ja 58). Unionin perusoikeusulottuvuuden vah-

vistamisessa ei siten ole kysymys kokonaan uuden säännöstön ottamisesta unionin 

oikeuteen. 

Unionin ja kansallisen perusoikeusjärjestelmän välisten suhteiden kannalta on 

merkityksellistä, että perusoikeuskirjan määräykset koskevat jäsenvaltiota vain sen so-

veltaessa unionin oikeutta. Valiokunta yhtyy esityksen perusteluissa esitettyyn arvioon 

siitä, että perusoikeusulottuvuuden vahvistaminen parantaa yksilön perus- ja ihmis-

oikeuksien suojaa unionin oikeuden soveltamisalalla. Unionin perusoikeusjärjestelmä ei 
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korvaa kansallista perusoikeusjärjestelmää. Perusoikeuksien tulkinnan kannalta on tär-

keää, että unionin perusoikeusjärjestelmä kiinnittyy jäsenvaltioiden yhteisen valtiosään-

töperinteen ohella nykyistä vahvemmin Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Kun lisäksi 

otetaan huomioon perustuslain 1 §:n 3 momentissa oleva nimenomainen maininta Suomen 

osallistumisesta kansainväliseen yhteistyöhön ihmisoikeuksien turvaamiseksi, ei unionin 

perusoikeusulottuvu jden vahvistaminen valiokunnan mielestä vaikuta perus-

tuslakisopimuksen käsittelyjärjestykseen. 

On kuitenkin välttämätöntä toistaa valiokunnan aiempi kanta siitä, että unionin pe-

rusoikeusulottuvuuden vahvistaminen ei muuta perustuslakivaliokunnan roolia perus-ja 

ihmisoikeuksien tulkintaa ja valvontaa harjoittavana toimielimenä kansallisessa lainsää-

däntömenettelyssä tai unionin asioiden kansallisessa ennakkokäsittelyssä (PeVL 7/2003 

vp, s. 10/1). 

Euroopan unionin tasolla on valiokunnan mielestä niin ikään aiheellista pyrkiä ke-

hittämään sellaisia ennakollisen valvonnan mekanismeja, joiden puitteissa perus-ja ih-

misoikeuksista johtuvat vaatimukset tulevat jo säädösten ja päätösten valmisteluvaiheessa 

riittävästi huomioon otetuiksi. Suomen on valiokunnan mielestä syytä olla tässä asiassa 

aloitteellinen. 
Unionin toimivallan muutokset 

Yleistä. Perustuslakisopimus sisältää määräyksiä unionin toimivallasta eräillä uusilla politiikka-

aloilla. Osa näistä määräyksistä koskee aloja tai asioita, joilla unioni on toteuttanut toimenpiteitä jo 

nykyisten perussopimusten nojalla. Näiltä osin kysymys on nimenomaisten 

oikeusperustamääräysten kirjaamisesta sopimukseen eivätkä ne — kuten esityksen 

käsittelyjärjestysperusteluista ilmenee — valiokunnan aiemman käytännön valossa (PeVL 10/1998 

vp, s. 8/II) vaikuta sopimuksen käsittelyjärjestykseen. 

Unionin toimivallan käyttäminen ei joidenkin, esityksen perusteluissa tarkemmin eriteltyjä 

uusia politiikka-aloja koskevien määräysten mukaan estä jäsenvaltioita käyttämästä omaa 

toimivaltaansa ja joillakin uusilla aloilla unionin toimivalta käsittää vain tuki-, yhteensovittarnis- ja 

täydennystoimien toteuttamisen. Valiokunta yhtyy perusteluista ilmenevään käsitykseen, etteivät 

tällaiset määräykset unionin toimivallan luonne huomioon ottaen vaadi sopimuksen käsittelemistä 

vaikeutetussa järjestyksessä. 
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Euroopan syyttäjänvirasto. Perustuslakisopimuksen III-274 artikla mahdollistaa Euroopan 

syyttäjänviraston perustamisen. Virastolla on artiklan 2 kohdan perusteella toimivalta tutkia unionin 

taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia sekä asettaa syytteeseen rikosten tekijät ja niihin osalliset. 

Virasto toimii syyttäjän tehtävissä tällaisia tekoja koskevissa rikosasioissa jäsenvaltioiden 

toimivaltaisissa tuomioistuimissa. 

Syyttäjän tehtävässä on kiistatta kysymys sellaisesta merkittävän julkisen vallan 

käyttämisestä, jonka osoittaminen muulle kuin kansalliselle viranomaiselle on ristiriidassa 

perustuslain 1 ja 104 §:n säännösten kanssa valtion täysivaltaisuudesta ja syyttäjälaitoksesta. 

Määräykset Euroopan syyttäjänviraston toimivallasta edellyttävät siten sopimuksen käsittelemistä 

vaikeutetussa järjestyksessä. 

Yhteinen kauppapolitiikka. Yhteinen kauppapolitiikka laajenee III-315 artikla 1 kohdan perusteella 

kattamaan myös ulkomaiset suorat sijoitukset. Politiikka-alana yhteinen kauppapolitiikka on 

kuulunut yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan jo 1970-luvun alusta lukien. Nykyisin asiasta on 

määräys EY:n perustamissopimuksen 133 artiklassa, jonka 1 kohdan mukaan yhteinen 

kauppapolitiikka perustuu yhtenäisiin periaatt isiin etenkin tullien muuttamisessa, tulli- ja 

kauppasopimusten tekemisessä, vapauttamista koskevien toimenpiteiden yhtenäistämisessä, 

vientipolitiikassa sekä kauppaa suojaavissa toimenpiteissä. Unionille jo varsin vakiintuneesti 

kuuluneen tehtäväkentän laajeneminen koskemaan myös ulkomaisia suoria sijoituksia ei — toisin 

kuin esityksen perusteluissa on katsottu — valiokunnan mielestä ole niin olennainen muutos 

unionin nykyisiin tehtäviin yhteisen kauppapolitiikan alalla, että se vaatisi supistetun 

perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä. Valiokunta voi sen sijaan yhtyä esityksen 

perusteluissa aiemman käytännön (PeVL 10/1998 vp, s. 5/II, PeVL 38/2001 vp, s. 8/1) pohjalta 

lausuttuun käsitykseen siitä, etteivät III-315 artiklan määräykset palveluista vaikuta perustus-

lakisopimuksen käsittelyjärjestykseen. 
 

Kansainvälisen sopimuksen tekemismenettely 

Perustuslakisopimuksen III-325 artikla sisältää määräyksiä unionin ja kolmansien maiden tai 

kansainvälisten järjestöjen välisten kansainvälisten sopimusten tekemismenettelystä. Määräykset 

koskevat myös yhteisen uiko-ja turvallisuuspolitiikan alalla tehtäviä sopimuksia. 
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Artikla ei sisällä viittausta yhteisen uiko- ja turvallisuuspolitiikan alalla sovellettavaan ns. 

hätäjarrulausekkeeseen (111-300 art. 2 kohta), jonka perusteella jäsenvaltio voi elintärkeistä 

kansalliseen politiikkaan liittyvistä syistä vastustaa eurooppapäätök-sen tekemistä 

määräenemmistöllä. Tällöin ministerineuvosto voi määräenemmistöllä pyytää asian saattamista 

Eurooppa-neuvoston käsiteltäväksi yksimielisen eurooppapää-töksen tekemiseksi. 

Viittauksen puuttumisen katsotaan esityksen perusteluissa merkitsevän sellaista muutosta 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 23 ja 24 artiklan nykysääntelyyn, joka on vastoin 

perustuslain säännöksiä valtion täysivaltaisuudesta. Tämän kannan tueksi perusteluissa viitataan 

perustuslakivaliokunnan aiempiin kannanottoihin, joiden mukaan hätäjarrumahdollisuuden 

sisältymistä päätöksentekomenettelyyn on pidetty seikkana, jonka takia unionin 

sopimuksentekovallasta ei aiheudu perustuslain kanssa ristiriidassa olevaa Suomen uiko-ja 

turvallisuuspolitiikkaa koskevan päätösvallan rajoitusta (PeVL 10/1998 vp, s. 6—7, PeVL 38/2001 

vp, s. 6/II). 

Hätäjarrulausekkeeseen kohdistuvan nimenomaisen viittauksen puuttumista on valiokunnan 

aiemman käytännön valossa sinänsä pidettävä valtion täysivaltaisuuden rajoituksena. 

Lausekkeeseen vetoamiskynnystä voidaan toisaalta jo nykyisin pitää käytännössä varsin korkeana, 

mikä osaltaan vähentää perustuslakisopimuksesta johtuvan rajoituksen merkittävyyttä. Kynnyksen 

sanonnallinen nostaminen nykyisistä "tärkeistä" kansalliseen politiikkaan liittyvistä syistä 

perustuslakisopimuksen III-300 artiklassa "elin-tärkeisiin" syihin taas on osoitus tarpeesta tehostaa 

etenkin laajenevan unionin päätöksentekokykyä yhteisen uiko-ja turvallisuuspolitiikan alalla. 

Neuvosto päättää kansainvälisen sopimuksen tekemiseen liittyvistä asioista III-325 artiklan 8 

kohdan perusteella yksimielisesti, jos sopimus koskee alaa, jolla unionin säädöksen antaminen 

perustuslakisopimuksen määräysten perusteella edellyttää yksimielisyyttä, taikka jos kysymys on 

assosiaatiosopimuksesta tai III-319 artiklassa tarkoitetusta yhteistyösopimuksesta unionin jäseneksi 

ehdolla olevan valtion kanssa. Muissa eli määräenemmistöpäätöksenteon piiriin kuuluvissa asioissa 

on valiokunnan mielestä kaiken kaikkiaan epätodennäköistä, että jäsenvaltion aidosti elintärkeät 

seikat eivät tulisi vilpittömän yhteistyön periaatetta (1-5 artiklan 1 ja 2 kohta) noudattavassa 

neuvostossa huomioon otetuiksi, vaikka III-325 artiklasta puuttuukin nimenomainen viittaus 

hätäjarrulausekkeeseen. Näistä syistä valiokunta pitää viittauksen puuttumisesta johtuvaa 
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täysivaltaisuuden rajoitusta asiallisilta vaikutuksiltaan sillä tavoin vähäisenä, ettei rajoitus vaikuta 

perustuslakisopimuksen käsittelyjärjestykseen (ks. myös PeVL 38/2001 vp, s. 6—7). 
 

Perustuslakisopimuksen muuttamismenettelyt 

Yleistä. Perustuslakisopimus sisältää erinäisiä määräyksiä^Eurooppa-neuvoston ja mi-

nisterineuvoston toimivallasta muuttaa tai tarkentaa sopimusta. Tällaiset määräykset ovat 

merkityksellisiä valtion täysivaltaisuutta sekä kansainvälisten velvoitteiden hyväksymistä ja 

voimaansaattamista koskevien perustuslain säännösten muodostaman kokonaisuuden kannalta. 

Perustuslakivaliokunta on vastaavanlaisia sopimusjärjestelyjä viime vuosina arvioidessaan 

lähtenyt yleisesti siitä, että sopimukseen perustuvalle toimielimelle voidaan antaa toimivaltaa 

mukauttaa sopimusta mutta ei muuttaa sitä. Sallittujen mukautusten tulee olla asialliselta 

merkitykseltään sellaisia, että ne eivät vaikuta itse sopimuksen luonteeseen eivätkä toisaalta koske 

asioita, jotka perustuslain mukaan edellyttävät eduskunnan myötävaikutusta (PeVL 38/2001 vp, s. 

7/II, PeVL 51/2001 vp, s. 2/II). 

Tämän yleisen tulkintalinjan pohjalta valiokunta antoi Nizzan sopimuksen käsittelyn 

yhteydessä (PeVL 38/2001 vp, s. 7/II) suurta painoa sille, että kysymys oli Euroopan yhteisöjen 

perustamissopimuksista. Valiokunta totesi EY:n olevan jäsenvaltioiden yhteistyön kiinteyden ja 

laajuuden perusteella erityisasemassa nykyisten kansainvälisten järjestelyjen joukossa, ja kiinnitti 

huomiota pitkään tunnustettuun tarpeeseen kehittää unionin sopimusrakennelmia samoin kuin 

sopimusten muutosmekanismeja. Valiokunta piti tuolloin ministerineuvostolle annettavaa valtaa 

päättää joistakin muutoksista käyttökelpoisena keinona. 

Perustuslain täysivaltaisuussäännösten kannalta valiokunta piti keskeisimpänä, että Nizzan 

sopimuksen mahdollistamista muutoksista päätti neuvosto yksimielisesti. 

Valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa oli valiokunnan mielestä merkitystä myös sillä, että 

neuvoston päätösvalta koski yleensä tarkasti ja yksityiskohtaisesti määriteltyjä asioita, jotka 

puolestaan kohdistuivat eri tavoin toimielimiin tai niiden välisiin suhteisiin. Neuvoston päätöksillä 

ei voitu laajentaa yhteisön toimivaltaa, eikä neuvoston päätösvalta ulottunut perustamissopimuksen 

perusluonteeseen tai -tavoitteisiin vaan rajoittui sen silloisiin puitteisiin. Näiden seikkojen 

perusteella tuolloiset määräykset eivät vaikuttaneet sopimuksen käsittelyjärjestykseen (PeVL 

38/2001 vp, s. 7/II). 
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Yksinkertaistetut tarkistusmenettelyt. Eurooppa-neuvosto voi (IV-444 art.) yksimielisesti tehtävällä 

eurooppapäätöksellä päättää, että ministerineuvostolla on perustuslakisopimuksen III osan 

määräysten mukaan yksimielistä päätöksentekoa edellyttävällä tietyllä alalla tai sellaista 

päätöksentekoa edellyttävässä tietyssä asiassa mahdollisuus tehdä ratkaisuja määräenemmistöllä. 

Yksimielinen Eurooppa-neuvosto voi niin ikään päättää, että III osan mukaan erityisessä 

lainsäätämisjärjestyksessä annettavat eurooppalait ja -puitelait voidaan hyväksyä tavanomaisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä. 

Perustuslakivaliokunta on alustavasti verrannut konventin ehdotukseen aiemmin sisältyneitä 

vastaavankaltaisia valtuuksia Nizzan sopimuksen määräyksiin ja huomauttanut ehdotettujen uusien 

valtuuksien olevan alaltaan yleisiä, kaiken kattavia (PeVL 7/2003 vp, s. 4—5). 

Perustuslakisopimus sisältää konventin ehdotuksesta poiketen määräyksen (IV-444 art. 3 

kohta), jonka nojalla yhdenkin jäsenvaltion kansallinen parlamentti voi kuuden kuukauden kuluessa 

aloitteesta tiedon saatuaan ilmoittaa vastustavansa aloitetta Eurooppa-neuvoston päätökseksi 

sopimuksen tarkistamisesta. Tällöin sopimusta ei voida muuttaa yksinkertaisessa 

tarkistusmenettelyssä. Seikka on sinänsä merkityksellinen valtion täysivaltaisuuden kannalta. 

Yleisissä ja kattavissa määräyksissä on kuitenkin kysymys toimivallasta muuttaa — eikä vain 

mukauttaa — perustuslakisopimusta muussa kuin perustuslain 93—95 §:ssä säädetyssä 

menettelyssä, minkä vuoksi sopimus on näiltä osin vastoin perustuslain säännöksiä kansainvälisten 

velvoitteiden hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta, ja muodostuu siten viime kädessä 

ongelmalliseksi myös valtion täysivaltaisuuden näkökulmasta. Määräys Eurooppa-neuvoston 

toimivallasta edellyttää näin ollen sopimuksen käsittelemistä vaikeutetussa käsittelyjärjestyksessä. 

Yksimielinen Eurooppa-neuvosto voi IV-445 artiklan nojalla päättää perustuslakisopimuksen 

III osan III osaston (sisäiset politiikat ja toimet) määräysten muuttamisesta kokonaan tai osittain. 

Tältä osin sääntely ei muodostu perustuslain kannalta ongelmalliseksi, koska päätöksen 

voimaantulo edellyttää kunkin jäsenvaltion hyväksyvän sen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten 

mukaisesti. 

111-422 artikla. Yksimielinen ministerineuvosto voi tiiviimmän yhteistyön aloilla päättää siirtyä 

tekemään päätöksiä määräenemmistöllä sekä käyttämään tavanomaista lainsäätämisjärjestystä 

erityisen säätämisjärjestyksen sijasta. Neuvoston päätösvaltaiseen kokoonpanoon kuuluvat tällöin 
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vain tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvia jäsenvaltiota edustavat neuvoston jäsenet. 

Soveltamisalaltaan varsin yleinen valtuus on ristiriidassa perustuslain säännösten kanssa valtion 

täysivaltaisuudesta sekä kansainvälisten velvoitteiden hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta, 

minkä vuoksi perustuslakisopimuksen hyväksymisestä on näiltä osin päätettävä vaikeutetussa 

käsittelyjärjestyksessä. 

111-270 ja 111-271 artiklat. Eurooppapuitelailla voidaan perustuslakisopimuksen III-270 artiklan 2 

kohdan perusteella säätää vähimmäissäännöistä tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten 

vastavuoroisen tunnustamisen sekä poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön helpottamiseksi 

rajat ylittävissä rikosasioissa. Vähimmäissäännöt voivat koskea mainitussa sopimuskohdassa 

lueteltujen asioiden lisäksi "muita rikosasioiden käsittelyn erityisiä osatekijöitä", jotka neuvosto 

määrittelee yksimielisellä eurooppapää-töksellä saatuaan Euroopan parlamentin hyväksynnän. 

Samankaltainen valtuutus sisältyy perustuslakisopimuksen III-271 artiklan 1 kohtaan. 

Eurooppapuitelailla voidaan sen mukaan säätää rikosten ja seuraamusten määritte 

lyn vähimmäissäännöistä sopimuskohdassa erikseen luetelluilla erityisen vakavan rajat 

ylittävän rikollisuuden aloilla. Rikollisuuden muutosten perusteella neuvosto voi eu-

rooppapäätoksellä määritellä myös muita rikollisuuden aloja luettaviksi artiklan sovel-

tamisalaan. 

y t Perustuslakivaliokunta on aiemmin arvioinut rakenteeltaan vastaavaa määräystä 

neuvostolle annettavasta valtuudesta laajentaa unionin toimivaltaa ja katsonut valtuus-

sääntelyn poikkeavan perustuslain täysivaltaisuussäännöksistä (PeVL 10/1998 vp, s. 5/II). 

Perustuslakisopimuksen III-270 ja 01-271 artiklojen määräykset neuvoston oikeudesta päättää 

unionin toimivallan laajuudesta verraten keskeisillä oikeudenaloilla muodostuvat artiklojen 

yleispiirteisyyden takia varsin väljiksi ja ovat siten ongelmallisia myös kansainvälisten 

velvoitteiden hyväksymistä ja voimaansaattamista koskevien perustuslain säännösten 

näkökulmasta. Valiokunta yhtyy esityksen perusteluista ilmenevään arvioon, jonka mukaan 

sopimus on näiden valtuusmääräysten takia käsiteltävä vaikeutetussa järjestyksessä. 

- III-274 artiklan 4 kohta. Eurooppa-neuvosto voi sopimusmääräyksen perusteella laajentaa 

Euroopan syyttäjänviraston toimivaltuuksia yksimielisellä eurooppapäätöksellä ensinnäkin 

niin, että virasto voi toimia myös rajat ylittävän vakavan rikollisuuden torjumiseksi. Viraston 
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tutkinta- ja syytteeseenpanovaltuudet voidaan lisäksi ulottaa myös useita jäsenvaltioita 

koskevien vakavien rikosten tekijöihin ja osallisiin. 

Määräyksessä on kysymys Eurooppa-neuvoston mahdollisuudesta laajentaa unionin 

toimivaltaa merkittävän julkisen vallan käyttämiseksi jäsenvaltiossa. Tällainen valtuutus on 

perustuslakivaliokunnan aiemman käytännön valossa ristiriidassa valtion täysivaltaisuutta 

samoin kuin kansainvälisten velvoitteiden hyväksymisestä ja voimaansaattamista koskevien 

perustuslain säännösten kanssa, minkä vuoksi sopimus on näiltä osin käsiteltävä vaikeutetussa 

järjestyksessä. 
/ 

/ 
 
 
 
 
 

Rajattu poikkeus 

Poikkeuslakimahdollisuuden käyttöalaa on perustuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä rajoitettu 

perustuslain 73 §:n 1 momenttiin otetulla maininnalla rajatusta poikkeuksesta. Supistetussa 

perustuslainsäätämisjärjestyksessä käsiteltävät kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamislait 

ovat perustuslain esitöiden mukaan valtiosääntöoikeudelliselta luonteeltaan poikkeuslakeja. Siksi 

myös niihin kohdistuu perustuslain 73 §:ssä tarkoitettu rajatun poikkeuksen vaatimus (HE 1/1998 

vp, s. 125/1, PeVM 10/1998 vp, s. 28/11). 

Perustuslain esitöissä todetaan ilmaisun "rajattu poikkeus" viittaavaan ensi sijassa 

poikkeuksen alan asialliseen rajoittamiseen. Poikkeuslain tulee olla selvästi rajattu suhteessa 

perustuslain kokonaisuuteen. Ilmaisulla ei kuitenkaan viitata jonkin lakiehdotuksen perustuslaista 

poikkeavien säännösten lukumäärään (HE 1/1998 vp, s. 125/11). 

Perustuslakia on valiokunnan mielestä tulkittava tältäkin osin siitä lähtökohdasta, että Suomi 

on —ja oli jo perustuslakia säädettäessä — Euroopan unionin jäsen. Valiokunta on edellä todennut, 

että perustuslakisopimuksessa ei asiallisesti ole kysymys Suomen unionijäsenyyden näkökulmasta 

kokonaan uudesta järjestelystä. Siksi merkityksellisiä perustuslain 73 §:n 1 momentin kannalta ovat 

vain sopimukseen sisältyvät nykytilaan verrattuna uudet poikkeukset perustuslaista. Tällaisia ovat 

ennen muuta pilarijaon poistumisesta johtuva unionin oikeuden etusijaperiaatteen laajentaminen 

yhteisen ulko-ja turvallisuuspolitiikan sekä rikosoikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön aloille 
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samoin kuin unionin tuomioistuimen toimivallan ulottaminen viimeksi mainitulle alalle, kuten 

myös syyttämistoimivallan uskominen Euroopan syyttäjänvirastolle sekä kansainvälisten 

velvoitteiden hyväksymis- ja voimaansaattamisvallan siirtäminen eräiltä osin Euroopan unionille. 

Sopimusmääräyksiin perustuvat unionin toimivaltuudet näissä asioissa ovat kansalliseenkin 

lainsäädäntöön sovellettavien arviointiperusteiden näkökulmasta pääosin varsin tarkasti rajattuja. 

Pilarijaon poistumisesta johtuvia unionin toimivallan muutoksia voidaan pitää jossain määrin 

väljinä. Kysymys on kuitenkin näiltäkin osin unionin — vaikkakin pilarijaon — puitteissa jo 

verraten vakiintuneesti harjoitettavasta yhteistyöstä eikä sinänsä uusista tai määrittelemättömistä 

politiikka-aloista. Vaikeutettua käsittelyjärjestystä edellyttävät perustuslakisopimuksen määräykset 

eivät yleisesti arvioituna merkitse olennaisia muutoksia Suomen unionijäsenyyttä tarkoittavaan 

nykyiseen kokonaisjärjestelyyn eivätkä muodostu ongelmallisiksi perustuslain 73 §:n 1 momentissa 

olevan vaatimuksen kannalta rajatusta poikkeuksesta. Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, 

ettei valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden määräyksiltä ole ylipäätään 

mahdollista vaatia samanlaista tarkkuutta ja täsmällisyyttä kuin kansalliselta lailta. 

Kansainvälinen velvoite ei perustuslain 94 §:n 3 momentin mukaan saa vaarantaa 

valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita. Perustuslain esitöissä säännöksen todetaan olevan 

yhteydessä perustuslain 1 §:n 3 momenttiin, jonka mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen 

yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi (HE 

1/1998 vp, s. 150/1). Perustuslakisääntelyä tarkasteltaessa on siksi valiokunnan mielestä näiltäkin 

osin otettava erityisesti huomioon Suomen jäsenyys Euroopan unionissa (HE 1/1998 vp, s. 72/11). 

Valiokunta on perustuslain 1 §:n 3 momentin ja sen esitöiden pohjalta todennut Suomen jäsenyyden 

Euroopan unionissa olevan tärkeä ja jo vakiintuneena pidettävä kansainväliseen yhteistyöhön 

osallistumisen muoto (PeVL 38/2001 vp, s. 5/1, PeVL 9/2006 vp, s. 5/1). 

Perustuslakisopimuksen I osan VI osastoon kootuilla määräyksillä demokratian 

toteutumisesta unionissa on tarkoitus korostaa unionin kansanvaltaisia perusteita. Osasto sisältää 

määräyksiä muun ohella demokraattisen yhdenvertaisuuden (1-45 art.), edustuksellisen 

demokratian (1-46 art.) ja osallistuvan demokratian (1-47 art.) periaatteista samoin kuin unionin 

toiminnan avoimuudesta (1-50 art.). Unionin perusoikeusulottuvuuden kehittäminen 

perustuslakisopimuksessa tarkoitetulla tavalla vahvistaa omalta osaltaan sekin union 

kansanvaltaisia perusteita. i         Selvää on, ettei Suomen jäsenyys perustuslakisopimuksen 
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tarkoittamassa Euroopan unionissa muodostu perustuslain 94 §:n 3 momentin kannalta 

merkitykselliseksi. 
 

Ahvenanmaan itsehallinto 

Käsittelyjärjestys. Valtiosopimuksen tai muun kansainvälisen velvoitteen sisältäessä määräyksen 

Ahvenanmaan itsehallintolain perusteella maakunnan toimivaltaan kuuluvassa asiassa, on 

maakuntapäivien itsehallintolain 59 §:n 1 momentin mukaan hyväksyttävä 

voimaansaattamissäädös, jotta määräys tulisi voimaan maakunnassa. Jos määräys on ristiriidassa 

itsehallintolain säännösten kanssa, se tulee lain 59 §:n 2 momentin mukaan voimaan maakunnassa 

vain, jos maakuntapäivät antaa hyväksymisensä päätöksellä, jota on kannattanut kaksi kolmasosaa 

annetuista äänistä. Lisäksi velvoitteen voimaansaattamisesta on säädettävä lailla, joka on 

eduskunnassa käsitelty perustuslain 95 §:n 2 momentin mukaisessa supistetussa 

perustuslainsäätämisjärjestyksessä. 

Tältä kannalta merkityksellisiä ovat ennen muuta perustuslakisopimuksen sellaiset 

määräykset, jotka tarkoittavat maakunnan lainsäädäntö-ja hallintotoimivaltaan kuuluvien asioiden 

siirtämistä Euroopan unionin toimivallan alaan. Käsittelyjärjestysar-vioinnissa on valiokunnan 

mielestä seurattava soveltuvin osin ns. poikkeuslakien muuttamista koskevia periaatteita (ks. edellä 

s...). Aiemmalla lailla toteutetun toimivaltasiir-ron laajentamisesta on siten säädettävä vaikeutetussa 

järjestyksessä. Toisaalta sellaiset kokonaisuuden kannalta epäolennaiset lisäykset ja muutokset, 

jotka sinänsä merkitsevät aiemman toimivaltasiirron vähäistä laajentamista, voidaan toteuttaa 

tavallisessa käsittelyjärjestyksessä, jos vaikeutetussa järjestyksessä aikanaan säädetyn 

kokonaisjärjestelyn luonnetta ei tällä tavoin muuteta toisenlaiseksi. 

» Maakunnan toimivaltaan kuuluvia unionin uusia aloja ovat matkailu, urheilu, pelastuspalveluja 

hallinnollinen yhteistyö. Näillä aloilla unionilla on kuitenkin toimivalta toteuttaa vain 1-17 

artiklassa tarkoitettuja tuki-, yhteensovittamis- tai täydennystoimia, joihin ei sisälly jäsenvaltioiden 

lainsäädännön yhdenmukaistamista. Unionin toimivallan tällaisen luonteen takia sääntely ei ole 

ristiriidassa Ahvenanmaan itsehallintolain kanssa. 

Kansanterveyden alaan kuuluva 111-278 artiklan 4 kohdan d alakohdan määräys unionin 

toimivallasta säätää toimenpiteistä, jotka koskevat rajat ylittävien vakavien terveysuhkien 

seurantaa, niistä hälyttämistä ja niiden torjuntaa merkitsee esityksen perustelujen mukaan 
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maakunnalle nykyisin kuuluvan toimivallan siirtoa Euroopan unionille. Kun kuitenkin otetaan 

huomioon itsehallintolain 27 §:n säännökset väestönsuojelua ja tarttuvia tauteja samoin kuin 

eläinten ja eläintuotteiden maahantuontia sekä kasvintuhoojien maahan kulkeutumista koskevien 

asioiden kuulumisesta valtakunnan toimivaltaan, ei puheena olevassa sopimusmääräyksessä ole 

valiokunnan mielestä kysymys maakunnan toimivaltaan kuuluvista asioista. 

Pilarijaon poistumisen myötä yhteisöoikeuden yleisiä periaatteita sovelletaan vastaisuudessa 

myös poliisiyhteistyön ja rikosoikeudellisen yhteistyön aloilla. Tällä seikalla on merkitystä osin 

siksi, että yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevat asiat kuuluvat maakunnan toimivaltaan 

itsehallintolain 17 §:n 6 kohdassa mainituin poikkeuksin, mutta ennen muuta sen vuoksi, että teon 

säätäminen rangaistavaksi ja rangaistuksen määrä kuuluvat itsehallintolain 17 §:n 25 kohdan 

perusteella maakunnan toimivaltaan, kun ön kysymys maakunnan lainsäädäntövaltaan muuten 

kuuluvasta oikeudenalasta. Perustuslakisopimuksesta johtuvat oikeudelliset vaikutukset maakunnan 

toimivaltaan ovat näiltä osin valiokunnan mielestä siinä määrin merkittäviä, että sopimuksen 

voimaan-saattamissäädös on — kuten esityksen perusteluissa todetaan — siksi käsiteltävä Ahve-

nanmaan itsehallintolain 59 §:n 2 momentissa tarkoitetussa vaikeutetussa järjestyksessä. 

Voimaansaattamissäädöksen merkitys. Ahvenanmaan itsehallintolain 59 §:ssä tarkoitetun 

voimaansaattamissäädöksen hyväksyminen on edellytys sille, että asianomaisen valtiosopimuksen 

tai muun kansainvälisen velvoitteen määräykset tulevat voimaan maakunnassa siltä osin kuin 

määräykset koskevat maakunnan toimivaltaan kuuluvia asioita. Voimaansaattamissäädöksellä ei ole 

merkitystä valtakunnan toimivallan alaan kuuluvien sopimusmääräysten voimaantulolle 

maakunnassa. 

Valtiosopimuksen hyväksyminen ja siihen sitoutuminen ovat sopimusmääräysten 

voimaansaattamisesta erillisiä asioita (PeVL 9/2006 vp, s. 3—4). Suomen sitoutumis-tahdon 

muodostamisesta päättävät perustuslain 93 ja 94 §:n perusteella eduskunta ja tasavallan presidentti 

yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, minkä lisäksi presidentti päättää yhteistoiminnassa 

valtioneuvoston kanssa Suomen sitoutumistahdon ilmaisemisesta. Perustuslain 95 §:n 1 momentissa 

tarkoitetun voimaansaattamislain tai -asetuksen taikka Ahvenanmaan itsehallintolain 59 §:ssä 

tarkoitetun voimaansaattamissäädöksen hyväksyminen eivät ole edellytyksiä päätösten tekemiselle 

Suomen sitoutumistahdon muodostamisesta tai sen ilmaisemisesta. Siten esimerkiksi nyt 
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käsiteltävänä oleva perustuslakisopimus voidaan ratifioida, jos eduskunta hyväksyy sopimuksen 

(PeVL 10/1998 vp, s. 1 O/I). 

Perustuslakisopimuksen voimaansaattamissäädöksen mahdollinen hyväksymättä jättäminen 

johtaisi toisaalta hyvin ongelmalliseen tilanteeseen Suomen ja myös maakunnan kannalta. 

Epävarmuus koskisi ennen muuta sitä, miltä osin perustuslakisopimus olisi 

voimaansaattamissäädöksen puuttumisesta huolimatta voimassa maakunnassa etenkin kun otetaan 

huomioon IV-438 artiklan määräykset oikeudellisesta jatkuvuudesta ja seuraannosta sekä se, että 

perustuslakisopimuksen voimaansaattamislailla on tarkoitus pääosin kumota aiempien 

perussopimusten voimaansaattamissäädökset. Perustuslakisopimuksen osapuolena oleva Suomi ei 

tällaisen oikeudellisen epävarmuuden vallitessa voisi taata sopimuksen asianmukaista 

täytäntöönpanoa maakunnassa ainakaan niillä unionin uusilla aloilla, jotka Ahvenanmaan 

itsehallintolain mukaan kuuluvat maakunnan toimivaltaan. Tällaisessa tilanteessa valtioneuvoston 

tulisi valiokunnan käsityksen mukaan ryhtyä ongelman selvittämiseen tähtäävien neuvottelujen 

käynnistämiseen Euroopan unionissa (PeVL 10/1998 vp, s. 10/11). 
 
 
Muita seikkoja 
 

Eurooppa-neuvoston aseman virallistaminen. Eurooppa-neuvosto muuttuu perustuslakisopimuksen 

määräysten perusteella unionin viralliseksi toimielimeksi. Muutoksen takia on aiheellista korostaa 

perustuslain 97 §:n säännöksiä eduskunnan oikeudesta saada tietoja Eurooppa-neuvostossa 

käsiteltävistä asioista samoin kuin säännöksiä eduskunnan osallistumisesta sen toimivaltaan 96 §;n 

mukaan kuuluvien Euroopan unionin asioiden kansalliseen valmisteluun. 

Muutos Eurooppa-neuvoston asemassa ei — kuten valiokunta on aiemmin todennut — voi 

olla merkityksetön seikka myöskään tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välillä noudatettavien 

käytäntöjen kannalta (PeVL 7/2003 vp, s. 8/1). Kysymys on valiokunnan aiemman kannan mukaan 

viime kädessä siitä, että perustuslain 93 §:n 2 momentissa osoitetaan valtioneuvoston toimivaltaan 

unionissa tehtävien päätösten kansallinen valmistelu (PeVM 10/1998 vp, s. 26/11) ja että unionin 

perustuslakisopimuksen muutosten valmisteluun sovelletaan saman pykälän 1 momentin 

säännöksiä (HE 1/1998 vp, s. 146/1). 

Muutos vahvistaa entisestään parlamentaarisessa vastuussa olevan valtioneuvoston toimintaa 

johtavan pääministerin asemaa Suomen eurooppapolitiikan johdossa ja Suomen edustajana 
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Eurooppa-neuvostossa. Valtioneuvoston toimivalta ulottuu perustuslain 93 §:n 2 momentin 

perusteella Euroopan unionin koko toimialalle ja kattaa siten myös unionin yhteisen uiko-ja 

turvallisuuspolitiikan. Muodostettaessa Suomen kantaa merkittäviin uiko-ja turvallisuuspoliittisiin 

unioniasioihin valtioneuvoston tulee kuitenkin toimia läheisessä yhteistyössä tasavallan presidentin 

kanssa (HE 1/1998 vp, s. 146— 147, Pe VM 10/1998 vp, s. 26/11, PeVL 54/2005 vp, s. 4, PeVL 

6/2006 vp, s. 3/11). Valtioneuvostosta annetun lain 24 §:ssä tarkoitettu valtioneuvoston uiko-ja 

turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteinen kokous on 

perustuslakivaliokunnan mielestä riittävä yhteistyön muoto muodostettaessa Suomen kantaa Eu-

rooppa-neuvostossa esille tuleviin merkittäviin uiko- ja turvallisuuspoliittisiin unioniasioihin. 

Unionijäsenyyden ilmeneminen Suomen perustuslaissa. Suomen perustuslakiin ei sen 

kokonaisuudistuksen yhteydessä katsottu tarpeelliseksi ottaa unioniasioiden käsittelyä koskevien 

säännösten lisäksi nimenomaista mainintaa Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa (PeVM 

10/1998 vp, s. 6). Tällaisen maininnan lisääminen perustuslakiin ei ole oikeudelliselta kannalta 

nytkään välttämätöntä. Mainintaa on kuitenkin perustuslain mahdollisten tulevien laajempien 

uudistusten yhteydessä aiheellista harkita uudelleen. 
 

Euratom 

Perustuslakisopimuksella kumotaan Euroopan unionin nykyiset perussopimukset lukuun ottamatta 

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusta, joka on tarkoitettu jätettäväksi voimaan. 

Tämän seikan tulee käydä ilmi myös ehdotetun voimaansaattamislain 2 §:n 2 momentin 1 kohdasta 

esimerkiksi seuraavasti: "Tällä lailla kumotaan: 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." 
PeVL */20Ö6 vp — HE 67/2006 vp 

 
 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että eduskunnan suostumus on tarpeen Roomassa 29 

päivänä lokakuuta 2004 Euroopan perustuslaista 

tehtyyn sopimukseen, 
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että sopimus hyväksytään päätöksellä, jota kannattaa 

vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, ja 

että lakiehdotus käsitellään supistetussa perus-

tuslainsäätämisjärjestyksessä. 
 
 
 
 
 

Helsingissä (XX) päivänä lokakuuta 2006 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

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

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

 
Jan Vapaavuori /kok. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen 


