


PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän  kunnioittaen  seuraavan  lausunnon,  joka  koskee  valtioneuvoston  Europolyleissopimuksen

muuttamista koskevan muutosehdotuksen johdosta antamaa selvitystä (E 126/2001 vp).

Valtioneuvoston antamassa selvityksessä käsitellään asiallisesti ottaen kolmea  toisiinsa  läheisesti  liittyvää

Europolyleissopimukseen  ehdotettua  muutosta:  yleissopimuksen  muuttamismenettelyn  muuttamista,

yleissopimukseen  liittyvän  EYtuomioistuimen  toimivaltaa  koskevan  pöytäkirjan  muuttamista  sekä

Europolin  ja  sen  henkilöstön  immuniteettia  ja  erivapauksia  koskevan  pöytäkirjan  muuttamista.  Viimeistä

pöytäkirjaa  ei  lopullisessa  ehdotuksessa  ole  ehdotettu  muutettavaksi.  Valtiosäännön  kannalta  näistä

merkittävin on kysymys yleissopimuksen muuttamismenettelyn muuttamisesta.

1.   Europolyleissopimuksen muuttamismenettelyn muuttaminen

1.1. Taustaa

Valtioneuvoston antamassa selvityksessä todetaan, että nykyisin Europolyleissopimuksen muuttaminen on

kansallista ratifioimista koskevine vaatimuksineen kankea ja aikaa vievä prosessi.
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Tämä  piirre  on  yhteinen  lähes  kaikille  kansainvälisoikeudellisille  sopimuksille.  Samalla

kansainvälisoikeudellisten  sopimusten  muuttamismenettely  eroaa  huomattavasti  EU:n  normaaleista

lainsäädännöllisten  aktien  muuttamismenettelyistä,  joiden  osalta  muutokset  eivät  yleensä  edellytä

kansallisia  ratifiointeja  niihin  mahdollisesti  liittyvine  kansallisten  parlamenttien

hyväksymismenettelyineen.  EU:n  ns.  III  pilarin  alueella,  johon  Europolyleissopimuskin  kuuluu,  neuvosto

voi  sopimuksen  Euroopan  unionista  (SEU)  34  artiklan  mukaan  käyttää  erilaisia  muotoja  ja  menettelyjä

unionin  tavoitteiden  saavuttamiseksi.  Käsiteltävänä  olevan  asian  kannalta  merkityksellisiä  ovat  SEU  34

artiklan  2  kohdan  alakohdat  c)  ja  d).  Edellinen  koskee päätöksiä, joita  voidaan  neuvostossa  tehdä

yksimielisesti  ja  jotka  ovat  suoraan    ilman  kansallista  ratifiointia  jäsenvaltioita  velvoittavia.

Jälkimmäinen  puolestaan  koskee yleissopimuksia, joiden  hyväksymistä  neuvosto  suosittaa  jäsenvaltioille

kunkin  jäsenvaltion valtiosäännön asettamien vaatimusten mukaisesti. Käytännössä  tämä  jaottelu merkitsee

sitä, että III pilarin alueella voidaan tehdä luonteeltaan joko jäsenvaltioita suoraan velvoittavia unioniakteja

tai  kansainvälisoikeudellisia  yleissopimuksia.  Valinnan  tekeminen  näiden  välillä  kuuluu  poliittisen,  ei

oikeudellisen,  tarkoituksenmukaisuusharkinnan  piiriin,  kuten  neuvoston  oikeudellisen  yksikön

lausunnossakin todetaan (lausunnon kohta 21, vrt. myös SEU 34 artiklan 2 kohta, jonka mukaan "Neuvosto

toteuttaa  toimenpiteitä  ja  edistää  tämän  osaston  määräysten  mukaisesti aiheellisin  muodoin  ja  menettelyin

yhteistyötä unionin tavoitteiden saavuttamiseksi.").

Europolyleissopimus on tehty kansainvälisoikeudellisena sopimuksena, joiden osalta on tavanomaista, että

sopimuksen muutosmenettely seuraa pääpiirteissään sopimuksen  tekomenettelyn muotoja eli muutoksiinkin

vaaditaan  jäsenvaltioiden  ratifiointi.  Tavanomaista  on  kuitenkin  myös  se,  että  kansainvälisoikeudellisiin

sopimuksiin  voidaan  tehdä  teknisiä  tai  muunlaisia  vähämerkityksisiä  mukauttamisia  jonkin  sopimukseen

perustuvan toimielimen päätöksellä. Näin myös Europolyleissopimukseen voidaan sen 43 artiklan 3 kohdan

mukaisesti  tehdä  neuvoston  yksimielisellä  päätöksellä  eräitä  sopimuksen  liitteessä  olevien  rikollisuuden

muotojen  määritelmien  muuttamista  koskevia  päätöksiä,  joita  ei  tarvitse  alistaa  jäsenvaltioiden

hyväksyttäväksi  niiden  valtiosääntöjen  asettamien  vaatimusten  mukaisesti  (vrt.  myös  PeVL  33/2001  vp).

Sen  sijaan  yleissopimuksen  muut  muutokset  tulee  nykyisin  hyväksyä  43  artiklan  1  kohdan  mukaisesti

normaalia kansainvälisten sopimusten muuttamismenettelyä noudattaen.

Ehdotettu  yleissopimuksen  muuttamismenettelyn  muutos  johtaisi  tilanteeseen,  jossa  kaikki

yleissopimukseen  tehtävät  muutokset  voitaisiin  toteuttaa  neuvoston  yksimielisellä  päätöksellä  ilman

tarvetta alistaa muutoksia kansallisiin ratifiointimenettelyihin. Käytännössä tämä merkitsisi sitä, että

Europolyleissopimuksen  luonne  kansainvälisoikeudellisena  sopimuksena  muuttuisi  olennaisesti.  Voidaan

jopa  sanoa,  että  sopimus  ei  enää  olisi  luonteeltaan  kansainvälisoikeudellinen  sopimus,  koska  siihen

tehtäisiin  muutoksia  lähinnä  ylikansallista  (tosin  yksimielisyyttä  edellyttävää)  päätöksentekomenettelyä
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käyttäen.  Käytännössä  tämä  merkitsisi  sitä,  että  Europolyleissopimus  olisi  kansainvälisoikeudellinen

yleissopimus  enää  ainoastaan  nimeltään.  Tämä  puolestaan  tarkoittaisi  sitä,  että  sopimuksen  nimittäminen

yleissopimukseksi  olisi  suorastaan  harhaanjohtavaa.  Asiaa  voidaan  tarkastella  sekä  valtiosääntöoikeuden

että EUoikeuden kannalta. Edelliseltä kannalta tarkasteltuna ei ole merkityksellistä muutetaanko sopimusta

alun  perin  ehdotetulla  tavalla  SEU  34.2.e  kohdan  mukaisesti  vai  yleissopimuksen  43  artiklan  muutokseen

perustuvalla tavalla itsenäisenä muutosmenettelynä.

1.2. Valtiosääntöoikeudellinen tarkastelu

Koska  Europolyleissopimus  edelleen  on  kansainvälinen  sopimus,  tulee  sen  muutosten  hyväksymistä  ja

voimaansaattamista  arvioida  perustuslain  94  ja  95  §:n  mukaan  (PeVL  33/2001  vp).  Tarkastelussa  on

kiinnitettävä  huomiota  erityisesti  perustuslain  täysivaltaisuussäännöksiin.  Perustuslakivaliokunnan

vakiintuneen  lausuntokäytännön  mukaan  kansainväliseen  sopimukseen  perustuvalle  toimielimelle  voidaan

antaa  toimivaltaa  mukauttaa  sopimusta  mutta  ei  muuttaa  sitä.  Lisäksi  sallittujen  mukautusten  tulee  olla

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

koske asioita, jotka perustuslain mukaan edellyttävät eduskunnan myötävaikutusta (ks. esim. PeVL 31/2001

vp,  PeVL  38/2001  vp  ja  PeVL  51/2001  vp).  Tältä  kannalta  katsoen  on  täysin  selvää,  että  Europol

yleissopimuksen  ehdotettu  muuttamismenettely  ei  täytä  asetettuja  ehtoja,  koska  muuttamismenettelyn

muuttamisen  jälkeen  yleissopimuksen mitä  tahansa määräystä  voitaisiin  muuttaa  yksinkertaistetussa

menettelyssä  ilman  vaatimusta  kansallisesta  ratifiointimenettelystä.  Ensinnäkin  muutosehdotus  ei

selvästikään  kohdistu  sopimuksen  mukauttamisiin  tai  teknisiin  muutoksiin.  Toiseksi  on  selvää,  että  jo

sopimuksen  muuttamismenettelyn  muutos  vaikuttaa  siten,  että  sopimuksen  luonne  muuttuu  täysin:  muutos

ei  kohdistu vain  mahdollisiin  tuleviin  aineellisiin  muutoksiin  vaan  perustavaa  laatua olevalla  tavalla  koko

sopimuksen  luonteeseen  kansainvälisoikeudellisena  sopimuksena.  Kolmanneksi  on  täysin  selvää,  että  jo

muuttamismenettelyn  muutos  koskee  asiaa,  joka  perustuslain  mukaan  edellyttää  eduskunnan

myötävaikutusta. Myös tulevaisuudessa yleissopimukseen tehtävät muutokset saattavat koskea asioita, jotka

kuuluvat lainsäädännön alaan.

Muuttamismenettelyn muutoksen mahdollisen hyväksymisen  jälkeen eduskunnalla ei enää olisi  samanlaista

(siis  PL  94  ja  95  §:n  mukaista)  mahdollisuutta  osallistua  tulevien  sopimusmuutosten  hyväksymiseen.

Käytännössä  tämä  tarkoittaa  sitä,  että  sitovan  päätöksentekovallan  siirtäminen,  ilman  ratifiointimenettelyä

edellyttävää  vaatimusta,  EU:n  neuvostolle  merkitsee  erikoislaatuista  välillistä  toimivallan  siirtymistä

valtion  sisällä  eduskunnalta  valtioneuvostolle  (vrt.  PeVL  31/2001  vp).  Muuttamismenettelyn  muutoksen

jälkeen  kaikki  yleissopimukseen  tehtävät  muutokset  hyväksyttäisiin  nimittäin  ilman  PL  94  ja  95  §:n

mukaista  eduskunnan  myötävaikutusta.  Valtiosääntöiseltä  kannalta  muutos  merkitsisi  yleissopimuksen



5

muutosten  siirtymistä  PL  94  ja  95  §:n  soveltamisalasta  PL  96  ja  97  §:n  soveltamisalaan,  jolloin

eduskunnalla  ei  olisi  enää  mahdollisuutta  tehdä  asiasta  varsinaista  päätöstä.  Tältä  kannalta  katsoen

sisäasiainministeriön  perusmuistio    ja  ehdotetun  muutospöytäkirjan  johdannon  4.  kohta  ("The  simplified

procedure  does  not  preclude  the  national  parliaments  from  exercising  full  scrutiny  in  respect  to  the

amendment  decisions  to  be  taken  by  the  Council.")    on  harhaanjohtava  todetessaan,  ettei

"yksinkertaistetulla  menettelyllä  ole  tarkoitus  sulkea  kansallisia  parlamentteja  pois  muutosten  käsittelystä

vaan  kansalliset  parlamentit  osallistuvat  edelleen  menettelyyn  valtiosääntöjen  edellyttämällä  tavalla."

Normaalisti  nimittäin  viittauksella  "jäsenvaltioiden  valtiosäännön  asettamiin  vaatimuksiin"  viitataan

nimenomaan  ratifiointimenettelyyn,  ei  EUasioiden  jäsenvaltioiden  sisäisiin  valmistelutoimiin  (vrt.

nykyisen Europolyleissopimuksen 43(1) artikla ja ehdotettu uusi 43(1) artikla,  jälkimmäisestä puuttuu em.

viittaus;  samoin  vrt.  SEU  34(2)c  ja  34(2)d  artikla).  Muutos  on  eduskunnan  kannalta  merkittävä,  koska

ehdotetulla  muutosmenettelyllä  eduskunnan  välittömästä  PL  94  ja  95  §:n  mukaisesta  päätösvallasta  eivät

siirry  vain  yleissopimuksen  teknisiä  mukauttamisia  koskevat  toimet  vaan kaikki yleissopimukseen

tulevaisuudessa  tehtävät  muutokset.  Tämä  olisi  luonnollisesti  ongelmallista  myös  perustuslain

kokonaisuuden  kannalta,  koska  muodollisesti  kansainvälisenä  velvoitteena  pidettävän  yleissopimuksen

kaikkiin tuleviin  muutoksiin  jouduttaisiin  soveltamaan  perustuslain  kansainvälisiä  velvoitteita  koskevien

säännösten  (PL  94  ja  95  §)  sijasta  eduskunnan  osallistumista  Euroopan  unionin  asioiden  kansallista

valmistelua koskevia säännöksiä

(96 §).

Valtiosäännön kannalta asiaa tulee vielä tarkastella kahdelta kannalta,  joilla saattaisi olla vaikutusta siihen,

onko  yleissopimuksen  muutos  perustuslain  kannalta  ongelmallinen.  Ensinnäkin  perustuslakivaliokunta  on

EY:n  perustamissopimuksen  muutoksia  arvioidessaan  (PeVL  38/2001  vp)  todennut,  että  EY  (PH:  tai  EU)

"on  jäsenvaltioiden  kiinteyden  ja  laajuuden  perusteella  erityisasemassa  nykyisten  kansainvälisten

järjestelyjen  joukossa".  Myös  Europolyleissopimusta  voidaan  tältä  kannalta  pitää  erityisesti  SEU  30  ja

34(2)c artiklan vuoksi siinä määrin läheisessä yhteydessä unioniin olevana järjestelynä, että sitä ei ole syytä

tarkastella  perustuslain  täysivaltaisuussäännösten  kannalta  puhtaasti  kansainvälisoikeudellisena

sopimuksena. Tätä voidaan perustella muun muassa sillä,  että EU:n neuvosto  toimii  jo nykyisin keskeisenä

yleissopimuksen  toimeenpanijana.  Lisäksi  perustuslain  täysivaltaisuussäännösten  kannalta  on

merkityksellistä  myös  se,  että  kaikista  Europolyleissopimukseen  tehtävistä  muutoksista  päätettäisiin

sopimuksen 43 artiklan ehdotetun muutoksen  jälkeenkin neuvostossa  yksimielisesti eli muutosta ei voitaisi

tehdä  vastoin  valtioneuvoston  asianomaisen  jäsenen  tahtoa  (vrt.  PeVL  38/2001  vp  ja  PeVL  31/2001  vp).

Toisaalta  kuitenkin  neuvoston  päätösvalta  koskisi  muutoksen  jälkeen  kaikkia  sopimuksen  muutoksia,  ei

ainoastaan  tarkasti  ja yksityiskohtaisesti määriteltyjä yksittäisiä asioita  (vrt. PeVL 38/2001 vp). Näin ollen

neuvoston päätösvalta ulottuisi myös yleissopimuksen perusluonteeseen varsin syvällisesti valtiosäännönkin
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kannalta merkityksellisellä tavalla. Periaatteessa voidaan kuvitella jopa tilanne, jossa neuvoston päätöksellä

yleissopimusta  muutettaisiin  niin,  että  mikään  eduskunnan  alun  perin  hyväksymän  yleissopimuksen

määräyksistä  ei  enää  olisi  voimassa.  Tämän  vuoksi  katson,  että  edes  yleissopimuksen  luonne  läheisesti

EU:n  toimintaan  liittyvänä  velvoitteena  tai  neuvostossa  noudatettava  yksimielisyysvaatimus  eivät  poista

ehdotetun järjestelyn ongelmallisuutta perustuslain kannalta.

Edellä  esitetyn  perusteella  on  nähdäkseni  täysin  selvää,  että  jos  Europolyleissopimuksen

muuttamismenettelyn  muutos  hyväksytään  ehdotetussa  muodossaan,  tulee  sopimusmuutos  Suomessa

hyväksyä  niin  sanottua  supistettua  perustuslainsäätämisjärjestystä  käyttäen.  Mielestäni  suomalaisten

neuvottelijoiden  tulisi  kuitenkin  kansainvälisiä  (ja  EU:n  tasolla  käytäviä)  neuvotteluja  käydessään  pyrkiä

sellaisiin ratkaisuihin, jotka olisivat Suomen valtiosäännön kannalta mahdollisimman ongelmattomia. Tämä

tarkoittaisi  poikkeuslakien  välttämisen  periaatteen  ulottamista  myös  kansainvälisten  sopimusten

voimaansaattamisratkaisujen  valmisteluun.  Luonnollisesti  poikkeuslakien  välttämisen  periaate  ei  voi

kansainvälisten sopimusten osalta olla yhtä ehdoton kuin kansallisia lainsäädäntöratkaisuja tehtäessä.

1.3. EUoikeudellinen tarkastelu

EU:n  neuvoston  oikeudellisen  yksikön  lausunnossa  suositellaan  ratkaisua,  jonka  mukaan  Europol

yleissopimukselle  luodaan  muuttamismenettely,  joka  takaa,  että  sopimuksen  nykyiset  ja  muutetut

määräykset  ovat  luonteeltaan  yhdenmukaisia.  Tämä  voitaisiin  neuvoston  oikeuspalvelun  mukaan  toteuttaa

siten, että yleissopimuksessa itsessään määrättäisiin menettelystä,  jolla neuvosto hyväksyisi siihen tehtävät

muutokset  (ks.  neuvoston  oikeudellisen  yksikön  lausunnon  kohta  11).  Ehdotetussa  muutospöytäkirjassa

onkin  omaksuttu  tämä  lähtökohta.  Kuten  neuvoston  oikeudellisen  yksikön  lausunnossakin  todetaan,

tällainen  ratkaisu  on  EUoikeuden  kannalta  oikeudellisesti  mahdollinen.  Pidän  ratkaisua  kuitenkin  EU

oikeudenkin  kannalta  epätarkoituksenmukaisena  ja  epäjohdonmukaisena.  Ehdotettu  muutos  johtaisi

nimittäin siihen, että Europolyleissopimus ei todellisuudessa enää olisi kansainvälisoikeudellinen sopimus.

Unionin oikeuden yhtenäisyyden ja läpinäkyvyyden kannalta olisi johdonmukaista, että valittu instrumentti

olisi  myös  oikeudelliselta  luonteeltaan  nimensä  mukainen.  Yleissopimuksen  muutoksentekomenettelyn

muutoksen  jälkeen  yleissopimus  olisi  tosiasiallisesti  oikeudelliselta  luonteeltaan  huomattavasti  enemmän

SEU 34(2)c artiklan päätöksen kuin 34(2)d artiklan yleissopimuksen kaltainen. Erityisesti 34(2)d artiklassa

mainittu  jäsenvaltioiden  valtiosääntöjen  mukainen  hyväksyminen  jäisi  muutoksen  voimaantulon  jälkeen

täysin kuolleeksi kirjaimeksi.
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Edellä  mainitulla  perusteella  katson,  että  EUoikeuden  kannalta  katsoen  selkeästi  tarkoituksenmukaisin,

johdonmukaisin  ja  unionin  oikeuden  läpinäkyvyyttä  lisäävin  toimenpide  olisi  hyväksyä  uudelleen  koko

Europolyleissopimuksen  sisältö  SEU  34  artiklan  2  kohdan  c  alakohdassa  tarkoitetulla  neuvoston

päätöksellä  ja  korvata  siten  yleissopimus  oikeudellisesti  päätöksellä.  Myös  neuvoston  oikeudellinen

yksikkö  toteaa  lausunnossaan  tämän  vaihtoehdon  oikeudellisesti  mahdolliseksi  (ks.  lausunnon  kohdat  20

24).  Ratkaisulla  ei  olisi  vaikutuksia  EYtuomioistuimen  toimivaltaan  asiassa,  koska  EYtuomioistuimen

toimivaltaa  koskevaa  pöytäkirjaa  esitetään  ehdotuksessa  joka  tapauksessa  muutettavaksi  vastaamaan  SEU

35 artiklaa.

1.4. Johtopäätöksiä

Ehdotettu  Europolyleissopimuksen  muuttamista  koskeva  muutosehdotus  on  edellä  mainituin  perustein

ongelmallinen sekä valtiosäännön  täysivaltaisuussäännösten että EUoikeuden sisäisen  johdonmukaisuuden

ja  läpinäkyvyyden kannalta. On nähdäkseni  täysin selvää,  että kansainvälisen oikeuden alaisen velvoitteen

muuttaminen  sopimuksen  muuttamismenettelyä  koskevan  muutoksen  keinoin  tosiasiallisesti  unioni

instrumentiksi kuitenkaan muuttamatta muodollisoikeudellisesti velvoitteen asemaa on sekä oikeudellisesti

että tarkoituksenmukaisuuden kannalta epätyydyttävä vaihtoehto.

Suomen valtiosäännön kannalta ns.  supistettuun perustuslainsäätämisjärjestykseen  turvautuminen voitaisiin

välttää  Europolyleissopimuksen  kannalta  useammallakin  tavalla.  Näistä  luonnollisesti  yksi  mahdollisuus

olisi  pitäytyä  nykyisessä  sopimuksen  muutoksia  koskevassa  järjestelyssä.  Tämä  vaihtoehto  ei  kuitenkaan

liene  poliittisesti  mahdollista  tai  tarkoituksenmukaistakaan.  Yleissopimuksen  muutoksentekomenettelyn

joustavoittamisen  kannalta  on  huomattava  myös  se,  että  EU:n  neuvosto  on  vuonna  2001  hyväksynyt

periaatteen,  jonka mukaan Europolyleissopimus  tulisi avata yksinkertaistetulle muutoksentekomenettelylle

(ks.  ehdotetun  muutospöytäkirjan  johdannon  3.  kohta).  Myös  Suomi  on  osaltaan  ollut  muotoilemassa  tätä

poliittista  tavoitetta  ja  valtioneuvoston  antamassa  selvityksessä  todetaankin  Suomen  voivan  hyväksyä

ajatuksen, että Europolyleissopimusta tulee voida muuttaa yksinkertaistettua menettelyä noudattaen.

Tältä  kannalta  katsoen  jäljelle  jää  kaksi  vaihtoehtoa.  Ensinnäkin  Suomi  voisi  pyrkiä  ratkaisuun,  jossa

yleissopimukseen  yksinkertaistetussa  menettelyssä  tehtävät  muutokset  koskisivat  vain  tarkasti  ja

yksityiskohtaisesti  määriteltyjä  sopimusmääräyksiä  ja  muiden  sopimusmääräysten  osalta

muutoksentekojärjestelmä  pysyisi  ennallaan.  Tämä  vaihtoehto  säilyttäisi  yleissopimuksen  perusluonteen

kansainvälisen  oikeuden  alaisena  sopimuksena,  johon  siis  myös  edelleen  pääosiltaan  sovellettaisiin

Suomessa  PL  94  ja  95  §:n  säännöksiä.  Tämä  kuitenkin  edellyttäisi  sitä,  että  yksinkertaistetun

muutosmenettelyn  piiriin  kuuluvat  sopimusmääräykset  eivät  merkitsisi  varsinaisesti  sopimukseen  tehtäviä
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muutoksia, joiden seurauksena sopimuksen luonne muuttuisi. Ne eivät myöskään saisi koskea asioita, jotka

perustuslain  mukaan  edellyttäisivät  eduskunnan  myötävaikutusta.  Valtioneuvoston  selvityksessä  ei  ole

selostettu  sitä,  mitkä  sopimuksen  määräyksistä  erityisesti  vaatisivat  yksinkertaistettua

muuttamismenettelyä, joten asian arvioiminen tältä kannalta ei tässä yhteydessä ole mahdollista.

Toinen  vaihtoehto  olisi  pyrkiä  siihen,  että  yleissopimus  korvattaisiin  kokonaisuudessaan  SEU  34(2)c

artiklan  mukaisella  päätöksellä.  Oikeudellisesti  tähän  ei  olisi  mitään  estettä.  Kysymys  olisi  täysin

poliittinen  tarkoituksenmukaisuuskysymys,  kuten  aiemmin  on  todettu.  Oikeudellisena  perusteluna  tämän

vaihtoehdon  puolesta  voidaan  tuoda  esiin  se,  että  ehdotettu  sopimuksen  muuttamismenettelyn  muutos

johtaisi  joka  tapauksessa  käytännössä  tilanteeseen,  jossa  sopimus  vastaisi  sisällöltään  ja

muuttamismenettelyiltään läheisemmin päätöstä kuin yleissopimusta. Tämän tunnustaminen myös valittavan

instrumentin  oikeudellisen  luonteen  suhteen  olisi  tarpeellista.  Valtiosäännön  kannalta  tämä  merkitsisi

selvennystä  siihen,  että  käytettävä  instrumentti  kuuluisi  kokonaisuudessaan  PL  96  §:n  soveltamisalan

piiriin.  Tämä  vaihtoehto  vastaisi  parhaiten  myös  unionin  oikeuden  johdonmukaisen  päätöksentekomuodon

valinnan ja läpinäkyvyyden vaatimuksia.

Lisäksi  vaihtoehto  olisi  ehdottomasti  tehokkain  tapa  toteuttaa  tavoite  mahdollisuudesta  reagoida  nopeasti

tilanteiden  mukaisiin  muutoksiin  Europolin  toiminnassa.  Näin  ollen  voidaan  todeta,  että  Europol

yleissopimuksen muuttamismenettelyn yksinkertaistamiselle ei sinänsä ole olemassa mitään valtiosääntöistä

tai  EUoikeudesta  johtuvaa  estettä,  mutta  menettely  tulisi  toteuttaa  muodollisesti  oikealla  ja

tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

2. Pöytäkirja EYtuomioistuimen toimivallasta

Europolyleissopimukseen  liittyvää  pöytäkirjaa  Euroopan  yhteisöjen  tuomioistuimen  toimivallasta  tulkita

Europolyleissopimusta  ehdotetaan  muutettavaksi  sekä  nimensä  että  eräiden  määräystensä  osalta.

Asiallisesti  muutokset  laajentaisivat  EYtuomioistuimen  toimivaltaa  siten,  että  se  voisi  antaa

ennakkoratkaisuja  paitsi  yleissopimuksen  tulkinnasta  (kuten  nykyään),  myös  sopimuksen  määräysten

muuttamisesta  annettujen  säädösten  ja  täytäntöönpanotoimenpiteiden  pätevyydestä  ja  tulkinnasta  sekä

yleissopimukseen  liittyvän  erioikeuspöytäkirjan  tulkinnasta  ja  tämän  pöytäkirjan muuttamisesta  annettujen

säädösten  ja  mahdollisten  täytäntöönpanotoimenpiteiden  pätevyydestä  ja  tulkinnasta.  Lisäksi  EY

tuomioistuimen toimivaltaa ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan neuvoston tekemien yleissopimuksen ja

erivapauspöytäkirjan  muutosta  koskevien  säädösten  laillisuutta  jäsenvaltioiden  tai  komission  suorien

kanteiden  perusteella.  Muutosehdotukset  vastaavat  sisällöllisesti  SEU  35  artiklan  määräyksiä  EY

tuomioistuimen  toimivallasta  SEU  34(2)c  artiklan  päätösten  osalta.  Valtiosäännön  kannalta
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muutosehdotukset  eivät  ole  ongelmallisia.  Tosin  voidaan  jälleen  todeta,  että  vastaavia  muutoksia  ei

tarvitsisi  lainkaan  tehdä,  jos  koko  Europolyleissopimus  hyväksyttäisiin  uudelleen  SEU  34(2)c  artiklan

mukaisena päätöksenä.

Turussa 4.2.2002

Tuomas  Ojanen
4.2.2002

F IIJ

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Europol  yleissopimuksen  muuttamista  koskevasta  muutosehdotuksesta  annettu
valtioneuvoston selvitys (E 126/2001vp)

1. Yleisiä näkökohtia muuttamismenettelyä koskevista ehdotuksista

Ehdotukset unionin yleisemmissä kehityssuuntauksissa. Muuttamismenettelyä koskeva muutosehdotus ilmentää

perusteiltaan unionissa muutoinkin käynnissä olevaa kehityssuuntausta tehostaa ns. III pilarin alaista

yhteistyötä.

Valtiosääntö ja kansainvälisen oikeuden assistentti

Turun yliopisto

Petri Helander



Tehostamiseen pyritään perusteiltaan kahdella tavalla: Yhtäältä on nähtävissä jatkuvaa

painetta siirtää yhä enemmän IIIpilarin asioita yhteisöpilarin ja siten tehokkaamman EY:n

toimielin ja päätöksentekojärjestelmän alaisuuteen.

Toisaalta tehostamiseen pyritään siirtymällä yhä kasvavassa määrin yleissopimuksiin perustuvasta yhteistyöstä

muiden tehokkaammaksi koettujen säädösinstrumenttien käyttöön. III pilarin alaisen yhteistyön oikeudellisina

välineinä voivat olla puitepäätös, päätös tai yleissopimus EU:n perustamissopimuksen 32 ja 34 artiklojen

nojalla. Viime aikoina on ollut havaittavissa selkeä suuntaus turvautua puitepäätöksiin tai päätöksiin

yleissopimuksen sijasta oikeudellisina välineinä, kuten esimerkiksi EU:n ns. terrorismisääntely on osoittanut.

Nyt käsillä oleva muutosehdotus on näin ollen osa kehityssuuntausta, jossa III pilarin alaisessa

yhteistyössä siirrytään yleissopimuksista puitepäätöksiin ja päätöksiin.

Yksinkertaistaminen on hyväksyttävä. Ehdotuksissa on yleisesti ottaen kysymys muutoksista niihin menettelyihin,

joiden mukaan Europol yleissopimukseen voidaan tehdä muutoksia. Tavoitteena on luoda järjestely, jossa

Europol yleissopimusta olisi mahdollista muuttaa siten, että muutokset olisivat jatkossa mahdollisia neuvoston

yksimielisellä päätöksellä ilman jäsenvaltioiden erillisiä ratifiointi ja
voimaansaattamistoimia.

Nähdäkseni muutosehdotusta on pidettävä varsin aiheellisena tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden

näkökulmasta. Yleissopimus on perusluonteeltaan kv. oikeudellinen sopimus, mistä syystä muutokset siihen on

tällä hetkellä tehtävä samassa menettelyssä kuin yleissopimuksen tekeminen ja hyväksyminen. Poikkeuksena

ovat 43 artiklassa tarkoitetut tilanteet. Muutosmenettely siihen liittyvine kansallisine ratifiointeineen on

kuitenkin turhan hidas ja raskas, jotta se antaisi hyvät edellytykset yleissopimuksen joustavaan muuttamiseen

muuttuvien olosuhteiden mukaan.

Erityisesti muuttamismenettelyn tehostamista ja yksinkertaistamista perustelee unionin laajentumisen

näkökulma. Kun unioni laajentuu, muuttamismenettelyn yksinkertaistaminen muodostuu jo käytännön

välttämättömyys.

Lopuksi muuttamismenettelyn yksinkertaistamista voidaan perustella sillä, mitä Amsterdamin sopimuksella

muutetun unionisopimuksen 30 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdissa on todettu Europolin toiminnan

kehittämisestä.

Muuttamismenettelyn yksinkertaistamista vastaan voidaan lähinnä esittää, että Europolista päätettiin aikoinaan

nimenomaan yleissopimuksella siitä syystä, että Europol yleissopimukseen otettiin useita sellaisia määräyksiä,

joiden voimaantulon edellytykseksi katsottiin jäsenvaltioiden valtiosääntöjen ja perinteiden valossa

tarpeelliseksi asettaa jäsenvaltioiden sisäinen ratifioimis ja (tarvittaessa) voimaansaattamismenettely.

Esimerkiksi Suomessa katsottiinkin, että Europol yleissopimukseen sisältyi useita ns. lainsäädännön alaan

kuuluvia määräyksiä (ks. PeVL 28/1997vp).

Nähdäkseni tämä näkökulma ei kuitenkaan unionin nykyisessä ja varsinkaan tulevaisuuden laajentuneessa

tilassa ole enää kestävä argumentti uudistamisehdotuksia vastaan. Lisäksi on korostettava, että Suomen

valtiosääntö ei missään tapauksessa estä muuttamismenettelyn yksinkertaistamista olkoonkin, että sen pohjalta

voidaan johtaa tiettyjä vaatimuksia yksinkertaistamisehdotuksille, kuten jäljempänä esitän.
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Yksinkertaistamisen  toteuttamismuoto. Yleissopimuksen  muuttamiselle  muissa  menettelyissä  kuin

"yleissopimusmenettelyssä"  kansallisine  ratifiointeineen  on  oikeudellisesti  esitettävissä  useita

erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja.

Näitä vaihtoehtoja ja niiden seurauksia on mielestäni onnistuneesti selvitetty komission oikeudellisen yksikön

lausunnossa. Selvitys osoittaa erityisen hyvin, että yleissopimuksen muuttamismenettelyä olisi

yksinkertaistettava ennen muuta tavalla, joka takaa kaikkien määräysten yhtäläisen oikeudellisen luonteen sekä

niihin liittyvän samanlaisen EY:n tuomioistuimen toimivallan.  Sekä oikeustilan selkeyden että yleissopimuksen

alaisen yhteistyön tehokkuuden kannalta olisi varsinkin pidemmän päälle kestämätöntä, että voimassa olisi yhtä

aikaa määräyksiä, joista eräillä

yleissopimuksen kv. oikeudellinen luonne, toisilla taas neuvoston päätöksen oikeudellinen luonne, ja että näihin

määräyksiin liittyisi myös EY:n tuomioistuimen erilainen toimivalta.

Kun tavoitteena tulisikin olla yhtäältä kaikkien määräysten samanlainen oikeudellinen luonne ja toisaalta niitä

koskeva yhtäläinen EY:n tuomioistuimen toimivalta, kaikkein kannatettavin Europol sopimuksen

muuttamismenettely olisi mielestäni se, jossa yleissopimuksen sisältö hyväksyttäisiin kokonaan EU:n

perustamissopimuksen 34 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla neuvoston päätöksellä, mutta vasta sen

jälkeen, kun Europol yleissopimuksen päättymisestä annettu neuvoston säädös, jonka kaikki jäsenvaltiot ovat

hyväksyneet valtiosääntöjensä mukaisesti, on tullut voimaan.1 Kuten jäljempänä käy ilmi, tämä vaihtoehto on

perusteltu myös valtiosäännön kannalta (ks. oikeudellisen yksikön lausunto kohdat 2023).

2. Yksinkertaistamisehdotusten valtiosääntöoikeudelliset vaikutukset

Europol yleissopimuksen perusluonne. Yleissopimus on oikeudelliselta luonteeltaan kansainvälisoikeudellinen

sopimus, joka sisältää useita ns. lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Kun myös otan huomioon

muutoskaavailuja koskevista asiakirjoista ilmenevät seikat, muutosmenettelyä koskevilla uudistuksilla on

merkitystä valtiosääntöoikeudelliselta kannalta perusteiltaan seuraavilla kahdella tavalla.

Vaikutukset eduskunnan asemaan. Ensinnäkin uudistusehdotukset ovat huomionarvoisia eduskunnan osallistumis

ja vaikutusmahdollisuuksien kannalta.

Yksinkertaistamisella poistettaisiin nykyinen vaatimus Europol yleissopimusten muuttamisesta kansallisine

ratifiointeineen kunkin jäsenvaltion valtiosäännön vaatimusten mukaisesti. Tässä mielessä on hyvin

harhaanjohtavaa sisäasiainministeriön "perusmuistion" tapaan väittää, että "yksinkertaistetulla menettelyllä ei

kuitenkaan ole tarkoitus sulkea kansallisia parlamentteja pois muutosten käsittelystä vaan kansalliset

parlamentit osallistuvat edelleen menettelyyn valtiosääntöjen edellyttämällä tavalla".

Sisäministeriön lausumalla lienee kuitenkin tarkoitettu, että kansallisilla parlamenteilla olisi tulevaisuudessa

mahdollisuus osallistua neuvoston päätöksin tehtävään muutosmenettelyyn siten kuin parlamenteilla on yleensä

mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa EUsäädösten ja päätösten valmisteluun EU:ssa. Eduskunnan kannalta

kysymys olisi siis siitä, että eduskunnan mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa



Ks.

Europol  yleissopimuksen  muuttamiseen  muodostuisivat  luonteeltaan  vain  etukäteisiksi  ja  määräytyisivät

perusteiltaan perustuslain 93.2 ja 96 §:ien mukaan.

Vaikutus täysivaltaisuuteen. Yksinkertaistamiseen on myös syytä kiinnittää huomiota täysivaltaisuutta koskevien

perustuslain säännösten kannalta.

Perustuslain täysivaltaisuussäännösten kannalta on keskeisintä, että kaikista tarkoitetuista muutoksista

Europol yleissopimukseen päätettäisiin yksimielisesti neuvoston päätöksellä. Päätösvaltaa ei siten täysin aidosti

siirtyisi neuvostolle, koska Suomi voisi edelleen estää Europol yleissopimuksen muuttamisen

yksimielisyysvaatimuksen johdosta.

Pidän kuitenkin jossain määrin ongelmallisena, että neuvoston muutosvallalle ei havaitakseni esitetä

asetettavaksi mitään sisällöllisiä reunaehtoja. Näin ollen voidaan kysyä: Voisivatko nyt kaavailtavat

muutosehdotukset johtaa siihen, että neuvoston muuttamisvalta ei rajoitu vain nykyisen Europol 

yleissopimuksen puitteisiin, vaan voisi ulottua myös yleissopimuksen perusluonteeseen ja tavoitteisiin? Entä

voisivatko ne myös koskea asioita, jotka perustuslain mukaan edellyttävät eduskunnan myötävaikutusta?

Kysymyksenasettelujen taustalla on eduskunnan perustuslakivaliokunnan viime vuosien lausuntokäytäntö,

jossa on tarkasteltu monta kertaa sopimusjärjestelyjä, joissa kansainvälinen toimielin, kuten esimerkiksi juuri

neuvosto vaikkapa EY:n perustamissopimuksen mukaisessa järjestelmässä, voi myöhemmin päättää muutoksista,

jotka vaikuttavat sopimuksen sisältöön ja niiden mukaisiin institutionaalisiin järjestelyihin ja jotka eivät vaadi

voimaan tullakseen ratifiointia jäsenvaltioissa (ks. esim. PeVL 31/2001vp Pe VL 38/2001vp). Yksi näistä

lausunnoista koski nimenomaan Europolin yleissopimusta (ks. PeVL 28/1997vp).

Lausunnot ilmentävät perusteiltaan kantaa, jonka mukaan sopimukseen perustuvalle toimielimelle voidaan

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

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

jotka perustuslain mukaan edellyttävät eduskunnan myötävaikutusta.

Nähdäkseni Europol yleissopimuksen muuttamista koskevat uudistusehdotukset eivät täysin täytä näitä

valtiosääntöoikeudellisia vaatimuksia, koska neuvoston muuttamisvallalle ei asetettaisi niissä mitään

sisällöllisiä reunaehtoja. Nähdäkseni ongelmaa poistavat kuitenkin "EU:n perustuslain" eli EU:n

perustamissopimuksen Europolia ja ylipäätään poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa

koskevat EU:n perustamissopimuksen VI osaston määräykset (ks. erit. 30 ja 32 artiklat), joista on johdettavissa

riittävän selkeitä reunaehtoja neuvoston

muuttamisvallalle lopputuloksella, että muuttamisvalta ei mielestäni voi ulottua Europol

yleissopimuksen perusluonteeseen ja tavoitteisiin.

Kun lisäksi otan huomioon neuvoston päätöksentekoa koskevan yksimielisyysvaatimuksen sekä sen,

että kysymys on ylipäätään Euroopan unionin puitteissa solmitusta yleissopimuksesta sekä

yleisemminkin Euroopan unionin alaisesta yhteistyöstä, uudistusehdotuksiin ei mielestäni sittenkään

liity niin merkittäviä Suomen täysivaltaisuuteen ulottuvia vaikutuksia, että ne voisivat muodostua liian

ongelmallisiksi Suomen perustuslain täysivaltaisuutta koskevien säännösten kannalta.



Silti edellä todettu mielestäni ensinnäkin tuo esiin tarpeen kiinnittää jatkovalmisteluissa vielä

suurempaa huomiota neuvoston muuttamisvallan sisällöllisiin reunaehtoihin. Lisäksi edellä todettu

alleviivaa sitä merkitystä, joka yksimielisyyspäätöksentekoon liittyy valtion täysivaltaisuuden

rajoitusta vähentävänä tekijänä.

Yksinkertaistamista koskevan säädöksen hyväksyminen. Ehdotukseen, joka vastaisuudessa mahdollistaisi

Europol yleissopimuksen muuttamisen neuvoston yksimielisellä päätöksellä ilman kansallista

ratifiointia, liittyisi kansallinen ratifiointi ja tarvittaessa voimaansaattamismenettely kunkin

jäsenvaltion valtiosäännön asettamien vaatimusten mukaisesti.

Edellä toteamastani yhtäältä seuraa, että tällaiselle ehdotukselle olisi tarpeen saada eduskunnan

suostumus. Toisaalta muutosten vaikutus täysivaltaisuuteen olisi kuitenkin merkitykseltään sittenkin

sellainen, ettei asian hyväksymisestä päättämisessä tai lakiehdotuksen käsittelyjärjestyksessä tarvitsisi

päättää määräenemmistöllä.

3. Muita seikkoja

Sisäministeriön laatima 30.11.2001 päivätty EUperusmuistio ei mielestäni täytä niitä

perusvaatimuksia, jotka EUasioita koskevien valtioneuvoston selvitysten, yms. pitää asettaa, jotta ne

tarjoisivat asianmukaisen lähtökohdan asian käsittelylle eduskunnassa. "Muistiossa" ei ole esitetty

asianmukaista selvitystä uudistamisehdotuksista siitä puhumattakaan, että siinä olisi arvioitu erilaisten

uudistamisehdotusten merkitystä ja vaikutuksia valtiosääntöoikeudelliselta tai miltään muultakaan

oikeudelliselta kannalta.

Tuomas Ojanen, julkisen eurooppaoikeuden professori, valtiosääntöoikeuden

dosentti

Helsingissä 4. päivänä huhtikuuta 2002



Ls PeV/Europol/IS

Arvoisa puheenjohtaja

Kysymyksessä on luonteeltaan tavanomaisen kansainvälisen yleissopimuksen
muuttaminen. Muutosvaiheessa asiaan sovelletaan normaaliin tapaan PeL 93 §:n
säännöstä  toimivallasta  kansainvälisissä  asioissa,  94  §:n  säännöstä
kansainvälisten  velvoitteiden  ja  niiden  irtisanomisen  hyväksymisestä  ja  95  §:n
säännöstä  kansainvälisten  velvoitteiden  hyväksymisestä.
Valtiosääntöoikeudellisesti  on  olennaista,  että  Europolsopimus siirtyy
muutoksen  jälkeen  näiden  säännöstöjen  ulkopuolelle.  Jo  tässä  vaiheessa  on
todettava,  että  muutos  merkitsee  olennaista  heikennystä  eduskunnan  ja
tasavallan  presidentin  valtaoikeuksiin  koskien  vastaisia  muutoksia  (Neuvoston
päätöksin) Europoljärjestelmään.

Käsittelen ehdotettua uutta järjestelmää (josta ilmoitetaan olevan jo olemassa
"poliittinen  yhteisymmärrys")  vain  valtiosääntöoikeudelliselta  kannalta  eli
Suomen perustuslain näkökulmasta, Muutoksella on relevanssinsa myös EU/EY
oikeudellisesti,  eikä se  sielläkään ole aivan ongelmaton. Lisäksi asialla on oma
mielenkiintonsa  yleisen  kansainvälisen  oikeuden  näkökulmasta:  miten
Suomeakin  sitova  Wienin  valtiosopimuskonventio  suhtautuu  tällaiseen  uuden
tyyppiseen  järjestelmään. Myös  tämä sinänsä mielenkiintoinen asia syrjäytetään
tässä lausunnossa,

Tarkoitus  ilmeisesti  on,  ettei  muita  kaavailtuja  muutoksia  Europol
sopimukseen ole tarkoitus käsitellä tässä yhteydessä (mm, 38a artikla).

* * *

Europolsopimus  on  siis  nykyisessä  muodossaan  kansainvälisoikeudellinen
yleissopimus.  Kun  siihen  päätetään  tehdä  muutoksia,  muutokset  lähetetään
kansallisille  toimielimille  ja  parlamentille,  jotta  valtiosäännön  vaatimukset
täytettäisiin.  Suomen  osalta  tämä,  merkitsee  sitä,  että  tarvittaessa  sopimuksen
muutokset  hyväksytään  eduskunnassa  ja  voimaansaatetaan  eduskunnan
hyväksymällä  lailla  tarvittaessa  2/3  enemmistöllä.  Tämän  jälkeen  tasavallan
presidentti  ratifioi  sopimuksen  muutoksen.  Eduskunnan  hyväksyntä  on  rati
fioinnin  edellytys.  Wienin  valtiosopimuskonvention  mukaan on  täysin  sallittua,
että  kansalliset  toimielimet  (Suomessa  eduskunta  sekä  tasavallan  presidentti  ja
valtioneuvosto)  torjuvat  ratifiointia  edellyttävän  lainsäädännön  alaan  kuuluvan
kansainvälisoikeudellisen sopimuksen muuttamisen eikä valtio ratifioi muutosta.
Tasavallan presidentti on sidottu eduskunnan päätökseen: sopimusta, jonka edus
kunta on hylännyt, ei voida ratifioida.



94.3  §  sisältää  säännöksen,  jonka  mukaan  kansainvälinen  velvoite  ei  saa
vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita.

Europolsopimuksen  muuttamista  perustellaan  juuri  ratifiointimenettelyllä:
Sisäasiainministeriön  muistion  (ja  muiden  valmisteluasiakirjojen)  mukaan
"Europolyleissopimuksen  muuttaminen  on  kansallisine  ratifioimista
tarkoittavine  vaatimuksineen  kankea  ja  aikaa  vievä  prosessi.  Se  ei  mahdollista
nopeiden  tilanteiden  mukaista  muutosta  Europolin  toiminnassa."  Tämä  saattaa
olla totta joissakin muissa maissa, Suomen järjestelmä on niin joustava, että koko
asia  voidaan    jos  on  pakko    noitaa  muutamassa  päivässä,  parissa  viikossa.
Toimia  ovat  siis  hallituksen  esitys  eduskunnalle  presidentin  päätöksin,
eduskuntakäsittely  voimaansaattamislakia  koskevin  määräaikasäännöin  ja
tasavallan presidentin päätös sopimusmuutoksen ratifioinnista.

Ratifiointimenettelyn tarkoituksena  on  nimenomaan  turvata  toisaalta
kansallisen parlamentin vaikutusvalta,  toisaalta antaa ratifioinnista päättävälle
presidentille  vielä  lopullinen  harkintavalta  siitä,  onko  kansainvälinen  uusi
velvoittautuminen  sittenkään  suotavaa. Lähtökohtaisesti  esitetty  muutos  on
ristiriidassa tämän ratifiointimenettelyn perustavoitteen kanssa.

Sisäasiainministeriön  muistion  mukaan  "Yksinkertaistetulla  menettelyllä  ei
kuitenkaan  ole  tarkoitus  sulkea  kansallisia  parlamentteja  pois  muutosten
käsittelystä,  vaan  kansalliset  parlamentit  osallistuvat  edelleen  menettelyyn
valtiosääntöjen  edellyttämällä  tavalla".  S  1  2  kirjoitetaan:"  Kansallisilla
parlamenteilla  on  luonnoksen  mukaan  edelleen  täysimääräinen  mahdollisuus
osallistua  neuvoston  päätöksin  tehtävään  muutosmenettelyyn".  Minusta  ilmaisu
on harhaanjohtava.

Muutosasiakirjan  johdannossa:  "Having  regard  to  the  fact  that  simplified
procedure  does  not  preclude  the  national  parliaments  from  exercising  full
scrutiny  to  the  amendment  decisions  to  be  taken  by  the  Council".  Mitä  tämä
oikeastaan  merkitsee?  " Full  scrutiny"  lienee  jotain  muuta  kuin  päätösvalta
sopimuksesta  ja  sen  voimaansaattamisesta.  Sanonta  viittaa  jonkinasteiseen
tarkastus  tai  valvontavaltaan,  ei  päätösvaltaan  (sanakirjan  mukaan  scrutinize:
tarkoin  tutkistella,  tarkastella,  tarkistaaa, scrutiny:  tarkka tutkimus). Voi  tietysti
olla,  että  sanonnalla  on  sovittu  yleiskielestä  poikkeavakin  merkitys.  Joka
tapauksessa asia todetaan pöytäkirjan perusteluosassa eikä sitovissa artikloissa.
Ratifiointijärjestelmä  puolestaan  perustuu  EUvaltioita  oikeudellisesti  sitovaan
Wienin valtiosopimuskonventioon,

Minusta  näyttää  siltä,  että  luopuminen  ratifiointimenettelystä  ja  siirtyminen
neuvoston  (yksimielisiin)  päätöksiin  heikentää  olennaisesti  eduskunnan  ja
tasavallan presidentin päätösvaltaa sekä oikeudellisesti että tosiasiallisesti.

Siirtymisen  seurauksena  Europolsopimuksen  muutokset  ajautuvat  pois  PeL
94  §:n  ja  95  §:n  piiristä.  Tasavallan  presidentin  päätösvallan  näkökulmasta
näyttää siltä, että asiat siirtyvät PeL 93 §:n 1 momentista 2 momentin piiriin, eli
asia siirtyy kokonaan valtioneuvoston päätösvaltaan yhteistoimintamenettelyn (1
momentti) piiristä.

Edelleen minusta näyttää siltä,  että Europol  sopimusten muutokset  siirtyvät
PeL  96  §:n  alaisuuteen,  Vastaisuudessakin  eduskuntaa  (suurta  valiokuntaa  ja
ulkoasiainvaliokuntaa muttei täysistuntoa) kuultaisiin. Valiokunnat, lähinnä tässä
tapauksessa  suuri  valiokunta,  voisivat  antaa  ohjeita  hallitukselle  siitä,  miten
suhtautua neuvostossa vireillä olevaan muutoshankkeeseen. Toisin kuin PeL 93



ja  94  §:n tapauksissa valiokuntien  kannanotot  eivät  ole  lopullisesti  hallitusta
sitovia. Mielestäni  jo tästä syystä on syytä ennakoida, että Europolsopimuksen
esitetty  muutos on  ristiriidassa perustuslain kanssa  ja edellyttää hyväksymis  ja
voimaansaattamispäätöstä 2/3 enemmistöllä.

Edellä  viitattiin  PeL  94  §;n  3  momentin  säännökseen,  jonka  mukaan
"kansainvälinen  velvoite"  ei  saa  vaarantaa  valtiosäännön  kansanvaltaisia
perusteita.  Kun  Europolsopimuksen  muutokset  siirtyvät  eduskunnan  ja
tasavallan  presidentin  sitovan  päätösvallan  ulkopuolelle,  on  lähellä  ajatus,  että
tämä kontrollijärjestelmä Europolsopimusten muutoksen suhteen syrjäytyy.

Nykyisin  Europolsopimuksen  muutokset  ovat  PeL  93  §;n  1  momentissa
säädetyn  tasavallan  presidentin  ja  valtioneuvoston  yhteistoimintamenettelyn
puitteissa,  minkä  lisäksi  tasavallan  presidentti  päättää  valtioneuvoston
ratkaisuehdotuksen pohjalta vapaasti  siitä,  ratifioidaanko sopimusmuutos vai ei.
Tämä  järjestelmä  syrjäytyy,  ja  valtioneuvosto  päättää  oikeudellisessa  mielessä
yksin  siitä,  äänestääkö  Suomen  edustaja  neuvostossa  Europolsopimuksen
muutoksen  puolesta  vai  ei.  On  jossain  määrin  epäselvää,  voitaisiinko  näihin
asioihin  neuvostopäätöksenteosta  huolimatta  soveltaa  1  momentissa  säädettyä
yhteistoimintamenettelyä vapaaharkintaisesti.

Asiaa  voisi  tarkastella  myös  PeL  1  ja  2  §;n  sisältämien  suvereniteetti
säännösten  näkökulmasta.  Järjestely  voi  yksimielisyysperiaatteesta  huolimatta
olla hankala myös niiden kannalta, Mielestäni kuitenkin on selkeämpää arvioida
sopimusmuutosta  konkreettisten  päätöksenteko  ja  toimivaltasäännösten
näkökulmasta (PeL 93  95 §), On kylläkin huomattava, että Europoljärjestelmä
koskee kansallisen  suvereniteetin  kannalta  herkkiä  alueita.  Tarkoitan  tällä  niitä
tutkimuselimiä,  joita  Europolin  puitteissa  voidaan  perustaa  suorittamaan
selvityksiä  jäsenmaissa,  On  teoriassa  ajateltavissa,  että  uusi  järjestelmä
mahdollistaa  sen,  että  yksimielisin  päätöksin perustetaan  tutkintaelin,  jossa  ei
ole  suomalaista edustusta.

Poliittiselta  kannalta ratifiointimenettely  on  tyystin  eri  asia  kuin  neuvoston
yksimieliset  päätökset.  Ratifiointimenettely  hyväksyy  luonnollisena  asiana
sopimusmuutoksen  hylkäämisen  ja  ratifioimatta  jättämisen.  Tätä  ei  kylläkään
käytännössä  tapahdu.  Suomi  on  käyttänyt  tätä  mahdollisuutta  tietääkseni  vain
kerran  (ns.  reunavaltiosopimus).  Nimenomaisena  tarkoituksena  on  varata  vielä
tilaisuus  kansalliseen  harkintaan.  On  luultavaa,  että  uudessa  järjestelmässä
Suomen  on  hyvin  hankala  äänestää  Neuvostossa  tiettyä  Europolsopimuksen
muutosta vastaan ja estää sen syntyminen.

Minulle  jäi epäselväksi,  saavatko Europolsopimuksen muutokset nykyisestä
poikkeavalla  tavalla  EYoikeudelliset  erikoisvaikutukset  eli  ns. etusijan  ja
välittömän  oikeusvaikutuksen. Jos  ne  saavat,  päätökset  voivat  viime kädessä  ja
ehkä  teoreettisessa  tapauksessa  silloin  saada  jopa  Suomen  perustuslain
(perusoikeussäännöstön) syrjäyttävän oikeusvaikutuksen.

* * *
Uuteen  järjestelmään sisältyy Euroopan yhteisön  tuomioistuimelle annettava

sitova  päätösvalta. Sikäli  kuin  se  kohdistuu  Neuvoston  päätöksiin,  asia  on
valtiosääntöoikeudellisesti  ongelmaton.  Muistion  mukaan  "Euroopan  yhteisöjen
tuomioistuimella  on  toimivalta  jäsenvaltioiden  riidoissa  koskien  Europol
yleissopimuksen  ja  siihen  liittyvien  neuvoston  täytäntöönpanotoimien  kuten



immuniteettia  ja  erioikeuksia  koskevan  pöytäkirjan  tulkintaa  tai  soveltamista
mikäli neuvostossa ei tällaista riitaa voida ratkaista kuudessa kuukaudessa artikla
2b).  Kun  tuomioistuin  saa Suomea ko.  riidassa  sitovan päätösvallan, on  lähellä
ajatus,  että  säännös  on  ristiriidassa  em.  suvereniteettisäännösten  kanssa.
Kysymyksessä  on  kansainvälisoikeudellisen  tason  lainkäyttöelimen  Suomen
valtiona  sitova  päätösvalta.  Suvereniteettitulkinnat  kylläkin  lievenivät  uuden
perustuslain tullessa voimaan.
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