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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 37/2002 vp

Keskiviikko 17.4.2002 kello 10.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. E  29/2002 vp komission  tiedonannosta  Euroopan parlamentille  ja neuvostolle
Europolin demokraattisesta valvonnasta

Ilmoitetaan,  että  asia  on  lähetetty  valiokunnalle  mahdollisia  toimenpiteitä
varten.

Päätetään mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

4. HE 46/2002 vp laeiksi lääkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

I käsittely

Hyväksytään 16.4. suoritettu asiantuntijakuuleminen.

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.

5. HE  22/2002  vp PohjoisAtlantin  jäävartion  taloudellisesta  tuesta  tehdyn
sopimuksen  voimassaolon  lakkauttamisen  hyväksymisestä,  ihmishengen
turvallisuudesta  merellä  vuonna  1974  tehdyn  kansainvälisen  yleissopimuksen
liitteen  muutosten  hyväksymisestä  ja  sopimusmuutosten  lainsäädännön  alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevaksi laiksi sekä laiksi merilain
6 luvun muuttamisesta

Jatkettu I käsittely

Kuultavina:
— professori Martin Scheinin
— professori Mikael Hiden

—   oikeustieteen tohtori Ora MeresWuori
— professori VeliPekka Viljanen

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.
ESITYSLISTA 37/2002 vp

6. U  6/2002  vp ehdotuksesta  neuvoston  säädöksen  antamiseksi  Euroopan
poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamiseksi  (Europol
yleissopimus)

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.

Esitellään luonnos.

Yleiskeskustelu Yksityiskohtainen

käsittely
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7. HE  9/2002  vp Kansaneläkelaitoksen  toimeenpanemiin  etuuksiin  liittyviin
tietojen saamista ja luovuttamista koskevien säännösten muuttamiseksi

Jatkettu I käsittely

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.

Esitellään luonnos.

Yleiskeskustelu Yksityiskohtainen

käsittely

8. Muut asiat

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous on torstaina 18.4.2002 klo 10.00.
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Perustuslakivaliokunnalle

Valiokunnan pyytämänä asiantuntijalausuntona hallituksen esityksestä ihmishengen turvallisuudesta
merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymisestä ynnä
muusta (HE 22/2002 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa.

Valiokunta on pyytänyt kannanottoani erityisesti kahdesta asiasta: (1) Onko perustuslain kannalta
hyväksyttävää, että eduskunnan hyväksyttäväksi esitetään vain osa sopimuskokonaisuudesta, tässä
tapauksessa SOLASyleissopimuksen liitteen V luvun muutokset? (2) Tulisiko tämän asian yhteydessä
voimaansaattaa lailla myös SOLASsopimuskokonaisuuden sellaiset lainsäädännön alaan kuuluvat osat,
joita ei aikaisemmin ole saatettu eduskunnan käsiteltäviksi?

1.     Mahdollisuudesta hyväksyä kansainvälinen velvoite osittain

Perustuslain 94 §:n sanamuodon ja esitöiden lähtökohtana on, että eduskunta hyväksyy
kokonaisuudessaan tietyn valtiosopimuksen tai muun kansainvälisen velvoitteen, muun muassa milloin
sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Tässä suhteessa säännös selvästi eroaa
perustuslain 95 §:stä, jonka lähtökohtana on että lailla saatetaan valtionsisäisesti voimaan ne
sopimusmääräykset, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan. Ero säännösten kirjoittamistavassa ei ole
satunnainen vaan se perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen valtiosopimusten hyväksymisestä ja
voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksymispäätöksessä on aina kysymys sopimuskokonaisuuden
asiallisen merkityksen ja vaikutuksen arvioinnista, kun taas lain tasolla toteutettavalla
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valtionsisäisellä voimaansaattamisella tavoitellaan kullekin oikeusnormille valtiosääntöoikeudellisesti ja
norrnihierarkkisesti oikeaa säätämistapaa ja tasoa.

Pidän hallituksen esityksessä ehdotettua menettelytapaa perustuslain 94 §:n vastaisena. Ehdotetun
menettelyn ongelmallisuus tulee selvästi esiin myös siinä, ettei hallituksen esitys sisällä edes
Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean sitä päätöslauselmaa, jolla SOLAS
yleissopimuksen liitteiden muutos on alistettu sopimusvaltioiden käsiteltäväksi. Tuo päätöslauselma sisältää
viittauksen komitean toimivaltaperusteeseen sekä niihin ehtoihin, joiden toteutuessa muutos astuu voimaan.
Kun hallituksen esitykseen ei ole sisällytetty näitä Suomen velvoittautumisen kannalta olennaisia
sopimuskokonaisuuden osia, eduskunnan ei ole mahdollista yksin hallituksen esityksen perusteella arvioida
mahdollisen eduskuntahyväksymisen asiallista merkitystä.

Toinen asia on, että eduskunnan on mahdollista hankkia tuo selvitys muista lähteistä ja antaa
hyväksymisensä SOLASsopimuskokonaisuuden muutoksille laajemmin kuin mitä hallitus on esittänyt.
Tämä saattaisi olla paras ratkaisu käsillä olevassa tapauksessa. Hallituksen esityksessä on osoitettu, että
sopimuskokonaisuus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja edellyttää siksi eduskunnan
hyväksymistä. Jos eduskunta katsoo muiden tietolähteiden avulla saaneensa riittävän tiedon
sopimuskokonaisuuden muiden osien sisällöstä ja merkityksestä, en näe estettä sille että eduskunnan
hyväksymisponsi muotoillaan kohdistuvaksi Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean
5 päivänä joulukuuta 2002 hyväksymään päätöslauselmaan muutoksista ihmishengen turvallisuudesta
merellä vuonna 1974 tehtyyn yleissopimukseen.

Perustuslakivaliokunnan ETAsopimuksen valmisteluvaiheessa antama lausunto ministeriölle (1991 vp) on
asiassa merkityksellinen, koska se osoittaa ettei ainakaan tuolloin pidetty valtiosääntöoikeudellisesti
välttämättömänä, että eduskunta saa hyväksymispäätöstään varten käsiteltäväkseen hallituksen esityksen
muodossa ja kansalliskielille tehtyinä käännöksinä sopimuskokonaisuuden kaikki osat. Valiokunta piti
mahdollisena, että hallituksen esityksen liitteiksi otettaisiin vain hallituksen käsityksen mukaan
lainsäädännön alaan kuuluvat osat sopimuskokonaisuudesta. Samalla valiokunta kuitenkin korosti, että
eduskunnalla tuli olla mahdollisuus arvioida sopimuskokonaisuutta sekä myös sitä, miltä osin se kuuluu
lainsäädännön alaan. Siksi eduskunnan tuli saada käsittelyn aikana tietoonsa myös ne
sopimuskokonaisuuden osat, joita ei sisällytettäisi hallituksen esitykseen. Perusteluina menettelyn
hyväksymiselle ETAsopimuksen yhteydessä perustuslakivaliokunta viittasi yhtäältä
sopimuskokonaisuuden laajuuteen ja toisaalta silloisen hallitusmuodon 33 §:n sanamuotoon.

Kumpikaan mainituista perusteista ei sellaisenaan sovellu nyt käsiteltävänä olevaan asiaan. Vaikka SOLAS
yleissopimuksen muutos on laaja, ei se kuitenkaan laajuudeltaan rinnastu ETAsopimukseen. Lisäksi
perustuslain 94 §:n sanamuoto poikkeaa hallitusmuodon 33 §:stä juuri siinä, että se selvästi osoittaa
eduskunnan hyväksymispäätöksen kohdistuvan lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä sisältävään
valtiosopimukseen kokonaisuudessaan, ei vain sen lainsäädännön alaan kuuluviin osiin. Toisaalta voidaan
todeta, ettei käsillä oleva sopimuskokonaisuus ole asialliselta
merkitykseltään ETAsopimukseen rinnastettava ja ettei perustuslain 94 § sanamuotonsa mukaan sinänsä
edellytä, että hallituksen esityksen tulisi sisältää kansalliskielille käännettyinä sellaisetkin
sopimuskokonaisuuden osat, joilla kiistattomasti ei ole merkitystä eduskuntahyväksymisen tarpeellisuuden
arvioinnissa. Perustuslain 94 §:n estämättä tällainen sopimuskokonaisuutta koskeva tieto on mahdollista
antaa eduskunnalle muussakin muodossa.

Päädyn siihen, että hallituksen esityksessä ehdotettu menettelytapa ei ole perustuslain 94 §:n mukainen,
mutta että eduskunta voi halutessaan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen perusteella ja muualta
saamansa tiedon valossa antaa hyväksymisensä SOLASyleissopimuksen muutokselle kokonaisuudessaan.
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2.      Mahdollisuudesta voimaansaattaa SOLASyleissopimus lain tasolla

Kansainvälisten velvoitteiden voimaan saattamista koskevat käsitykset, käytännöt ja säännökset ovat
muuttuneet aikojen kuluessa. Tästä syystä on luonnollista, että Suomea velvoittavina on voimassa sellaisia
ilman eduskunnan myötävaikutusta ratifioituja kansainvälisiä sopimuksia, jotka nykyisin vallitsevan
käsityksen mukaan olisi tullut saattaa eduskunnan hyväksyttäväksi ja joiden lainsäädännön alaan kuuluvat
määräykset olisi tullut voimaansaattaa lailla. Kansainvälisen oikeuden tasolla kyseiset sopimukset
velvoittavat Suomea täysimääräisesti ja saattavat toimia Suomen valtioon kohdistuvien oikeuksien
perustana siitä riippumatta, missä menettelyssä Suomi on aikanaan sitoutunut kyseisiin sopimuksiin ja
saattanut ne osaksi sisäistä oikeuttaan. Esimerkiksi ihmisoikeussopimuksista pakolaisten oikeusasemaa
koskeva yleissopimus ja pöytäkirja on aikanaan ratifioituja voimaansaatettu ilman eduskunnan
myötävaikutusta, rotusyrjinnän vastainen yleissopimus sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä
oikeuksia koskeva yleissopimus puolestaan voimaansaatettu asetuksella eduskunnan hyväksymispäätöksen
jälkeen.

SOLASyleissopimus on ratifioitu ilman eduskunnan myötävaikutusta ja saatettu valtionsisäisesti voimaan
asetuksella. Nykyisen käsityksen mukaan tämä ratkaisu ei vastaa perustuslakia. Tämän osoittaa jo SOLAS
yleissopimuksen VIII artiklassa määritelty sopimuksen muuttamismenettely, joka sisältää eräitä
ylikansallisen norminantovallan (tosin lieviä) piirteitä (ns. opting out menettely).

Kuten edellä on todettu, eräs ero perustuslain 94 §:n ja 95 §:n välillä on, että vain ensiksi mainittu säännös
edellyttää eduskunnan päätöstä tiettyyn sopimuskokonaisuuteen. Siksi ei ole estettä sille, että eduskunta nyt
hyväksyy vain uuden sopimuskokonaisuuden (5.12.2000 hyväksytyt SOLASyleissopimuksen muutokset)
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisen lailla ja muuttamatta jäävät alkuperäisen
(tai myöhemmin muutetun) sopimuskokonaisuuden osat jäävät toistaiseksi asetuksen tasolle myös siltä osin
kuin ne mahdollisesti sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Olisi kuitenkin aiheellista, että
eduskunta ponnen muodossa edellyttäisi, että hallitus valmistelee erillisen esityksen SOLAS
yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamislaiksi. On myös mahdollista
vain yleisellä tasolla kiinnittää
hallituksen huomio siihen, että SOLASyleissopimus näyttäisi sisältävän lainsäädännön alaan kuuluvia
määräyksiä (ks. Pe VL 33/1997 vp).

Edellä sanottu ei kuitenkaan tarkoita, että hallituksen esitykseen sisältyvä SOLASyleissopimuksen
muutosten voimaansaattamislain teksti olisi asianmukainen. Lailla toteutettavan voimaansaattamisen tulee
kohdistua uuden kansainvälisen velvoitteen kaikkiin lainsäädännön alaan kuuluviin osiin, ja eduskunnan on
saatava päätöksentekoa varten riittävä tieto sen arvioimiseksi, mitkä kokonaisuuden osat kuuluvat
lainsäädännön alaan.

Ensimmäisen lakiehdotuksen nimikkeen tulisi vastata sen perustana olevaa kansainvälisellä tasolla
hyväksyttyä kansainvälisten velvoitteiden kokonaisuutta, siis esimerkiksi

Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen 5
päivänä joulukuuta 2000 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta

Lakiehdotuksen 1 §:stä tulisi vastaavasti poistaa viittaus "liitteen V lukuun".
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3.    Muita seikkoja

3.1 SOLASyleissopimuksen muutosten seurauksena on tarkoitus lakkauttaa PohjoisAtlantin jäävartion
taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen (SopS 12/1972) voimassaolo. Tämä edellyttää kyseisen
sopimuksen kaikkien sopimuspuolten suostumusta eikä sinänsä vielä seuraa automaattisesti SOLAS
yleissopimuksen muutoksesta. Kuten hallituksen esityksessä on tuotu esiin, valtiosopimusoikeutta koskeva
Wienin yleissopimus (SopS 33/1980, 54 artikla) osoittaa, että kaikkien sopimuspuolten suostumuksella
valtiosopimuksen voimassaolo voidaan lakkauttaa myös muussa muodossa kuin sopimuksen omien
määräysten mukaisesti (esimerkiksi "irtisanominen" tietyssä sopimuksessa tarkoitetussa merkityksessä).

Suomen valtiosäännön kannalta kaikki menettelyt, joilla kansainvälisen velvoitteen
kansainvälisoikeudellinen voimassaolo saatetaan lakkaamaan, tulee tulkita "irtisanomiseksi" perustuslain 94
§:n merkityksessä. Siksi myös käsillä olevassa esityksessä on kysymys irtisanomisesta perustuslain
kannalta, olkoonkin että kansainvälisen oikeuden tasolla sopimuksen lakkaamiseen johtavaa menettelyä
kutsutaan toisella termillä. Perustuslain kannalta tällaisesta tilanteesta olisi erotettava sopimuksen
soveltamisen keskeyttäminen silloin kun sopimus kuitenkin jää "uinuvana" voimaan eikä sen kansainvälistä
voimassaoloa siis oikeudellisesti katsoen kokonaan ja pysyvästi lakkauteta.

Hallituksen esityksen ponsiehdotus jäävartiosopimuksen voimassaolon lakkauttamisesta on muotoiltu
asianmukaisesti perustuslain 94 §:n kannalta.

3.2 Perustuslakivaliokunnan omaksuman kannan mukaisesti  ensimmäisen  lakiehdotuksen 3 §:stä
tulee poistaa viittaus tasavallan presidenttiin asetuksenantovallan käyttäjänä (ks.
mm. PeVL 4/2002 vp).

3.3 Hallituksen esityksessä ei ole esitetty vakuuttavia perusteluja sille, ettei esitykseen sisältyvässä
toisessa lakiehdotuksessa voitaisi osoittaa, että kyseessä on kansainvälisen velvoitteen
voimaansaattamista tarkoittava laki. Valtiosopimustyöryhmä on kansainvälisten velvoitteiden
voimaansaattamiskäytäntöä uuden perustuslain oloissa muotoavassa mietinnössään korostanut, että
myös asiasisältöistä voimaansaattamislakia käytettäessä laista tulee ilmetä sen luonne
voimaansaattamislakina. Käsillä olevassa tapauksessa tämä olisi toteutettavissa muokkaamalla lain
johtolause kuulumaan esimerkiksi seuraavasti:

Eduskunnan  päätöksen  mukaisesti  ja  ihmishengen  turvallisuudesta  merellä  vuonna  1974  tehdyn
kansainvälisen yleissopimuksen 5 päivänä joulukuuta 2000 hyväksytyn uudistetun liitteen   V luvun
31 ja 34 säännön voimaansaattamiseksi...

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2002



Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA  17.4.2002 KELLO 10 HE 22/02 vp PohjoisAtlantin
jäävartion taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttamisen
hyväksymisestä, ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymisestä ja sopimusmuutosten lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevaksi laiksi sekä laiksi merilain 6 luvun
muuttamisesta

Sihteerin kirjeen mukaan on asiantuntijoita haluttu kuulla erityisesti kahdesta asiasta eli hallituksen esityksen

mukaisen menettelyn sallittavuudesta perustuslain kannalta sekä voimaansaattamislain nimikkeestä ja 1 §:stä.

Tarkastelen seuraavassa näitä kysymyksiä ja lopuksi paria yksityiskohtaa.

1.  kysymys hallituksen  esityksen  mukaisen  menettelyn  sallittavuudesta  perustuslain  kannalta  tarkoittaa

kirjeen  mukaan  sitä  seikkaa,  että  esityksessä  ehdotetaan  eduskunnan  hyväksyvän  vain  SOLAS

yleissopimuksen  liitteen  V  luvun  muutokset,  mutta  ei  muita  muutoksia.  Tämän  merenkulun  turvallisuutta

koskevan V luvun muutettu teksti sisältyy esitykseen. Samassa yhteydessä kun mainitun V luvun muutoksista

päätettiin  IMO:  n  meriturvallisuuskomitean  kokouksessa  joulukuussa  2000,  päätettiin  myös  muutoksista

liitteen II1 lukuun (Rakenne  osastoiminen ja vakavuus, koneisto ja sähkölaitteet), II2 lukuun (Rakenne 

palosuojelu, palonhavaitseminen ja palonsammutus), IX lukuun (Alusten turvallisuusjohtaminen) ja X lukuun

(Suurnopeusaluksia  koskevat  turvallisuusmääräykset).  Näiden  lukujen  muutoksia  on  lyhyesti  selostettu

perusteluissa, mutta niitä ei esitetä eduskunnan hyväksyttäväksi eivätkä niiden tekstit sisälly esitykseen.

Näiden  viimeksi  mainittujen  lukujen  jättämistä  eduskunnan  hyväksymistä  koskevan  esityksen  ulkopuolelle

perustellaan esityksessä seuraavasti (s. 15,11):
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"Edellä  esitetyn  mukaisesti  SOLASyleissopimuksen  liitteen  muutoksissa  on  lainsäädännön  alaan
kuuluvia määräyksiä vain merenkulun turvallisuutta koskevassa V luvussa. Liitteen lukujen 111,112,
IX  ja  X  muutokset  koskevat  alusten  rakennetta  sekä  aluksen  turvalliseen  käyttöön  liittyviä
johtamisjärjestelyitä,  joista  merilain  1  luvun  8  §:n  mukaan  säädetään  asetuksella.  Nämä  muutokset
eivät  kuulu  lainsäädännön  alaan  eivätkä  sisällä  muutoinkaan  eduskunnan  hyväksymistä  edellyttäviä
määräyksiä.  Näiden muutosten määräykset  ovat  luonteeltaan  teknisiä  ja ne  koskevat  vain rajoitettua
kohderyhmää. Lisäksi muutokset ovat melko laajoja eli yhteensä 120 sivua. Edellä mainituista syistä
eduskunnalta pyydetään tässä tapauksessa poikkeuksellisesti vain SOLASyleissopimuksen liitteen V
luvun muutosten hyväksymistä."

Arvioitaessa  sitä,  olisiko  tässä  tarkoitetut  muutokset  myös  tullut  saattaa  eduskunnan  hyväksyttäviksi,  on

ensimmäisenä  kysymyksenä  se,  sisältyykö  näihin  muutoksiin  PL  94  §:n  mielessä  lainsäädännön  alaan

kuuluvia  määräyksiä  (PL  94  §:n  muut  kriteerit  merkitykseltään  huomattavia  tai  vaativat  muusta  syystä

eduskunnan  hyväksymisen    eivät  tässä  tulle  kysymykseen).  Tätä  kysymystä  ei  voi  ratkaista  se,  mistä

kysymyksistä  merilain  1  luvun  8  §:n  (joka  on  säädetty  ennen  uutta  perustuslakia  ja  kai

perustuslakivaliokuntaa kuulematta) mukaan voidaan säätää asetuksella. Kysymystä ei voi ratkaista myöskään

pelkkä  teknisyys  tai  rajoittuminen  tiettyyn  kohderyhmään,  koska  kumpikaan näistä  seikoista  ei  esim.  sulje

pois  sitä,  että  määräyksillä  on  tuntuvaa  vaikutusta  merenkulun  harjoittajan  velvoitteisiin/taloudellisiin

rasituksiin. Yleensäkään ei mielestäni PL 94 §:n tulkintaa voida sillä tavoin sitoa PL 80 §:n tulkintaan, että

kaikki se, mitä lainsäätäjä voi PL 80 §:n puitteissa siirtää asetuksella säädettäväksi, olisi PL 94 §:n tulkinnassa

katsottava  lainsäädännön  alan  ulkopuolelle  jääväksi.  Ko.  liitteiden  laajuus  sellaisenaan  ei  myöskään  voi

vaikuttaa  niiden  kuulumiseen  lainsäädännön  alaan.  Selvää  PL  94  §:n  tulkinnan  kannalta  on  myös  se,  että

lainsäädännön  alaan  kuulumiseen  ei  vaikuta  se,  kuinka  vähän  tai  paljon  luvun  muutettu  sisältö  poikkeaa

muutosta edeltäneestä sisällöstä.

Alaa tuntemattoman on vaikea arvioida tässä tarkoitettujen lukujen sisällön merkitystä ja sitä, pitäisikö niiden

sisältöä tai osaa siitä pitää sellaisena, että  se PL 94 §:n  (ja  sitä edeltäneiden säännösten)  tulkintakäytännön

puitteissa  pitäisi  katsoa  lainsäädännön  alaan  kuuluvaksi.  Minusta  kuitenkin  ainakin  laaja  II2  luku  (mm.

öljyrahdin tankkien sijoittelua koskevine määräyksineen) muodostaa jo sellaisen normikokonaisuuden, josta

tuskin  voidaan  vakuuttavasti  sanoa,  että  siitä  ei  meillä  muuten  vallitsevien  käsitysten  mukaan  (mitään)

tarvitsisi  säätää laissa  (vaikka onkin selvää, että  luvussa samalla on paljon hyvin yksityiskohtaista teknistä

sääntelyä, jonka ei tarvitse tapahtua lain tasolla).

Sikäli kuin ko. lukuihin sisältyy lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, on ko. luvut saatettava eduskunnan

hyväksyttäviksi.

Jos (kuitenkin) oletetaan, että ko. luvuissa ei ole mitään lainsäädännön alaan kuuluvaa, riippuu vastaus alussa

tarkoitettuun  kysymykseen  ilmeisesti  ko.  lukujen  toisistaan  erillisyyttä  tai  vastaavasti  yhteen
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normikokonaisuuteen  kuulumista  koskevista  käsityksistä  ja  tähän  liittyvistä  eduskunnan  hyväksymisvallan

kohdentumista  koskevista  käsityksistä.  PL  94  §:n  tekstin  pohjalta  tarkasteltuna  kysymys  on  siitä,  mitä

tarkoittaa  "kansainväliset  velvoitteet",  jotka  sisältävät  lainsäädännön  alaan  kuuluvia  määräyksiä.  Tässä  on

ehkä paikallaan viitata myös siihen, että lainsäädännön alaan kuulumiseen perustuvan hyväksymispäätöksen

ala on laajempi kuin PL 95 §:n mukaisen voimaan saattamisen ala (velvoitteet,  jotka sisältävät ko. laatuisia

määräyksiä versus velvoitteen ko. laatuiset määräykset).

Perustuslakivaliokunta  on  uuden  perustuslain  säätämisen  jälkeen  useaan  otteeseen  viitannut  siihen,  että

kansainvälisen velvoitteen hyväksyminen uuden perustuslain säännöksen  (PL 94 §) mukaan  tarkoittaa koko

ko.  velvoitteen  eikä  vain  lainsäädännön  alaan  kuuluvien  velvoitteen  kohtien  hyväksymistä.  Perusteleva

tällainen kannanotto sisältyi lausuntoon pevl 11/00 vp ja lyhyempiä vastaavia toteamuksia esim. lausuntoihin

pevl  12/00v  vp,  pevl  45/00  vp  ,  pevl  24/01  vp  ja  pevl  38/01  vp.  Valiokunta  on  hieman  varhaisemmassa

käytännössään kiinnittänyt huomiota myös siihen, että eduskunnan suostumus on tarpeen myös selityksille tai

julistuksille, jotka tosiasiassa määrittävät Suomelle sopimuksesta aiheutuvan velvoitteen sisältöä (pevl 28/97

vp,  pevl  10/98  vp  ja  pevl  13/98  vp).  Tällaiset  kannanotot  eivät  kuitenkaan  anna  vastausta  kysymykseen,

milloin  on  kyseessä  (yhtenäinen)  kansainvälinen  velvoite,  joka  on  saatettava  eduskunnan  hyväksyttäväksi

kokonaisuudessaan ja siis myös niine osineen, joiden sisältö erillisenä ei vaatisi eduskunnan hyväksymistä, ja

milloin taas on kyse sillä tavoin erillisistä kansainvälisistä velvoitteista, että eduskunnan hyväksymisen tarve

on syytä harkita/voidaan harkita kunkin ko. velvoitteen osalta erikseen.

Tällaiseen  kysymykseen  tuskin  voidaan  antaa  mitään  kattavaa  valmista  vastausta  jo  senkään  vuoksi,  että

kansainvälisten  velvoitteiden  syntyprosessit  ovat  moninaiset  ja  voivat  olla  jatkuvasti  toiminnassa.  Se,  että

jotkin  erikseen  nimettävissä  olevat  velvoitteet  kuuluvat  saman  sopimusjärjestelmän  piiriin,  ei  vielä

sellaisenaan riitä osoittamaan, että
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niitä  on  eduskunnan  hyväksymisen  hankkimisen  kannalta  pidettävä  yhtenä  velvoitteena.  Tarvittavan

hyväksymisen  ulottuvuutta  ei  tässä  myöskään  voida  nojata  eduskunnan  informaatiotarpeeseen,  joka

sellaisenaan  tietysti  saattaa  vaatia  sitä,  että  eduskuntaan  toimitetaan  asianmukaisesti  myös  sellaisia

kansainvälisiä velvoitteita koskevaa tietoa, joihin ei tarvita eduskunnan hyväksymistä.

Miten nyt käsillä olevaa tapausta olisi tässä suhteessa arvioitava, riippuu painotuksista. Voidaan ajatella, että

ko.  luvuissa on kyse paitsi  luvuittain erotettavissa olevista myös  laadullisesti erilaisista asioista  ja ettei  sen

vuoksi ole tarpeen liittää selvästi eduskunnan hyväksyntää vaativan luvun yhteen muita ko. lukuja, jos niiden
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sisällön ei erikseen katsota vaativan eduskunnan hyväksymistä. Minusta se, että tässä on kyse eri luvuista, ei

kuitenkaan vielä synnytä merkittävää luvuissa tarkoitettujen velvoitteiden erillisyyttä. Kun kyseessä on yhden

elimen yhdessä päätöksenteossa yhden sopimuksen liitteeseen hyväksymistä ja yhtä aikaa voimaan tulemaan

tarkoitetuista  muutoksista,  on  jo  olemassa  painava  syy  pitää  näitä  eduskunnan  PL  94  §:n  mukaisen  roolin

kannalta  yhtenäisenä  velvoitteena.  Vastakkaisen  kannan  omaksumisella  tuskin  olisi  mitään  merkittäviä

haittavaikutuksia,  mutta  se  voisi  kuitenkin  olla  omiaan  avaamaan  PL  94  §:n  tulkintaa  kehitykselle,  jossa

hyväksymisvallan ulottuvuutta lähennettäisiin PL 95 §:n mukaisen voimaansaattamisen ulottuvuuteen. Pidän

sen  vuoksi  aiheellisena,  että  eduskunnan  hyväksymispäätösvallan  katsotaan  tässä  ulottuvan  ko.  liitteen

kaikkien mainittujen lukujen muutoksiin.

2.  kysymyksessä viitataan  siihen,  että  SOLAS  yleissopimusta  ei  ole  aikanaan  toimitettu  eduskunnan

hyväksyttäväksi  ja  että  siihen  nähtävästi  sisältyy  määräyksiä,  jotka  nykyisen  käsityksen  mukaan  kuuluvat

lainsäädännön  alaan.  Tämän  vuoksi  nostetaan  tässä  esiin  kysymys,  olisiko  asianmukaista  saattaa

voimaansaattamislailla nyt voimaan myös yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.

En  tiedä,  mitä  kaikkea  kysymyksessä  tai  sen  yhteydessä  on  pidetty  silmällä.  Voisi  ajatella,  että  jotakin

epäasianmukaista  on  nähty  jo  siinä,  että  itse  yleissopimus  on  saatettu  voimaan  asetuksella  ja  siis  on

periaatteessa maansisäisesti voimassa asetuksentasoisena, ja sopimuksen liitteen yksityiskohtaisia määräyksiä

sitten saatetaan voimaan lailla. Tällainen asetelma tuskin on tavallinen tai myöskään tavoittelemisen arvoinen,

mutta ei näin päin asettuvassa eritasoisuudessa sellaisenaan näyttäisi olevan mitään erityistä ongelmaakaan.

Kysymyksen  muotoilu  ei  myöskään  viittaa  tähän  puoleen, vaan  nähdäkseni  vain  siihen,  että  sopimusteksti

pitäisi oikeastaan olla saatettu voimaan laintasoisella normilla.

Jos  ajatellaan  asetelman  kansainvälisoikeudellisia  piirteitä,  voidaan  todeta,  että  Suomi  on

jo  sitoutunut  ko.  yleissopimuksen  velvoitteisiin  ja  pannut  sopimuksen  sisältämät  normit

asianmukaisella tavalla maansisäisesti voimaan.    Sopimuksen näiden normien saattaminen nyt uudella lailla

valtionsisäisesti  voimaan  ei  siten  voisi  merkitä  mitään  Suomen  uudelleen  sitoutumista  eikä  edes  sitä,  että

Suomi  olisi  tämän  jälkeen  jotenkin  pätevämmin    tai  vasta  nyt  pätevästi    täyttänyt  velvoitteensa  saattaa

sopimuksen  kyseeseen  tulevat  kohdat  maansisäisesti  voimaan.  Kansainvälisoikeudellisten  näkökohtien

kannalta  tällainen  uudelleen  säätäminen  ei  toisi  mitään  positiivista,  mutta  saattaisi  kukaties  antaa  aihetta

sinänsä harmittomiin, mutta samalla tarpeettomiin kysymyksiin siitä, eikö alkuperäinen voimaansaattaminen

ollutkaan pätevä.

Yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten saattaminen nyt voimaan lailla tähtäisi ilmeisesti

vain maansisäisen oikeuden periaatteellisiin vaatimuksiin. Tältä kannalta tarkasteltuna ajatuksena on kai ollut



jonkinlainen  rinnastuminen  tilanteisiin,  joissa  asetuksesessa  on  ennen  uutta  perustuslakia  säädetty  asioista,

joista uuden perustuslain mukaan tulisi säätää laissa. Tällaiset säätelyt puolestaan on  ainakin sitä mukaa kun

niiden muutostarpeet aktualisoituvat  syytä nostaa lain tasolle.

En  ole  kuitenkaan  vakuuttunut  kysymyksessä  tarkoitetun  uuden  säätämisen  aiheellisuudesta.  Asetuksella

voimaan saatettua valtiosopimusta ei voida nähdäkseni noin vain rinnastaa maansisäiseltä pohjalta säädettyyn

asetukseen.  Valtiosopimuksissa  ei  asiallisesti  ole  kysymys  normikokonaisuudesta,  jonka  tässä  tapauksessa

asetuksenantaja  olisi  määrännyt  ja  jonka  sisältöön  asetuksenantajalla  olisi  ehkä  riitautettu  kompetenssi  ja

lainsäätäjällä  olisi  joka  tapauksessa  kompetenssi myöhemmin  puuttua.  Valtiosopimus  velvoittaa  Suomea  ja

Suomi  on  velvollinen pitämään  sen maansisäistä  voimassaoloa  edellyttävät  normit maansisäisesti  voimassa

aivan  riippumatta  siitä,  minkälaisia  lainsäätäjän  ja  asetuksenantajan  kompetenssisuhteita  koskevat

maansisäiset  järjestelyt  kulloinkin  ovat  tai  minkälaisiksi  ne  muuttuvat.  Tämän  vuoksi  ei  voida  ainakaan

missään käytännön reaalisessa mielessä väittää, että uusi perustuslaki olisi vienyt pohjan pois ko.

(voimaansaattamis) asetukselta ja sen kautta ko. sopimuksen normisisällön maansisäiseltä velvoittavuudelta.

Periaatteessa  voidaan  kyllä  ajatella,  että  asetuksella  voimaan  saatetun  valtiosopimuksen  määräysten

sovellettavuutta jossain käytännön tilanteissa jouduttaisiin arvioimaan suhteessa johonkin lakiin ja että tällöin

jouduttaisiin  katsomaan,  että  asetusta  ei  voida  soveltaa  vastoin  lakia.  Tällainen  haitta  poistuisi,  jos

valtiosopimuksen  määräykset  saatettaisiinkin    vaikka  jälkikäteen    voimaan  lailla.  Vaikka  tällaisen

"epäkohdan"  mahdollisuus  on  periaatteessa  olemassa,  en  osaa  pitää  sitä  kovin  reaalisena.  Minusta näyttää,

että  sihteerin  kysymyksessä  tarkoitetun  uudelleen  säätämisen  varsinaiseksi  syyksi  jäisi  vain  jonkinlainen

lopputuloksen tyylipuhtaus tai johdonmukaisuus uuden perustuslain kannalta.

Se,  että  vierastan  tällaista  jälkeenpäin  säätelyä,  johtuu  osaksi  siitä,  että  en  pidä

lainsäätämistä  pelkän  opillisen  näkökohdan  ja  periaatteellisen  linjakkuuden  vuoksi

aiheellisena.  En  myöskään  pidä  aiheellisena  synnyttää  edes  teoreettista  mahdollisuutta

spekuloida  sillä,  että  ko.  sopimusmääräykset  eivät  olisikaan  olleet  kunnolla  maansisäisesti

velvoittavia  ennen  kuin  ne  tulivat  näin  saatetuiksi  voimaan  lain  tasolla.  Näitä  näkökohtia

tärkeämpää  on  ehkä  kuitenkin  se,  että  kyseessä  olisi  myös  linjaratkaisu    samaa

jälkeenpäin  uudelleen  säätämistä  pitäisi  soveltaa  muissakin  vastaavissa  valtiosopimustilanteissa  joko  ko.

sopimusten  muutosten  aktualisoituessa  tai  mahdollisesti  tällaista  aktualisoitumista  odottamatta.  Minusta

tällaista  linjaratkaisua  ei  pitäisi  tehdä  vain  yksittäistä  tapausta  koskevana  ideana,  vaan  pitäisi  riittävän

huolellisesti miettiä, mitä kaikkea tehtävä ratkaisu voisi käytännössä edellyttää ja merkitä suhteessa muihin

asetuksella voimaansaatettuihin sopimuksiin, esim. YK:n TSSsopimukseen.
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Ehdotuksen  yksityiskohdista  mainitsen  tässä  vain  kaksi.  Liitteen  V  luvun  1  säännön  4  kohdan  mukaan

Hallinto  määrittelee,  missä  määrin  tiettyjä  sääntökohtia  sovelletaan  tietynlaisiin  aluksiin.  Tätä  valtuutta

koskee osaksi myös  voimaansaattamislain 2 §:n 1 momentti,  jossa  toimivaltaiseksi viranomaiseksi  todetaan

Merenkulkuhallitus.  Merenkulkuhallitukselle  tätä  kautta  muodostuva  määräysvalta  saattaa  jo  olla  sellainen,

että  jos  kansalliselta  pohjalta  syntyneessä  laissa  pyrittäisiin  antamaan  vastaava  valta  jollekin  virastolle,

valtuutus  herättäisi  epäilyksiä  PL  80,2  §:n  kannalta.  Jos  olen  ymmärtänyt  sopimusta  tässä  kohden  oikein,

sopimus  itsessään  ei  edellytä  V  luvun  1  säännön  4  kohdassa  tarkoitettuja  valtuuksia  annettavaksi  jollekin

virastolle, vaan sanalla Hallinto  tarkoitetaan sopimuksessa sen 1  luvun 2 säännön määritelmän mukaan ko.

maan  hallitusta.  Kun  sopimustekstiä  ei  voida  muuttaa,  voitaisiin  ehkä  katsoa,  olisiko  syytä  tarketntaa

voimaansaattamislakiin otettavaa säätelyä.

Pienenä  yksityiskohtana  voidaan  myös  mainita  se,  että  Merilain  6  luvun  ehdotettu  uusi  3  a  §  näyttää

normeeraavan suuressa määrin samaa asiaa kuin liitteen V luvun 34. sääntö. Kun liite saatetaan lailla voimaan

syntyy  suuressa  määrin  samasta  asiasta  kaksi  laintasoisena  velvoittavaa  säännöstä.  Siihen,  että

valtiosopimuksen säännöstä  täydennetään kansallisen  lain säännöksillä,  ei  sinänsä ole estettä. Tässä näyttää

kuitenkin syntyvän normien sekoittavaa päällekkäisyyttä.



OTT   Ora MeresWuori/17.04.2002

Perustuslakivaliokunnan  kokous  17.4.2002  klo  10.00;  HE  22/2002  vp

PohjoisAtlantin  jäävartion  taloudellisesta  tuesta  tehdyn  sopimuksen

voimassaolon lakkauttamisen hyväksymisestä, ihmishengen turvallisuudesta

merellä  vuonna  1974  tehdyn  kansainvälisen  yleissopimuksen  liitteen

muutosten  hyväksymisestä  ja  sopimusmuutosten  lainsäädännön  alaan

kuuluvien  määräysten  voimaansaattamista  koskevaksi  laiksi  sekä  laiksi

merilain  6   luvun muuttamisesta

Perustuslakivaliokunta  on  kutsunut  5.4.2002  päivätyllä  kirjeellään

allekirjoittaneen  kuultavaksi  asiakohdasta  mainitusta  hallituksen

esityksestä.  Valiokunta  haluaa  kuulla  erityisesti  kahdesta  asiasta:

hallituksen  esityksen  mukaisen  menettelyn  sallittavuus  perustuslain

kannalta  sekä voimaansaattamislain nimike   ja   1 §.

1.  Hallituksen  esityksen  mukaisen  menettelyn  sallittavuus  perustuslain

kannalta

Hallituksen esityksessä 22/2002 vp ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi

vain  SOLASyleissopimuksen  liitteen  V  luvun  muutokset  eikä  muita

muutoksia. Liitteen V luvun muutoksissa on lainsäädännön alaan kuuluvia

määräyksiä.  Muut  SOLASyleissopimuksen  muutokset  eivät  kuulu

lainsäädännön  alaan  tai  muulla  perusteella  edellytä  eduskunnan

hyväksymistä.

Menettely  luonnehditaan  esityksessä  poikkeukselliseksi.  Menettelyä

perustellaan  muun  muassa  sillä,  että  muut  muutokset  koskevat  alusten

rakennetta  sekä  aluksen  turvalliseen  käyttöön  liittyviä

johtamisjärjestelyitä,  joista  merilain  mukaan  säädetään  asetuksella.

Muutosten  määräykset  ovat  luonteeltaan  teknisiä  ja  ne  koskevat  vain

rajoitettua  kohderyhmää.  Lisäksi  muutokset  ovat  melko  laajoja  eli

yhteensä 120 sivua.

Hallitusmuodon 33 §:n sanamuoto antoi aikanaan aiheen pohtia kysymyksiä

muun  muassa  siitä,  hyväksyykö  eduskunta  sopimuksen  osittain  vain

kokonaan, onko hyväksyminen pyydettävä ennen sopimukseen sitoutumista ja

voiko  eduskunta  asettaa  hyväksymiselle  ehtoja.  Ennen  perustuslain

säätämistä  vastaukset  useimpiin  kysymyksiin  olivat  suhteellisen  selvät.

Eduskunta osallistuu sopimuksentekotahdon muodostamiseen koko sopimuksen

suhteen,  vaikka  hyväksyminen  pyydettäisiin  vain  eräiden  määräysten
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osalta.  Hyväksyminen  on  pyydettävä  ennen  sitoutumista.  Sen  sijaan

hyväksymisen  yhteyteen  asetettujen  ehtojen  suhteen  käytäntö  oli

varovainen.

Eduskunnan  hyväksyminen  saatettiin  pyytää  hallitusmuodonkin  perusteella

koko sopimukselle. Näin oli laita muun muassa silloin, kun koko sopimus

aiheutti  menoja  tai  oli  tärkeä  toisin  sanoen  ei  pystytty  osoittamaan

niitä  yksittäisiä  määräyksiä,  jotka  aiheuttivat  menoja  tai  tekivät

sopimuksesta tärkeän. Lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset eivät sen

sijaan yleensä olleet niin lukuisia, että ne olisivat aiheuttaneet koko

sopimuksen hyväksymisen.

Uuden  perustuslain  sanamuoto  kirjoitettiin  niin,  että  se  mahdollistaa

myös  lainsäädännön  alaan  kuuluvia  määräyksiä  sisältävien  sopimusten

suhteen  eduskunnan  hyväksymispäätöksen,  joka  koskee  koko  sopimusta.

Käytäntö näyttääkin muodostuneen tämän mukaiseksi.

Kun  arvioidaan  sitä,  onko  hallituksen  esityksen  mukainen  menettely

sallittavaa perustuslain kannalta, on otettava ensinnäkin huomioon, että

lainsäädännön  alaan  kuuluvia  määräyksiä  sisältävien  sopimusten  uusi

hyväksymismenettely  ei  sisällä  aikaisempaan  menettelyyn  nähden

eduskunnalle  uusia  toimivaltuuksia.  Tällaisia  valtuuksia  on  sen  sijaan

syntynyt  muun  muassa  siitä,  että  lainsäädännön  ala  on  tulkittu  entistä

laajemmin.  Se  käsittää  nykyisin  myös  sopimukset,  jotka  ovat

yhdenmukaiset lainsäädännön kanssa. Hallituksen perustuslakia koskevassa

esityksessä vielä tunnustettiin ristiriitateorian olemassaolo. Toisaalta

uuden  perustuslain  mukainen  menettely  ei  voi  eduskunnan  toimivaltaa

vähentääkään.

Perustuslakivaliokunnan  kirjeessään  lähettämän  10.10.1991  päivätyn

lausuntonsa mukaan on aikaisemmin joitakin kertoja poikettu siitä, ettei

kaikkia  sopimuksen  liitteitä  ole  toimitettu  eduskunnalle  hallituksen

esityksen  yhteydessä,  kun  eduskunta  on  hyväksynyt  lainsäädännön  alaan

kuuluvia  määräyksiä  sisältävän  sopimuksen.  Kansainvälisiä

rautatiekuljetuksia  koskevan  yleissopimuksen  (HE  71/1984)  osalta

jätettiin  pois  liitteeksi  kuuluvia  laajoja  teknisluonteisia

ohjesääntöjä. OECD:hen liittymisen (HE 112/1968) yhteydessä selostettiin

lukuisia  sopimukseen  liittyviä  järjestöpäätöksiä  liittämättä  niiden

tekstiä  kuitenkaan esitykseen.

Esimerkkitapauksissa lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset sisältyivät

jo  varsinaisiin  pääsopimuksiin.  Kysymyksessä  olevassa  tapauksessa



pääsopimusta  ei  aikanaan  saatettu  eduskunnan  hyväksyttäväksi,  koska

sopimus  ei  sisältänyt  eduskunnan  hyväksymistä  edellyttäviä  määräyksiä.

Nyt  sopimuksen  liitteiden  muutoksista  yhden  luvun  muutoksia  kuuluu

lainsäädännön alaan. Kaikki muutokset on hyväksytty samalla päätöksellä,

eikä  liitteiden  lukuja  voida  muutenkaan      sitovuutensa      tai      muiden

seikkojen  nojalla erotella.

Jos SOLASsopimuksen liitteen eri lukujen muutokset olisi hyväksytty eri

päätöksillä,  olisi  V  luvun  muutokset  voitu  hyväksyttää  erikseen.  Jos

SOLASsopimukseen sisältyisi oikeudelliselta sitovuudeltaan eri asteisia

aineistoa  kuten  esimerkiksi  kansainvälistä  lentoliikennettä  koskevaan

ICAOjärjestelmään  sisältyy,  voisi  olla  mahdollista  eriyttää

lainsäädännön  alaan  kuuluvat  määräykset.  Myös  jos  liitteen  muiden

lukujen  muutokset  olisi  hallituksen  esityksen  liiteaineistona,

voitaisiin niitä  käsitellä   toisella tavalla.

Nyt  kun  edellisessä  kappaleessa  mainittuja  olosuhteita  ei  kuitenkaan

ole, hallituksen esityksen mukaisen menettelyn sallittavuus ei ole selvä

etenkään  esityksessä  mainituilla  perusteilla.  Nämä  viittaavat

pikemminkin lain Suomen säädöskokoelmasta (188/2000) 9 §:n edellytyksiin

olla  julkaisematta  sopimussarjassa  muu  kuin  eduskunnan  hyväksymä

sopimus.  Eduskunnan  hyväksymä  tai  eduskunnan  hyväksymistä  edellyttävä

sopimus   on   julkaistava sopimussarjassa.

Perusteluna  poikkeukselliselle  menettelylle  voidaan  esittää  ensinnäkin

sitä,  että  lainsäännön  alaan  kuuluvia  määräyksiä  sisältävän  sopimuksen

hyväksyminen  kokonaisuutena  ei  ole  perustuslain  nimenomainen  vaatimus

vaan  siihen  sisältyvä  mahdollisuus.  Eduskunnan  hyväksymisvallan

reaalisuudesta  on  kuitenkin  huolehdittava  niin,  että  sillä  on

tarpeelliset tiedot koko sopimuksesta kuten myös mahdollisuus tarkistaa,

ettei  sopimuksessa  ole  muitakin  kuin  nimenomaisesti  esitettyjä,

eduskunnan hyväksymistä edellyttäviä määräyksiä.

Toiseksi  voidaan  vedota  aikaisempiin  poikkeuksiin,  joista  on  mainittu

perustuslakivaliokunnan  10.10.1991  päivätyssä  lausunnossa

oikeusministeriölle. Nyt kääntämättä  jäänyt sopimustekstin määrä ei ole

täysin      verrannollinen      kansainvälisiä  rautatiekuljetuksia  koskevan

yleissopimuksen  kääntämättä  jääneeseen  tekstiin.  Toisaalta  sitä  voi

pitää  vieläkin  teknisempänä,  ja  englanti  lienee  merenkulussa  yleisessä

käytössä.  Nytkin  liitteen  V  luvun  alaviitteet  ovat    käännöksessäkin

melkein  kokonaan englanniksi.
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Viimeksi voitaneen ottaa huomioon myös se, että sopimussarjaan otettavan

teknisen  ja  siihen  asiallisesti  kuulumattoman  tekstin  määrä  saattaa

muodostua  muutenkin  huomattavaksi,  kun  lainsäädännön  ala  tulkitaan

nykyisellä  tavalla.  Tämä  perustuu  Puhakan  1920  ja  1930  luvulla

esittämään  teoriaan  lainsäädännön alasta.

2.   Voimaansaattamislain nimike   ja  1 S

Vuoden  1974  SOLASyleissopimusta  (SopS  11/1981)  ei  aikanaan  toimitettu

eduskunnan  hyväksyttäväksi,  koska  sopimus  ei  sisältänyt  eduskunnan

hyväksymistä  edellyttäviä  määräyksiä.  Yleissopimus  sisältää

perustuslakivaliokunnan  kirjeen  mukaan  määräyksiä,  jotka  nykyisen

käsityksen mukaan kuuluvat lainsäädännön alaan. Kirjeessä kysytään tämän

johdosta,  onko  asianmukaista,  että  tässä  yhteydessä

voimaansaattamislailla  saatetaan  valtionsisäisesti  voimaan  myös

yleissopimuksen   lainsäädännön   alaan  kuuluvat määräykset.

Perustuslakivaliokunnan  kysymyksen  voi  nähdä  huolena  siitä,  että  uuden

perustuslain  mukainen  oikeusjärjestys  vähitellen  voidaan  toteuttaa  eri

aloilla  ja  sen  kannalta  vanhentuneet  rakenteet  poistaa.  Kansainväliset

sopimukset ovat kuitenkin monessa suhteessa poikkeuksellisessa asemassa.

Niiden  kansainvälinen  sitovuus  ei  riipu  sisäisestä  lainsäädännöstä,

johon  vetoamista  on  suuresti  rajoitettu.  Sopimusten

voimaansaattamistasolla  ei  sisäisestikään  ole  merkitystä  sopimusten

noudattamisen kannalta. Harvinaisempi tapaus on se, että sopimuksessa on

määräyksiä rikkomuksista seuraamuksineen.

Kysymyksen tarkoittamana voimaansaattamislakina olisi ns. blankettilaki.

Tällainen  voimaansaattamislaki  on  yleensä  käytössä  vain  kerran.

Vastaisia  sopimusmuutoksia  ei  siihen  sisällytetä,  vaan  niitä  varten

säädetään  uusi  voimaansaattamislaki.  Kokonaan  uutta  olisi  käytäntö,

jonka  mukaan  blankettilakia  käytettäisiin  taannehtivasti  jo

asianmukaisesti  voimaansaatetun  sopimuksen  voimaansaattamis  tason

kohottamiseen.
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Nyt  myös  sopimuksen  liitteen  osittaismuutoksen  yhteydessä  puututtaisiin

pääsopimukseen.  Asianmukaisempaa  olisi  suorittaa  tarpeelliset

voimaansaattamistason  muutokset  silloin,  kun  pääsopimus  uusitaan  tai

muutetaan  oleellisin  osin.  Tällöin  eduskunta  voisi  myös  hyväksyä

sopimuksen.  Tosin  perustuslain  mukaan  erillinen  voimaansaattaminen  on

mahdollinen,  mutta  ajatuksena  lienee  ollut  kuitenkin  se,  että  ensin

sopimus hyväksytään.

3. Yhteenveto

Hallituksen  esityksen  mukaista  menettelyä  voidaan  pitää

sallittavana perustuslain kannalta.

Ei  ole  asianmukaista,  että  tässä  yhteydessä  voimaansaat

tamislailla  saatetaan  valtionsisäisesti  voimaan  myös

varsinaisen  yleissopimuksen  lainsäädännön  alaan  kuuluvat

määräykset.



VeliPekka Viljanen

HE  22/2002  vp  POHJOISATLANTIN  JÄÄ  VARTION  TALOUDELLISESTA  TUESTA

TEHDYN  SOPIMUKSEN VOIMASSAOLON  LAKKAUTTAMISEN

HYVÄKSYMISESTÄ,  IHMISHENGEN  TURVALLISUUDESTA  MERELLÄ  VUONNA

1974  TEHDYN  KANSAINVÄLISEN  YLEISSOPIMUKSEN  LIITTEEN  MUUTOSTEN

HYVÄKSYMISESTÄ  JA  SOPIMUSMUUTOSTEN  LAINSÄÄDÄNNÖN  ALAAN

KUULUVIEN  MÄÄRÄYSTEN  VOIMAANSAATTAMISTA  KOSKEVAKSI  LAIKSI

SEKÄ LAIKSI MERILAIN 6 LUVUN MUUTTAMISESTA

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 17.4.2002

1. Lausuntopyyntö

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on kutsussaan  ilmoittanut, että minua kuullaan hallituksen esityksen

johdosta erityisesti kahdesta asiasta:

1) Hallituksen  esityksen  mukaisen  menettelyn  sallittavuudesta  perustuslain  kannalta.

Esityksessä  ehdotetaan,  että  eduskunta  hyväksyisi  vain  SOLASyleissopimuksen  liitteen  V  muutokset

eikä muita muutoksia;

2) Voimaansaattamislain nimikkeestä  ja 1 §:stä. SOLASyleissopimusta ei ole aikanaan

toimitettu  eduskunnan  hyväksyttäväksi.  Yleissopimus  nähtävästi  sisältää  määräyksiä,  jotka  nykyisen

käsityksen  mukaan  kuuluvat  lainsäädännön  alaan.  Onko  siksi  asianmukaista,  että  tässä  yhteydessä

voimaansaattamislailla  saatetaan  voimaan  myös  yleissopimuksen  lainsäädännön  alaan  kuuluvat

määräykset.

Rajoitun lausunnossani käsittelemään valiokunnan esittämiä kysymyksiä.

2. Hallituksen esityksen mukaisen menettelyn sallittavuus

Esityksessä  ehdotetaan,  että  eduskunta  hyväksyisi  ainoastaan  SOLASyleissopimuksen  liitteen  V

muutokset, eikä sen sijaan muita samaan aikaan tehtäviä muutoksia. Esityksen perustelujen mukaan muut

muutokset  eivät  kuulu  lainsäädännön  alaan  eivätkä  sisällä  muutoinkaan  eduskunnan  hyväksymistä

edellyttäviä  määräyksiä.  Muutoksia  pidetään  perusteluissa  luonteeltaan  teknisinä  ja  niiden  todetaan

koskevan vain rajoitettua kohderyhmää. Lisäksi ratkaisua perustellaan muutosten  laajuudella  (ks. HE, s.

15).



Perustuslain  94  §:n  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.

Perustuslakivaliokunta  on  perustuslakiuudistuksen  jälkeen  omaksunut  käytännön,  jonka

mukaan  eduskunta  hyväksyy  kansainvälisen  velvoitteen  kokonaisuudessaan,  jos  velvoite  joltakin  osin

edellyttää eduskunnan hyväksymistä. Valiokunta on kiinnittänyt  tämän käytännön myös perustuslain 94

§:n  1  momentin  sanamuotoon  (ks.  esim.  Pe  VL  24/2001  vp).  Omaksuttua  linjaa  ennakoitiin

perustuslakiuudistuksen esitöissä,  joissa todettiin, että asiallisesti eduskunta arvioi niissäkin tapauksissa,

joissa  vain  jokin  sopimusmääräys  edellyttää  eduskunnan  hyväksymisestä  sopimukselle,  sopimusta

kokonaisuutena.  Sopimusmääräyksiä  ei  tuolloin  ilmaistun  kannan  mukaisesti  edes  voida  arvioida

kokonaisuudesta  erillisinä  tai  itsenäisinä  sopimuksen  osina  (HE  1/1998  vp,  s.  150).

Perustuslakivaliokunnan  omaksuma  linja  on  mielestäni  hyvin  perusteltu  ja  siitä  kannattaa    ainakin

pääsääntönä  pitää kiinni.

Toisaalta  perustuslakivaliokunta  on  ennen  perustuslakiuudistusta  katsonut  ETA

sopimuksen  hyväksymisen  ja  voimaansaattamisen  yhteydessä  mahdolliseksi  sellaisen  poikkeuksellisen

ratkaisun,  että  eduskunnalle  annettavaan  hallituksen  esitykseen  otettiin  liitteiksi  pelkästään  ne  EY

säädökset,  jotka  hallituksen  käsityksen  mukaan  kuuluvat  lainsäädännön  alaan.  Kuitenkin

perustuslakivaliokunta  nimenomaan  korosti,  ettei  eduskunta  ollut  sidottu  hallituksen  käsitykseen

lainsäädännön  alan  tulkinnasta  (PeVL  lausunto  ministeriölle    10.10.1991).  Perustuslakivaliokunnan

tuolloisen kannan yleistettävyyttä tosin heikentää olennaisesti tilanteen poikkeuksellisuus. Kyse oli aivan

eri mittaluokan asetelmasta kuin nyt käsillä olevassa tilanteessa.

Oman  käsitykseni  mukaan  perustuslain  94  §:n  perusideana  on  varmistaa  se,  että

lainsäädännön  alaan  (tms.)  kuuluvat  sopimusmääräykset  saatetaan  eduskunnan  hyväksyttäviksi.

Olennaista  ei  tämän säännöksen kannalta  siten ole se,  että eduskunta hyväksyy sopimuksen myös niiltä

osin kuin kysymys ei ole lainsäädännön alaan (tms.) kuuluvasta määräyksestä. En siten pidä säännöksen

sanamuodosta  huolimatta  ehdottomana  vaatimusta,  että  sopimuskokonaisuus  olisi  aina  saatettava  koko

laajuudessaan eduskunnan hyväksyttäväksi, jos yksikin sen määräys edellyttää eduskunnan hyväksymistä.

Tältä  osin  mielestäni  on  ratkaisevaa,  voidaanko  lainsäädännön  alaan  kuuluva  osa

kansainvälisestä velvoitteesta erottaa velvoitteen muista osista niin selkeästi, että se itsessään muodostaa

yhtenäisen  ja  johdonmukaisen kokonaisuuden. Tällainen  tilanne voi olla kyseessä ainoastaan silloin,  jos

tällaista  velvoitteen  osaa  voidaan  poikkeuksellisesti  tarkastella  kokonaisuudesta  riippumattomasta  ja

muista  osista  erillisenä.  On  selvää,  että  tällainen  vaatimus  voi  täyttyä  varsin  harvoissa

poikkeustapauksissa.  Mutta  jos  sopimuskokonaisuudesta  voidaan  erottaa  selkeä  kokonaisuus,  joka

edellyttää eduskunnan hyväksymistä, kun muut osat sitä eivät edellytä, ei mielestäni voida perustuslain 94



§:stä johtaa estettä sille, että sopimus saatetaan vain ensin mainituilta osin eduskunnan hyväksyttäväksi.

Tällöin  sopimusta  ei  kuitenkaan  tule  pilkkoa  artikloittain,  vaan  kyse  tulee  olla  selkeistä  erillisistä

kokonaisuuksista.  Eri asia  on  kysymys  siitä,  milloin  tällainen  ratkaisu on  asiallisesti  perusteltu.  Pelkkä

"laiskuusperiaate" ei muodosta riittävää perustetta poiketa normaalimenettelystä.

On  myös  aihetta  korostaa  sitä,  että  perustuslakivaliokunnalla  on  aina  tulkintaetuoikeus

hallituksen esitykseen nähden siitä, milloin kansainvälinen velvoite kuuluu perustuslain 94 §:n mukaisesti

eduskunnan hyväksyttäviin.

Käsillä  olevassa  asetelmassa  sopimuksen  liitteen  V  määräykset  muodostavat

ymmärtääkseni  edellä  tarkoittamani  kaltaisen  itsenäisen  merenkulun  turvallisuutta  koskevan

kokonaisuuden,  jota voidaan tarkastella  irrallaan samaan aikaan  tehdyistä muutoksista muihin liitteisiin.

Tältä  kannalta  en  näe  perustuslain  94  §:stä  johtuvan  estettä  hallituksen  esityksessä  omaksutulle

menettelylle.

Edellytyksenä  on  kuitenkin  se,  ettei  liitteiden  muihin  muutoksiin  sisälly  lainsäädännön

alaan kuuluvia määräyksiä. Tältä osin hallituksen esitys  ei  tarjoa  riittävää arviointiperustaa. Hallituksen

esityksen  mukaan  muissa  muutettavissa  liitteissä  käsitellään  mm.  aluksen  rakennetta  sekä  aluksen

turvalliseen  käyttöön  liittyviä  johtamisjärjestelyjä,  "joista  merilain  1  luvun  8  §:n  mukaan  säädetään

asetuksella".  Tämän  vuoksi  kyse  ei  olisi  lainsäädännön  alaan  kuuluvista  määräyksistä  (ks.  HE,  s.  15).

Tältä  osin  on  todettava,  ettei  kyseinen  merilain  asetuksenantovaltuus  ole  merkitsevä  arvioitaessa  sopi

musmääräysten  kuulumista  lainsäädännön  alaan.  Merilain  kyseinen  säännös  on  ajalta  ennen  uutta

perustuslakia, joka on olennaisesti muuttanut käsityksiä lain ja asetuksen välisistä suhteista (ks. esim. PL

80 §).

Mikäli  siis  hallituksen  esityksessä  omaksuttu  menettely  omaksutaan,  tulee  varmistua

siitä,  ettei  liitteiden  muihin  osiin  todellakaan  sisälly  lainsäädännön  alaan  kuuluvia  tai  muutoin

eduskunnan  hyväksymistä  edellyttäviä  määräyksiä.  Tässä  suhteessa  ei  merkitystä  ole  esimerkiksi

muutosten sivumääräisellä laajuudella tai sääntelytavan yksityiskohtaisuudella. Sen sijaan kysymyksellä

muutosten teknisluonteisuudesta saattaa olla merkitystä. Tältä osin päällimmäinen vaikutelma nyt käsillä

olevassa  asetelmassa  on  se,  että  muita  liitteitä  on  pidettävä  varsin  teknisluonteisina.  Tosin  erityisesti

liitteiden  IX  ja  X  osalta  on  vaikea  hallituksen  esityksen  ja  liiteaineiston  perusteella  suoraan  arvioida

kysymystä  lainsäädännön  alaan  kuulumisesta.  Kyse  on  nimittäin  tietyn  säännöstön  määräämisestä

pakollisesti  sovellettavaksi  ilman,  että  käytettävissä  olevasta  materiaalista  ilmenee, mitä  tuo  pakollinen

aineisto sisältää (ks. HE, s. 11).

Yhteenvetona  totean,  että  hallituksen  esityksessä  omaksuttu  menettely  ei  tässä

yksittäistilanteessa  ole  ongelmallinen  perustuslain  94  §:n  kannalta edellyttäen, että  samalla

varmistutaan,  ettei  muihin  liitteisiin  tehdyissä  muutoksissa  ole  eduskunnan  hyväksymistä  edellyttäviä



määräyksiä.  Korostan  kuitenkin,  että  tällaista  velvoitteen  "pilkkomista"  eduskunnan  hyväksymistä

edellyttävään  ja  sitä  edellyttämättömään  osaan  on  pidettävä selkeästi  poikkeusratkaisuna. Se  tulee

mielestäni  kyseeseen  vain  niissä  tapauksissa,  joissa  tällaiset  osat  ovat  hyvin  selvästi  ja  riidattomasti

erotettavissa toisistaan niin, että niitä voidaan tarkastella ja arvioida toisistaan riippumatta.

3. Tuleeko SOLASyleissopimus voimaansaattaa uudelleen?

Valiokunnan lausuntopyynnössä viitataan siihen, että SOLASyleissopimus on aikanaan saatettu voimaan

ilman  eduskunnan  myötävaikutusta,  vaikka  se  nykykäsityksen  mukaan  sitä  olisi  ilmeisesti  edellyttänyt.

Tämän  vuoksi  on  syytä  pohtia  sitä,  tulisiko  sopimuksen  lainsäädännön  alaan  kuuluvat  määräykset

kokonaisuudessaan tässä yhteydessä saattaa voimaan lailla.

Oikeuskirjallisuudessa  on  ollut  esillä  kysymys  aikaisempien  puutteellisten

voimaansaattamisratkaisujen  täydentämisestä.  Martin  Scheinin  on  väitöskirjassaan  "Ihmisoikeudet

Suomen  oikeudessa"  (1991,  s.  185  ss.)  puoltanut  kantaa,  jonka  mukaan  ainakin  asetustasoisina

voimaansaatetut  ihmisoikeussopimukset tulisi korottaa  jälkikäteen  laintasoisiksi. Tältä osin on kuitenkin

huomattava,  että  ihmisoikeussopimusten  osalta  kysymyksellä  voi  olla  myös  asiallista merkitystä,  koska

kyseisiin  sopimuksiin  sisältyvät  sopimusmääräykset  voivat  tulla  myös  suoraan  tuomioistuimissa  ja

viranomaisissa  sovellettaviksi,  jolloin  niiden  voimaansaattamissäädöksen  määrittämällä  sää

döshierarkkisella statuksella saattaa olla suoranaisia oikeudellisia vaikutuksiakin.

Yleisesti  en  pidä  kuitenkaan  perusteltuna,  että  aikanaan  tehtyjä  voimaan

saattamisratkaisuja  ryhdyttäisiin  uudistamaan  vain  sen  vuoksi,  että  käsitykset  vaadittavasta

voimaansaattamistasosta  ovat  aikaisempaan  verrattuna  muuttuneet.  Tältä  osin  on  huomattava,  että

nykykäsitys  lainsäädännön  alan  osalta  on  täsmentynyt  vasta  uuden  perustuslain  säätämisen  jälkeen

perustuslakivaliokunnan käytännössä (ks. Pe VL 1112/2000 vp). Lähtökohtana tulee mielestäni olla, että

kulloisenkin  voimaansaattamisajankohdan  käsitys  vaadittavasta  voimaansaattamistasosta  on  ratkaiseva.

Arvioni  mukaan  vuoden  1981  ratkaisu  SOLASsopimuksen  voimaansaattamisesta  asetuksella  vastasi

tuolloisia  käsityksiä  siitä,  milloin  asetustasoinen  voimaansaattaminen  oli  riittävää.  Käsitykseni  mukaan

sopimukseen ei myöskään sisälly senkaltaisia määräyksiä, joiden soveltamisen osalta sopimusmääräysten

hierarkkisella  statuksella  valtionsisäisessä  oikeusjärjestyksessä  olisi  sellaista  asiallista  merkitystä,  joka

puoltaisi uutta voimaansaattamistoimenpidettä.

Edellä  olevan  perusteella  katson,  ettei  tässä  yhteydessä  ole  tarpeen  eikä  aiheellista

saattaa uudelleen voimaan SOLASsopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä.


