
Eriävä mielipide

Perustuslain tarkistamiskomitea on saamansa kahden jatkoajan jälkeen teh-
nyt esityksensä muutoksista perusteluineen 1 päivänä maaliskuuta 2000 voi-
maan tulleeseen Suomen perustuslakiin.
 
Komitea on kuullut suuren joukon asiantuntijoita ja komitean työhön on 
osallistunut myös suuri valtiosääntöasiantuntijaryhmä. Komitea on tehnyt 
lukuisia muutosehdotuksia voimassa olevaan Suomen perustuslakiin.

Lukuun ottamatta perustuslain 1, 58, 66, 94 ja 95 pykälien muutosehdotuk-
sia yhdyn komitean muutosehdotuksiin.

Ehdotettu perustuslain 1 pykälä

En katso aiheelliseksi, että perustuslain 1 pykälän 3 momenttiin lisätään to-
teamus ”Suomi on Euroopan unionin jäsen.”

Perustuslaissamme ei ole ollut esitettyä toteamusta eikä se ole aiheuttanut 
käsitykseni mukaan minkäänlaisia ongelmia käytännön toimissa vuonna 
1995 tapahtuneen Euroopan unioniin liittymisen jälkeen.

Perustuslain 1 pykälän 3 momentin mukaan Suomi osallistuu kansainväli-
seen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskun-
nan kehittämiseksi. 

Suomi kuuluu tällä hetkellä jäsenenä lukuisiin kansainvälisiin järjestöihin, 
kuten Yhdistyneisiin Kansakuntiin ja sen alajärjestöihin, Euroopan unioniin, 
Euroopan neuvostoon ja Pohjoismaiden neuvostoon sekä osallistuu monita-
hoisesti muuhun kansainväliseen yhteistyöhön esimerkiksi Euroopan turval-
lisuus- ja yhteistyöjärjestön piirissä. 

En näe minkäänlaista perustetta sille, että Suomen jäsenyyksistä mainittai-
siin ainoastaan Euroopan unioni. 



Käsitykseni mukaan ainakin Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen 
EU-jäsenyys on tulkittavissa kansainväliseksi sopimukseksi, joka voidaan 
sanoa irti koska tahansa.

EU-jäsenyydellä on toki huomattava vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Suomi on luovuttanut merkittävän osan eduskunnan ja hallituksen päätös-
vallasta EU:lle.

Komitean ehdotus perustuslain 1 pykälän 3 momentin täydentämisestä ra-
joittaisi mielestäni Suomen perustuslaillista toimintavapautta, mikäli Suo-
men eduskuntaan saataisiin sellainen enemmistö, joka haluaisi luopua EU-
jäsenyydestä.

Tällöin voitaisiin väittää EU-jäsenyyden nauttivan perustuslaillista suojaa. 
Sen seurauksena voitaisiin edellyttää, että EU:sta irtaantuminen ja EU:lle 
luovutetun päätösvallan palauttaminen Suomen eduskunnalle vaatisi ensin 
perustuslain muuttamista siten, että EU-jäsenyydellä ei enää olisi väitettyä 
perustuslain suojaa. Näin ollen ehdotetulla lisäyksellä voitaisiin irtautumista 
EU:n jäsenyydestä kohtuuttomasti pitkittää.

On muistettava, että Suomi on itsenäinen kansakunta. Saamme itse päättää 
asioistamme. Kansansuvereniteettiajatuksen mukaan vain ja yksinomaan 
kansalla, joka muodostaa oman, muista kansoista erillisen kansakunnan, on 
ikuinen ja rajoittamaton oikeus päättää aina vapaasti ja itsenäisesti kaikista 
omista asioistaan.

Ehdotettu perustuslain 58 pykälä

Suhtaudun varauksellisesti komitean ehdottamaan perustuslain 58 pykälän 2 
momentin muutosehdotukseen. Periaatteessa siinä vahvistetaan eduskunnan 
asemaa ylimpänä valtioelimenä. Hallitus saattaa kuitenkin pyrkiä tällaises-
sakin tilanteessa sitomaan hallituspuolueiden kansanedustajien vapaata kan-
nanmuodostusta perustuslain 29 pykälässä olevasta kansanedustajien riippu-
mattomuussäännöksestä huolimatta.

Säännös saattaa viedä esitetyillä perusteilla tasavallan presidentiltä entises-
tään ulkopoliittista valtaa kansainvälisissä asioissa, kun asia palauttamisen 
jälkeen päätettäisiin valtioneuvoston uuden ratkaisuehdotuksen mukaisesti, 
jos ehdotus vastaa eduskunnan enemmistön ilmaisemaa kantaa asiassa.

Ehdotettu säännös perusteluineen saattaa aiheuttaa poliittisia kriisejä. 
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Ehdotettu perustuslain 66 pykälä

Suomessa on ollut toimiva presidentti-instituutio, jota myös kansa on arvos-
tanut. Sitä osoittaa myös kansalaisten aktiivinen osallistuminen tasavallan 
presidentin vaaleihin.

Komitea päätti aivan oikein, että voimassa olevaan perustuslain 93 pykälän 
1 momenttiin ei tehdä muutosehdotusta. Näin ollen Suomen ulkopolitiikkaa 
johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa myös 
tulevaisuudessa.   

Komitean enemmistö on lisännyt perustuslain 66 pykälään uuden 2 momen-
tin, jonka mukaan ”Pääministeri edustaa Suomea Eurooppa-neuvostossa ja 
valtion ylimmän johdon edustusta vaativassa Euroopan unionin muussa toi-
minnassa.”

Perusteena on muun muassa mainittu, että Lissabonin sopimus on muutta-
nut Eurooppa-neuvoston muodollisesti unionin toimielimeksi. Tästä on joi-
denkin valtiosääntöasiantuntijoiden toimesta esitetty perusteltuja poikkeavia 
kannanottoja. Lissabonin sopimuksen mukaan kuitenkin jäsenvaltiota Eu-
rooppa-neuvostossa edustaa joko valtion- tai hallituksen päämies. Suomes-
sahan tasavallan presidentti on valtion päämies.

Komitean ehdottama muotoilu ei mahdollistaisi käsitykseni mukaan sitä, 
että tasavallan presidentti voisi osallistua Suomen edustajana Eurooppa-
neuvoston kokouksiin tai esimerkiksi Euroopan unionin ns. kolmas maa 
-kokouksiin vaikka niissä käsiteltäisiin Suomelle erityisen merkittäviä ja 
tärkeitä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä asioita – huolimatta siitä, 
että tasavallan presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa 
valtioneuvoston kanssa. Tasavallan presidentin valtaoikeudet liittyvät tosi-
asiassa muun muassa Suomen kannalta tärkeään ulko- ja turvallisuuspolitii-
kan johtamiseen.

Komitean enemmistö on yrittänyt perusteluissa keksiä sanamuodon, jolla 
valtioneuvosto voisi vastaisuudessa poikkeuksellisesti päättää, että päämi-
nisterin lisäksi tasavallan presidentti voisi osallistua Euroopan unionin toi-
mintaan kuuluvaan kokoukseen, jos Euroopan unionin järjestelmä sen sallii.

Mielestäni oikea tapa asian ilmaisemiseksi olisi ollut, että tasavallan presi-
dentin osallistuminen Suomen kannalta erityisen merkittävään ja tärkeään 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevään kokoukseen olisi todettu suo-
raan ao. pykälässä. 
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Lissabonin sopimushan sallii myös valtion päämiesten osallistumisen muun 
muassa Eurooppa-neuvoston kokouksiin.

Joka tapauksessa Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
alaan kuuluvia asioita valmisteltaessa valtioneuvoston tulee aina toimia 
kiinteässä yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa, johon asiaan myös ko-
mitea on perusteluissaan osin viitannut.

Lissabonin sopimuksella ei käsitykseni mukaan ole myöskään siirretty EU:n 
yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa EU:n päätösvaltaan, vaan sopimus 
säilyttää sen jäsenmaiden hallitusten keskinäisenä yhteistyöhön perustuvana 
politiikkana ja linjanmäärittelyt perustuvat yksimielisyyteen.   

Komitea on monissa perustelujen kohdassa korostanut parlamentarismia. 
Mielestäni suomalaista parlamentarismia ei voi verrata eurooppalaiseen par-
lamentarismiin, jossa jo vaalijärjestelmissä useimmiten pyritään periaattees-
sa kaksipuoluejärjestelmään.

Suomalaisessa monipuolueparlamentarismissa on perinteisesti tasavallan 
presidentille kuulunut merkittäviä valtaoikeuksia ja voimassa olevan perus-
tuslainkin mukaan ulkopolitiikan johtaminen tehdään tasavallan presidentin 
johdolla yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. 

Suomalainen parlamentarismi on mielestäni toiminut hyvin eikä sitä tulisi 
romuttaa. Näkisin, että tasavallan presidentin valtaa tulisi mieluummin lisä-
tä kuin vähentää niin sisä- kuin ulkopolitiikassa.

Puoluepolitiikan ulkopuolella oleva tasavallan presidentti on kansakunnan 
voimavara, joka luo tasapainoa ja vakautta.

Ehdotetut perustuslain 94 ja 95 pykälät

Komitea on hyvin voimakkaasti korostanut eduskunnan asemaa ylimpänä 
valtion elimenä.

Mietinnössään komitea ehdottaa sisällytettäväksi perustuslakiin toimivallan 
siirtoa koskevan nimenomaisen säännöksen ja toimivallan siirtoa koskevan 
menettelyn.

Ehdotettu muutos lisäisi Suomen täysivaltaisuuden kannalta tehtävien toi-
mivallan siirtojen päättämistä enenevässä määrin eduskunnan yksinkertai-
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sella enemmistöllä. Kyseinen ehdotus mahdollistaisi vastaavasti myös edus-
kunnan päätösvallan siirtämisen yksinkertaisella enemmistöllä joissakin 
asioissa. Tällainen muutos toimivallan siirtojen päätöksen tekoon on arve-
luttava. Jos toimivallan siirrossa on kyse eduskunnan toimivaltaan puuttu-
misesta, sitä ei tule tehdä yksinkertaisella enemmistöllä.  

Lisäksi komitea ehdottaa, että perustuslakiin otettaisiin säännökset Suomen 
täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivaltaa koskevista siirroista Eu-
roopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai toimielimelle.

Ehdotuksen mukaan merkittävä toimivallan siirto voitaisiin tehdä eduskun-
nassa vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. 

Merkittävä toimivallan siirto saattaa vaarantaa kansainvälisen velvoitteen 
muodossa valtiosäännönkin tarkoittamia kansanvaltaisia perusteita. Siksi 
tällaiset toimivallan merkittävät siirrot tulisi säätää varsinaisessa perustus-
lainsäätämisjärjestyksessä perustuslain 73 pykälän muodossa, jolloin lopul-
linen päätös tehtäisiin eduskuntavaalien jälkeisillä ensimmäisillä valtiopäi-
villä. Tällöin todellinen merkittävä toimivallan siirto tulisi käsiteltyä kahden 
eri eduskunnan toimesta ja kansalaisilla olisi todellinen mahdollisuus ottaa 
asiaan kantaa eduskuntavaaleissa ennen lopullista päätöstä.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2010.

Raimo Vistbacka
tarkistamiskomitean jäsen
kansanedustaja   
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