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Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan talousalueesta teh
dyn sopimuksen johdosta tehtävistä muutoksista Suomen valtio
sälintöön 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi Suomen 
valtiosääntöön eräitä muutoksia Euroopan ta
lousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopi
mus) vuoksi. Hallitusmuotoa ja valtiopäiväjär
jestystä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
eduskunta voisi osallistua kansainvälisissä toi
mielimissä tehtävien päätösten kansalliseen val
misteluun. Ehdotetut säännökset koskisivat 
käytännössä lähinnä ET A:n sekakomitean kä
sittelyyn tulevia Euroopan yhteisön komission 
ehdotuksia uusiksi ETA-säädöksiksi. Muutos 
ei vaikuta velvollisuuteen hankkia eduskunnan 
suostumus ET A-säädöksille niiden hyväksymis
ja voimaansaattamisvaiheessa. 

Hallitusmuotoon ehdotetaan sisällytettäväksi 
myös säännös valtioneuvoston toimivallasta 
kansainvälisissä toimielimissä päätettävissä asi
oissa. Jos eduskunta valtiopäiväjärjestyksen 
mukaan osallistuu tietyssä toimielimessä tehtä
vien päätösten valmisteluun mutta yksittäinen 
päätös ei kuitenkaan edellytä eduskunnan hy
väksymistä tai asiasisältönsä vuoksi asetuksen 
antamista, valtioneuvosto päättäisi sen hyväk
symisestä ja voimaansaattamisesta. Muutoksen 
tarkoituksena on huolehtia siitä, että eduskun
nalle parlamentaarisessa vastuussa oleva valtio
neuvosto ETA-sopimuksen voimaantultuakio 
käsittelee sellaiset nykyisin sisäpolitiikkaa kos
kevan toimivallanjaon mukaan ratkaistavat asi
at, jotka ETA-sopimuksen vuoksi vastaisuudes
sa määräytyvät ET A-säädöksin. 

Valtiopäiväjärjestykseen ehdotetaan tehtä-
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väksi erinäisiä muutoksia, joiden tarkoituksena 
on varmistaa, että eduskunta saa tietoja ja voi 
tehokkaasti osallistua asioiden käsittelyyn Eu
roopan talousaluetta koskevissa kysymyksissä. 
Suuri valiokunta saisi uusia tehtäviä, joista 
tärkein on niin sanottu yhdentymisasioiden 
ennakkokäsittely eli mahdollisuus käsitellä 
kansainvälisissä toimielimissä valmisteilla ole
via ETA-säädöksiä ja antaa niiden johdosta 
lausuntoja valtioneuvostolle. Erikoisvaliokun
nat antaisivat suurelle valiokunnalle lausuntoja 
yhdentymisasioissa. Suuri valiokunta voisi 
myös pyytää valtioneuvostolta selvityksen val
mistelusta ETA-sopimuksen alalla. Valmiiden 
ETA-säädösten hyväksymistä ja voimaansaat
tamista koskevat asiat käsiteltäisiin siinä eri
koisvaliokunnassa, jonka toimialaan ne kuulu
vat. Valtiopäiväjärjestykseen ehdotetun muu
toksen mukaan eduskunnan edustajien valin
nasta kansainvälisiin toimielimiin, esimerkiksi 
ET A:n parlamentaariseen sekakomiteaan, voi
taisiin säätää tavallisella lailla tai eduskunnan 
työjärjestyksessä. 

Valtioneuvoston ministeriöiden lukumääräs
tä ja yleisestä toimialasta annettuun lakiin 
ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan 
uudet ETA-säädökset käsittelee se ministeriö, 
jonka toimialaan säädös asiasisällöltään kuu
luu. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan samanaikaisesti ETA-sopimuksen kans
sa. 



2 1992 vp - HE 317 

SISÅLLYSLUETTELO 

Sivu 
YLEISPERUSTELUT...................... 3 

1. Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

2. Nykyinen tilanne .. .. .. . . .. . . . . .. . .. .. .. . .. . 4 
2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö . . . . . . . . . . . . . . 4 
2.2. Kansainvälinen kehitys ja ulkomaiden 

lainsäädäntö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Tanska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Muut EY:n jäsenvaltiot . . . . . . . . . . . . . . 6 

2.3. Nykytilan arviointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset . . . 8 
3.1. Tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi 8 
3.2. Keskeiset ehdotukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Eduskunnan asema . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Tasavallan presidentin ja valtioneuvos-
ton toimivaltasuhteet . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Ministeriöiden välinen tehtävienjako . . 10 
Valtioneuvoston sivuelinorganisaatio . . 11 

4. Esityksen vaikutukset . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. 11 
4.1. Taloudelliset vaikutukset . . . . . . . . . . . . . . . 11 
4.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset . . 11 
4.3. Vaikutukset kansalaisten asemaan . . . . . . . 11 

5. Asian valmistelu . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . 11 
5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto .. . . .. . . .. . 11 

5.2. Lausunnot 

6. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja ....... . 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT ... . 

1. Lakiehdotusten perustelut .................. . 
1.1. Suomen Hallitusmuoto ................ . 
1.2. Valtiopäiväjärjestys ................... . 
1.3. Laki valtioneuvoston ministeriöiden luku-

määrästä ja yleisestä toimialasta 

2. Tarkemmat säännökset ja määräykset ....... . 

Sivu 
12 

12 

14 

14 
14 
15 

21 

21 

3. Voimaantulo .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. 21 

4. Säätämisjärjestys . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 22 

LAKITEKSTIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

1. Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta . . 22 

2. Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta . . . . 23 

3. Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumääräs
tä ja yleisestä toimialasta annetun lain muutta-
misesta .... .... ... .. ........ .......... ..... 24 

LIITTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Liite 1: Rinnakkaistekstit .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 
Liite 2: Luonnos asetukseksi valtioneuvoston oh

jesäännön muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . 28 



1992 vp- HE 317 3 

YLEISPERUSTELUT 

1. Johdanto 

Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsen
valtioiden ja toisaalta Euroopan talousyhtei
sön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön sekä 
niiden jäsenvaltioiden kesken on 2 päivänä 
toukokuuta 1992 allekirjoitettu sopimus Eu
roopan talousalueesta (ETA-sopimus). Sopi
muksella toteutetaan tavaroiden, palvelujen, 
henkilöiden ja pääomien vapaa liikkuvuus yh
deksäntoista valtion muodostamaila talousalu
eella samassa laajuudessa kuin se on tarkoitus 
toteuttaa Euroopan yhteisössä (EY) sen sisä
markkinaohjelman mukaisesti vuoden 1993 al
kuun mennessä. Myös ETA-sopimuksen on 
tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1993. 

ETA-sopimuksella perustetaan päätöksente
koa ja sopimuksen hallintoa varten kaksi toi
mielintä, ET A:n neuvosto ja ET A:n sekakomi
tea, joista edellinen on ministeritason poliitti
nen yhteistyöelin ja jälkimmäinen sopimuksen 
päätöksentekoelin. ET A:n sekakomitea tekee 
päätöksiä, joilla ETA-sopimuksen liitteitä 
muuttamalla hyväksytään uusia ET A-säädök
siä. Sisällöllisesti ne tulisivat yleensä perustu
maan EY:n vastaaviin säädöksiin. ETA-sopi
mus ei anna EFTA-valtioille oikeutta osallistua 
päätöksentekoon EY:n toimi- ja valmistelueli
missä, mutta sopimuksella luodaan järjestelyt, 
joiden avulla EFTA-valtioiden kannanotot saa
tetaan EY:n toimielinten tietoon niiden käsitel
lessä ET A:n kannalta merkityksellisiä säädös
ja toimenpide-ehdotuksia. ET A:n sekakomite
an päätökset tehdään EY- ja EFTA-osapuolen 
yhteisellä sopimuksella, ja myös EFT An sisäi
sessä päätöksenteossa noudatetaan konsensus
periaatetta. Tämä merkitsee, että ETA-säädös 
ei voi tulla Suomea sitovaksi vastoin Suomen 
kantaa. 

Suomen valtiosäännön kannalta ET A:n se
kakomitean päätöksiä, joilla ETA-sopimuksen 
liitteitä muuttamalla hyväksytään uusia ETA
säädöksiä, on pidettävä kansainvälisinä sopi
muksina. Siten ne hyväksytään ja saatetaan 
voimaan samoja sääntöjä noudattaen kuin 
muutkin kansainväliset sopimukset. ETA-sopi
muksella ei siirretä lainsäädäntövaltaa Suomen 
valtioelimiltä ET A:n tai EFT An toimielimille. 
Lainsäädännön alaan kuuluville tai muutoin 
valtiosäännön mukaan eduskunnan suostumus-

ta edellyttäville ETA-säädöksille on saatava 
eduskunnan hyväksyminen. ETA-säädökset on 
Suomen valtiosäännön mukaan myös asianmu
kaisesti saatettava voimaan valtionsisäisesti, 
mikä useissa tapauksissa toteutetaan eduskun
nan hyväksymällä lailla. 

ETA -sopimuksen seurauksena aikaisempaa 
suurempi osa Suomen lainsäädäntöä saa sisäl
tönsä kansainvälisten velvoitteiden perusteella. 
Kun eduskunnan päätösvaihtoehdot kansain
välisten sopimusten yhteydessä rajoittuvat hy
väksymiseen ja hylkäämiseen, eduskunnan to
siasialliset vaikutusmahdollisuudet uuden lain
säädännön sisältöön vähenisivät nykyiseen ti
lanteeseen verrattuina, jos eduskunta osallistui
si ETA-säädösten käsittelyyn vain niiden 
hyväksymis- ja voimaansaattamisvaiheessa. 
Vastaavasti ETA-sopimuksesta seuraisi muu
toksia eduskunnalle parlamentaarisessa vastuus
sa olevan valtioneuvoston ja tällaisen vastuun 
ulottumattomissa olevan tasavallan presidentin 
toimivaltasuhteissa ja valtioneuvoston sisäises
sä työn jaossa, jos ETA-säädöksiä valmistelu-, 
hyväksymis- ja voimaansaattamisvaiheissa kä
siteltäisiin kansainvälisiä sopimuksia yleisesti 
koskevan tehtävienjaon mukaisesti. 

Esityksen päätavoitteena on toteuttaa Suo
men valtiosäännössä sellaiset muutokset, joilla 
turvataan eduskunnan vaikutusmahdollisuudet 
uusien ETA-säädösten sisältöön jo niiden val
misteluvaiheessa. Esityksen tavoitteena on 
myös muilta osin turvata eduskunnan asema ja 
valtioelinten toimivaltasuhteiden pysyminen en
nallaan ETA-sopimuksen oloissa. 

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi valtiopäi
väjärjestykseen uusi 4 a luku, jonka säännöksin 
järjestettäisiin eduskunnan osallistuminen 
ETA-sopimukseen liittyvissä kansainvälisissä 
toimielimissä käsiteltävien, aikanaan eduskun
nan myötävaikutusta edellyttävien säädösten 
valmisteluun. Tämä yhdentymisasioiden ennak
kokäsittely tapahtuisi pääosin suuressa valio
kunnassa, joka voisi asettaa valtioneuvostolle 
neuvottelutavoitteita ja antaa koko eduskun
nan puolesta luonteeltaan poliittisen ennak
kositoutumisen neuvottelutavoitteita vastaavan 
ETA-säädöksen myöhemmin tapahtuvasta hy
väksymisestä ja voimaansaattamisesta. Yhden
tymisasia voitaisiin ottaa keskusteltavaksi myös 
eduskunnan täysistunnossa. Koska siinä ei 
kuitenkaan tehtäisi mitään päätöstä, suuren 
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valiokunnan mahdollinen ennakkositoutumi
nen ei millään tavoin vaikuttaisi eduskunnan 
valtiosääntöoikeudelliseen asemaan ja oikeu
delliseen toimintavapauteen uuden ETA-sää
döksen hyväksymis- ja voimaansaattamisvai
heessa. Erikoisvaliokunnat antaisivat yhdenty
misasioissa lausuntoja suurelle valiokunnalle. 
Valtioneuvoston olisi annettava ennakkokäsit
telyyn osallistuville valiokunnille tiedot asian 
käsittelyvaiheista kansainvälisissä toimielimissä 
sekä ilmoitettava suurelle valiokunnalle halli
tuksen kanta asiassa. 

Valtiopäiväjärjestykseen ehdotetaan lisäksi 
säännöksiä, joilla turvataan suuren valiokun
nan toimintaedellytykset mahdollistamalla sen 
kokoontuminen myös muulloin kuin eduskun
nan ollessa koolla, antamalla sille yhdentymis
asioissa samanlainen tiedonsaantioikeus kuin 
valiokunnilla on niiden valmistellessa asioita 
täysistunnolle sekä asettamalla hallitukselle vel
vollisuus antaa suurelle valiokunnalle sen pyyn
nöstä ja muutenkin tarpeen mukaan selvitys 
valmisteluista ETA-sopimuksen alalla. 

Esityksessä ehdotetaan Suomen Hallitus
muotoon lisättäväksi uusi 33 a §. Sen 1 mo
mentti sisältäisi perussäännöksen eduskunnan 
osallistumisesta valtiopäiväjärjestyksen sään
nöksin määräytyvissä kansainvälisissä toimieli
missä tehtävien päätösten kansalliseen valmis
teluun. Pykäläehdotuksen 2 momentti puoles
taan toteuttaisi esityksen tavoitetta estää ETA
sopimuksesta muutoin seuraava toimivallan 
siirtymä valtioneuvostolta tasavallan presiden
tille. Säännösehdotuksen mukaan valtioneuvos
to päättäisi 1 momentissa tarkoitetun kansain
välisen toimielimen päätöksen hyväksymisestä 
ja voimaansaattamisesta, jos päätös ei edellytä 
eduskunnan hyväksymistä eikä sisältönsä 
vuoksi myöskään tasavallan presidentin anta
maa asetusta. 

2. Nykyinen tilanne 

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Hallitusmuodon 33 §:n mukaan tasavallan 
presidentti määrää Suomen suhteista ulkoval
toihin. Kansainvälisiin sopimuksiin sitoutumi
nen edellyttää kuitenkin eduskunnan suostu
musta, jos ne sisältävät lainsäädännön alaan 
kuuluvia määräyksiä tai muutoin valtiosään
nön mukaan vaativat eduskunnan myötävaiku
tusta. Esimerkiksi valtiolle menoja aiheuttavat 

sopimukset edellyttävät eduskunnalle kuuluvan 
budjettivallan vuoksi eduskunnan hyväksymis
tä. Lainsäädännön alaan kuuluviksi luetaan 
valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n ja hallitusmuo
don 33 §:n mukaan paitsi uutta lainsäädäntöä 
edellyttävät sopimukset myös tietyn olemassa 
olevan lainsäädännön voimassa pitämistä kos
kevat sitoumukset, sopimukset asioissa, joista 
hallitusmuodon mukaan muutoin on säädettä
vä lailla sekä yksilöiden oikeuksia ja velvolli
suuksia koskevat sopimukset (ks. PeVL 2 ja 
18/1990 vp). Lisäksi lainsäädännön alaan kuu
luvan sopimuksen valtionsisäinen voimaansaat
taminen edellyttää yleensä erillistä, lainsäätä
misjärjestyksessä tehtävää eduskunnan päätös
tä. 

Eduskunnan osuus Suomen kansainvälisiä 
suhteita koskevassa päätöksenteossa ei kuiten
kaan rajoitu kansainvälisten sopimusten hyväk
symiseen ja voimaansaattamiseen. Valtiopäivä
järjestyksen 29 §:n säännös hallituksen vuotui
sesta kertomuksesta edellyttää hallituksen sel
vittävän eduskunnalle valtakunnan suhteita ul
kovaltoihin koskevat merkittävät asiat. Suo
men suhteet ulkovaltoihin on nimenomaisesti 
mainittu myös valtiopäiväjärjestyksen 36 §:ssä 
säädetyn tiedonanto- ja selontekomenettelyn 
eräänä kohteena. Eduskunnan ulkoasiainvalio
kunnalle on valtiopäiväjärjestyksen 48 §:n 2 
momentissa säädetty oikeus saada niin usein 
kuin asianhaarat vaativat hallitukselta selonte
ko valtakunnan suhteista ulkovaltoihin. Valio
kunnalla on myös oikeus antaa hallitukselle 
lausuntonsa selonteon johdosta. Erillisen lain
säädännön mukaisesti eduskunta osallistuu 
parlamenttien väliseen kansainväliseen yhteis
työhön Pohjoismaiden neuvostossa ja Euroo
pan neuvostossa. 

Hallitusmuodon ja valtiopäiväjärjestyksen 
säätämisen jälkeen yhteiskunnalliset muutokset 
ennen kaikkea talouden ja teknologian alalla 
ovat johtaneet kansainvälisen yhteistyön laaje
nemiseen. Kansainvälisten järjestöjen perusta
misen ja suurelta osin niissä laadittujen kan
sainvälisten yleissopimusten myötä sopimuksin 
tai niiden perusteella säännellään yhä suurem
massa määrin asioita, jotka eivät kuulu perin
teiseen ulkopolitiikkaan vaan olivat hallitus
muodon mukaista toimivallanjakoa aikanaan 
luotaessa puhtaasti sisäpoliittisia. Tämä kehitys 
on omiaan muuttamaan valtioelinten välistä 
tehtävien ja toimivallan jakoa eduskunnan ja 
hallituksen välillä, valtioneuvoston ja tasaval
lan presidentin välillä, ulkoasiainministeriön ja 
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muiden ministeriöiden välillä sekä myös edus
kunnassa ulkoasiainvaliokunnan ja muiden va
liokuntien välillä. Osittain kansainvälisten asi
oiden laajeneminen on käytännössä johtanut 
hallitusmuodon kirjaimesta (ks. 33 §:n 2 mo
mentti) poikkeaviin ratkaisuihin, kun kansain
välinen yhteistyö on vähitellen siirtynyt eri 
alojen erityisministeriöiden asiaksi. Ulkoasioita 
koskeva hallitusmuodon perussäännös (33 §:n 1 
momentti) on puolestaan siinä määrin jousta
va, että se on voimassaolonsa aikana mahdol
listanut tasavallan presidentin, pääministerin ja 
ulkoasiainministerin hyvinkin erilaiset työnja
olliset ratkaisut. Eduskunnassa ulkoasiainvalio
kunnan työtaakkaa on hiljattain kevennetty 
säännöksellä, jonka mukaan tavanomaisen ja 
sisällöltään jonkin muun erikoisvaliokunnan 
toimialaan kuuluvan valtiosopimuksen hyväk
symistä tai voimaansaattamista koskeva asia 
voidaan lähettää muunkin valiokunnan kuin 
ulkoasiainvaliokunnan valmisteltavaksi (valtio
päiväjärjestyksen 48 §:n 1 momentti laissa 
548/91). 

Usein kansainvälisen sopimuksen määräyk
set on tarkoitettu sellaisinaan sovellettaviksi 
myös sopimusvaltioiden sisällä. Tällaista niin 
sanottua suoraa sovellettavuutta tai suoraa 
vaikutusta tehostaa sopimuksilla perustettujen 
kansainvälisten valvontaelinten toiminta, joka 
saattaa johtaa valtioita muodollisestikin vel
voittaviin päätöksiin, mutta lievimmilläänkin 
on omiaan yhdenmukaistamaan kansallisella 
tasolla tapahtuvia sopimusmääräysten tulkinto
ja. Nämä kehityslinjat vähentävät kansallisten 
lainsäädäntöelinten mahdollisuuksia harkita 
kullekin sopimukselle tarkoituksenmukaisin 
valtionsisäinen voimaansaattamismuoto. 

Kansainvälisten järjestöjen päätöksenteossa 
on yhä enemmän siirrytty muotoihin, joissa 
päätös voi syntyä yksittäisen valtion vastustuk
sesta huolimatta. Eräissä tapauksissa järjestöil
lä on välitöntä lainsäädäntö-, tuomio- ja toi
meenpanovaltaa, joka ulottuu suoraan jäsen
valtioihin ja niiden kansalaisiin ja yrityksiin. 
Kun tällaiseen kansainvälisten velvoitteiden si
tovuuden vahvistumiseen lisäksi käytännössä 
liittyy myös paineita mahdollisimman nopean 
päätöksenteon suuntaan, eduskunnan tosiasial
liset vaikutusmahdollisuudet kansainvälisten si
toumusten perusteella säänneltävien asioiden 
sisältöön vähenevät. Kuvatut kehityslinjat ko
rostavat sitä perustavaa eroa, joka on lakieh
dotusten ja kansainvälisten sopimusten edus
kuntakäsittelyn välillä. Lakiehdotuksen sisältö 

on aina eduskunnan harkinnassa. Sen sijaan 
valmiiksi neuvotellun tai kansainvälisen järjes
tön toimielimessä päätetyn sopimuksen suhteen 
eduskunnan valintamahdollisuudet rajoittuvat 
vain hyväksymiseen ja hylkäämiseen. 

Suomen perustuslakiin ei sisälly erityissään
nöksiä presidentin päätöksentekotavoista ulko
asioissa. Näin ollen tätäkin päätöksentekoa 
koskee hallitusmuodon 34 §:n yleissäännös, 
jonka mukaan presidentti tekee päätöksensä 
valtioneuvostossa, ministerin esittelystä ja mi
nisterin varmentamana. Käytännössä ulkoasiat 
on silti nähty toimialueena, jolla presidentillä 
on itsenäistä päätösvaltaa. Tämä koskee kui
tenkin lähinnä ulkopolitiikan perinteistä ydin
aluetta, sillä asiasisällöltään sisäpoliittisiin ky
symyksiin rinnastettavissa kansainvälisissä asi
oissa presidentin valtaoikeudet ovat käytännös
sä parlamentarisoituneet. Toisin sanoen presi
dentin päätökset tällaisissa asioissa säännön
mukaisesti perustuvat eduskunnan luotta
muksen varassa toimivan valtioneuvoston val
misteluun ja vastaavat sen kantaa. Valtioneu
voston apuelimenä toimii valtioneuvoston oh
jesäännön (995/43) 46 §:n mukaan sen ulko
asiainvaliokunta. Presidentti on saattanut osal
listua valtioneuvoston ulkoasiainvaliokunnan 
kokouksiin ja johtaa tällöin niissä puhetta. 
Viime aikoina tämä käytäntö on muodostunut 
säännönmukaiseksi. 

Vaikka ulkoasiainministeriö käsittelee valtio
neuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja ylei
sestä toimialasta annetun lain (78/22) 3 §:n 1 
momentin mukaan Suomen suhteita ulkoval
toihin koskevat asiat, kansainvälisten asioiden 
hoitaminen on nykyisin hajaantunut eri minis
teriöihin ja hallinnon kaikille tasoille. Ulkoasi
ainministeriön tehtäväksi on yhä selvemmin 
muodostunut eri ministeriöiden toiminnan 
koordinointi kansainvälisissä asioissa. 

Euroopan talousalueesta käytyjä neuvottelu
ja ja Euroopan yhteisön jäsenyyshakemuksen 
käsittelyä varten on luotu valtioneuvoston eri
tyinen sivuelinorganisaatio. Ulkoasiainministe
riön yhteydessä toiminut EFTA-EY-seuranta
toimikunta on koottu keskeisten ministeriöiden 
kansliapäälliköistä ja yhdestä Suomen Pankin 
johtokunnan jäsenestä. Seurantatoimikunnan 
alaisuuteen on perustettu 25 valmistelujaostoa 
ETA-neuvotteluissa käsiteltyjen asiakokonai
suuksien pohjalta. Jaostoissa on ollut edustus 
eri viranomaisista sekä elinkeinoelämän etujär
jestöistä ja työmarkkinajärjestöistä. Varsinai-
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sen valmistelukoneiston rinnalla on toiminut 
50-jäseninen integraationeuvottelukunta. 

2.2. Kansainvälinen kehitys ja ulkomaiden lain
säädäntö 

Yleistii 

Euroopan yhteisön jäsenvaltioissa on käytös
sä erilaisia valmistelu- ja päätöksentekojärjes
telmiä kannan muodostamiseksi EY :ssä käsi
teltäviin asioihin ja kansallisten parlamenttien 
vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi. Täl
laisten järjestelmien merkitys on erityisen suuri 
nimenomaan EY-jäsenyyden oloissa sen vuok
si, että osa EY:n toimielimissä hyväksyttävistä 
säädöksistä tai päätöksistä on suoraan jäsen
valtioissa vaikuttavia ja niiden viranomaisia ja 
jopa yksityisiä oikeussubjekteja sitovia ilman 
mitään kansallista voimaansaattamistointa. 
Vaikka ETA-sopimus ei johda vastaavaan yli
kansalliseen päätöksentekojärjestykseen, se 
asettaa Euroopan vapaakauppaliittoon kuulu
ville valtioille tarpeita erityisten valmistelu- ja 
päätöksentekojärjestelmien luomiseksi. Nämä 
järjestelyt ovat kuitenkin vasta valmisteluvai
heessa EFTA-maissa, mistä syystä suomalaisia 
ratkaisuja suunniteltaessa on ollut käytettävissä 
vain EY -maissa kertynyt kokemus. 

Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaatta
mistoimikunta on laatinut peruskartoituksen 
EY :n jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien 
harjoittamasta EY:ssä tapahtuvan päätöksente
on valvonnasta (komiteanmietintö 1990:37). 
Näistä järjestelmistä kehittyneimpänä ja eniten 
suomalaisille ratkaisuille virikkeitä antavana 
on pidetty tanskalaista ratkaisumallia. 

Tanska 

Tanskassa kansainvälisten sopimusten teke
minen kuuluu hallituksen toimivaltaan, mutta 
se tarvitsee kansankäräjien ifolketinget) suostu
muksen voidakseen sitoutua kansankäräjien 
voimaansaattamistoimia edellyttävään tai muu
toin tärkeään sopimukseen. Lisäksi hallituksen 
on neuvoteltava parlamentin ulkoasiainvalio
kunnan kanssa ennen tärkeiden ulkopoliittisten 
päätösten tekemistä. Tanskan liittyessä EY:n 
jäseneksi sovellettiin perustuslain säännöstä 

valtioelinten toimivallan rajoitetusta siirtämi
sestä kansainväliselle toimielimelle, mikä ta
pahtuu erityistä vaikeutettua lainsäätämisme
nettelyä käyttäen. Liittymislaissa säädettiin 
myös kansankäräjien osallistumisesta EY -asioi
den käsittelyyn, missä päämuotona on hallituk
sen velvollisuus saattaa tiedoksi kansankäräjien 
asettamalle valiokunnalle kaikki ne EY:n neu
voston päätösehdotukset, jotka toteutuessaan 
tulisivat suoraan sovellettaviksi Tanskassa tai 
joiden voimaan saattaminen edellyttää kansan
käräjien myötävaikutusta. 

Kansankäräjät on asettanut EY -asioita var
ten erityisen markkinavaliokunnan (markedsud
valget), jonka toiminnassa on pyritty yhdistä
mään poliittinen edustavuus, asiantuntemus ja 
käsittelyn luottamuksellisuus. Ajatuksena on, 
että valiokunnan kannanotot tosiasiallisesti 
edustavat koko parlamentin kantaa ja että 
hallitus on poliittisesti velvollinen noudatta
maan sen mielipidettä. Valiokunnalla on lisäksi 
mahdollisuus toimittaa EY:n komission sisä
markkinoita koskeva esitys kansankäräjien 
täysistunnon käsiteltäväksi. Markkinavalio
kunta pyytää lausuntoja kansankäräjien muilta 
valiokunnilta, mutta vain markkinavaliokunta 
antaa hallitukselle toimintaohjeet. Kahden 
kuukauden välein hallitus toimittaa markkina
valiokunnalle yleiskatsauksen EY:n työohjel
masta. Markkinavaliokunta voi myös tehdä 
aloitteen jonkin asian esille ottamisesta. 

Tanskan kansankäräjien markkinavaliokun
taa on pidetty tehokkaimmin toimivana jäsen
valtion parlamentin harjoittamana EY -politii
kan valvontana ja jopa jonkinlaisena äärirajana 
parlamentaariselle valvonnalle. Kansankäräjien 
piirissä on kuitenkin esitetty myös ehdotuksia 
menettelyn tehostamisesta. EY -asioiden käsit
telyyn Tanskassa liittyy myös hallituksen si
vuelinorganisaatio, joka koostuu hallituksen 
markkinavaliokunnasta (regeringens markeds
udvalg), korkeista virkamiehistä kootusta EY
toimikunnasta (EF-udvalget) sekä virkamiehistä 
koostuvista 28 erityistoimikunnasta. 

Muut EY:n jiisenvaltiot 

Alankomaissa parlamentin alahuoneelia on 
valiokuntaa vastaava EY -asioiden pysyvä ko
missio, joka neuvottelujen muodossa osallistuu 
maan kannanmuodostukseen EY:ssä valmis
teilla olevissa asioissa. Se myös koordinoi 
muiden komissioiden toimintaa ja informoi 
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koko alahuonetta EY -politiikkaa koskevista 
asioista ja asiakirjoista. Vuodesta 1988 lähtien 
EY -asioiden pysyvän komission kokoukset 
ovat olleet suljettuja. 

Belgian parlamentin edustajainhuoneeseen ja 
senaattiin on perustettu EY -asioita käsittelevät 
neuvoa-antavat komiteat. Ne eivät osallistu 
kannanmuodostukseen valmisteilla olevissa 
EY -asioissa, vaan ovat keskustelufoorumeja. 

Espanjan parlamentin edustajainhuoneelia ja 
senaatilla on yhteinen EY -asioita käsittelevä 
sekakomitea. Hallituksen jäsenet informoivat 
sekakomiteaa säännöllisesti ajankohtaisista 
EY -asioista. Lain mukaan komitealle on ilmoi
tettava kaikista EY:n lainsäädäntöhankkeista, 
jotka saattavat koskea parlamentin myötävai
kutusta edellyttäviä säädöksiä. Suoranaista 
päätösvaltaa sekakomitealla ei ole. 

Irlannissa parlamentin kahdella kamarilla on 
yhteinen EY -asioiden valiokunta. EY :n eri 
toimielimistä tuleva koko säädösaineisto toimi
tetaan komitealle, joka valitsee tutkittavakseen 
tulevat tapaukset ja antaa niistä lausuntonsa. 
Valiokunta ei kuitenkaan osallistu Irlannin 
neuvottelukannan muodostamiseen. 

Italiassa kaikki uudet ehdotukset EY -sää
döksiksi on annettava tiedoksi parlamentin 
molemmille kamareille, jotka voivat esittää 
niistä huomautuksia hallitukselle. Yleensä par
lamentti ja sen toimielimet käsittelevät jo hy
väksyttyjä EY -säädöksiä ja niiden johdosta 
annettuja hallituksen esityksiä, joskin parla
mentin jäsenet voivat esittää toivomuksia ja 
vaatimuksia myös valmisteilla olevissa asioissa. 
Hallitus antaa parlamentille säännöllisesti eri
laisia kertomuksia EY -asioissa ja Italian niiden 
käsittelyssä noudattamista yleisperiaatteista. 
Senaatissa päävastuu EY -kysymyksissä on eri
tyisellä EY -asiain komitealla, joka voi muun 
muassa kutsua ministerin kuultavakseen EY:n 
virallisessa lehdessä julkaistua EY:n komission 
ehdotusta koskevassa asiassa. Myös edustajain
huone on perustanut EY -asiain valiokunnan. 

Portugalin parlamentissa toimii Euroopan 
asioiden valiokunta, joka voi pyytää hallituk
selta selontekoa toimipiiriinsä kuuluvassa asi
assa. Käytännössä hallitus informoi valiokun
taa vähintään kerran kuukaudessa. 

Ranskan kansalliskokouksella ja senaatilla 
on kummallakin erityinen valtuuskunta EY
asioita varten. Valtuuskunnat voivat pitää 
myös yhteisiä kokouksia, ja niissä ovat edus
tettuina kaikki poliittiset ryhmät ja lähes kaikki 
pysyvät valiokunnat. Ne ovat neuvoa-antavia 

toimielimiä, joiden tehtävänä on seurata EY :n 
toimielimissä käsiteltäviä asioita. Valtuuskun
nat tutkivat EY:n säädösehdotukset ennen nii
den hyväksymistä neuvostossa ja antavat niistä 
lausuntonsa, joko valmisteluvaiheessa tai jälki
käteen. Samalla kun Ranskan perustuslakiin 
kesäkuussa 1992 tehtiin Euroopan unionia kos
kevan sopimuksen aiheuttamat muutokset, pe
rustuslakiin lisättiin säännös hallituksen velvol
lisuudesta toimittaa kansalliskokoukselle ja se
naatille lainsäädännön alaan kuuluvat EY
säädösehdotukset heti kun ne on annettu EY :n 
neuvostolle. Kansalliskokous ja senaatti voivat 
tehdä asian johdosta päätöksiä, jotka eivät 
kuitenkaan oikeudellisesti sido hallitusta. 

Saksassa liittohallituksella on velvollisuus 
huolehtia liittopäivien tiedonsaannista EY :ssä 
käsiteltävinä olevissa asioissa. Liittopäivillä 
EY-asioiden käsittely on hajautettu eri valio
kuntiin. Käytännössä ulkoasiainvaliokunnan 
EY-alavaliokunnalle on muodostunut keskei
nen asema EY -asioiden käsittelyssä. Se muun 
muassa antaa lausuntoja muille valiokunnille 
niiden käsittelemissä Euroopan yhdentymiseen 
liittyvissä asioissa. Alavaliokunta saa tiedok
seen EY:n komission ehdotukset, joista tarvit
taessa laaditaan kirjallinen muistio. Sen käsit
tely jatkuu ulkoasiainvaliokunnassa ja liittopäi
vien yleisistunnossa, jonka kanta ei oikeudelli
sesti sido hallitusta. EY -asiat kuuluvat kuiten
kin hallituksen poliittisen vastuun piiriin, joten 
liittopäivät osallistuvat EY-asioita koskevaan 
kannanmuodostukseen. 

Yhdistyneessä Kuningaskunnassa parlamentin 
alahuoneelia on EY -normeja tarkastava erityis
komitea, jonka tehtävänä on EY:n komission 
säädösehdotusten poliittinen arviointi. Se toi
mittaa poliittisesti tai oikeudellisesti merkittä
vinä pitämänsä ehdotukset alahuoneen käsitel
täviksi joko tiedoksi merkitsemistä tai keskus
telemista varten. Keskusteltaviksi lähettämis
sään asioissa erityiskomitea laatii yleisluontei
sen ehdotuksen siitä, mikä Yhdistyneen Kunin
gaskunnan toimintalinjan tulisi olla kyseisessä 
EY -asiassa. 

Parlamentin ylähuone keskustelee EY-politii
kan tärkeistä asiaratkaisuista ja käsittelee par
lamentin voimaansaattamistoimia edellyttävät 
EY -asiat. Ylähuoneen EY -asioiden erityisko
mitea tarkastaa kaikki EY -säädöksiä koskevat 
komission ehdotukset ennen neuvoston päätös
tä, käytännössä rajoittuen tärkeinä pitämiinsä 
asioihin. Erityiskomitealla on useita alakomite
oita, joiden kokoukset ovat osittain julkisia. 
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Erityiskomitea suosittelee ylähuoneelle joko 
asian merkitsemistä tiedoksi tai sen ottamista 
keskusteltavaksi. 

Parlamentin suvereniteettia koskevan opin 
vuoksi ministeri ei voi antaa suostumustaan 
EY :n neuvostossa tehtävälle päätökselle ennen 
asiaa koskevan käsittelyn päättymistä ala- ja 
ylähuoneessa. Jos tästä säännöstä käytännössä 
joudutaan poikkeamaan, ministerin on annet
tava erityinen selitys. 

2.3. Nykytilan arviointi 

ETA-sopimus ei sisällä sellaista luonteeltaan 
ylikansallista päätöksentekorakennetta, jonka 
kautta kansainvälinen toimielin voisi ohi Suo
men omien valtioelinten aikaansaada Suomessa 
sovellettavia oikeusnormeja. Sopimuksen joh
dosta entistä suurempi osa Suomen lainsäädän
nöstä kuitenkin tulee sisällöllisesti perustumaan 
kansainvälisiin sopimuksiin. Tämä lainsäädän
nön osa tulee kehittymään ETA-sopimuksella 
perustettujen toimielinten, erityisesti ET A:n se
kakomitean, päätösten pohjalta. ET A:ssa hy
väksyttyjä päätöksiä on Suomen valtiosäännön 
kannalta pidettävä kansainvälisinä sopimuksi
na, joihin sitoutuminen ja joiden valtionsisäi
nen voimaansaattaminen edellyttää asian
omaisten valtioelinten päätöksiä. Jos uusi 
ETA-säädös Suomen valtiosäännön mukaan 
kuuluu lainsäädännön alaan, sen hyväksymi
nen edellyttää eduskunnan suostumusta ja voi
maansaattaminen lainsäädäntöjärjestyksessä 
tehtyä eduskunnan päätöstä. ET A-sopimukses
ta seuraava lainsäädännön sisällön aiempaa 
laajempi määräytyminen kansainvälisten sopi
musten perusteella aiheuttaa kuitenkin merkit
tävän muutoksen eduskunnan asemaan, jollei 
turvata eduskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa 
ET A-säädöksiin jo niiden valmisteluvaiheessa. 
Silloin kun kysymys on lakiehdotuksista, jotka 
eivät koske kansainvälisiä sopimuksia, edus
kunta voi tehdä ehdotukseen haluamansa muu
tokset. Kun taas eduskunnalle annetaan ehdo
tus valmiiksi neuvotelluo kansainvälisen sopi
muksen hyväksymisestä ja voimaansaattamises
ta, eduskunta voi ainoastaan hyväksyä tai 
hylätä sopimuksen voimaansaattamislakeineen, 
mutta ei voi tehdä sopimuksen sisältöön muu
toksia. Jotta ETA-sopimus ei tosiasiallisesti 
heikentäisi eduskunnan asemaa, on tärkeää 
antaa eduskunnalle mahdollisuus vaikuttaa 

ETA-säädösten sisältöön jo neuvotteluvaihees
sa. 

Vastaavasti valtioelinten toimivallanjakoa 
koskevat nykyiset säännökset johtaisivat ETA
sopimuksen voimaantullessa eduskunnalle par
lamentaarisessa vastuussa olevan valtioneuvos
ton aseman heikkenemiseen suhteessa tällaisen 
vastuun ulottumattomissa olevaan tasavallan 
presidenttiin, jollei sisäisiä toimivalta- ja me
nettelytapasäännöksiä muuteta. Hallitusmuo
don 33 §:n mukaan tasavallan presidentti mää
rää Suomen suhteista ulkovaltoihin pykälässä 
asetetuin rajoituksin. Jos entistä suurempi osa 
lainsäädäntöä sidotaan presidentin johdolla 
käytyjen neuvottelujen tuloksena syntyviin 
kansainvälisiin sopimuksiin, tämä voi aiheuttaa 
eduskunnan harjoittaman parlamentaarisen 
valvonnan heikkenemistä. Samalla valtioneu
voston sisäinen työnjako muuttuisi siten, että 
ulkoasiainministeriön toimiala laajenisi muiden 
ministeriöiden kustannuksella. 

Vaikka valtiopäiväjärjestyksen 48 §:n 1 mo
mentin säännöstä eduskunnan ulkoasiainvalio
kunnan tehtävistä on hiljattain muutettu siten, 
että sisällöltään tavanomaisen kansainvälisen 
sopimuksen hyväksymistä ja voimaansaatta
mista koskeva asia voidaan lähettää muunkin 
erikoisvaliokunnan valmisteltavaksi (laki 
548/91 ), ETA-sopimus tulisi ilman valiokuntien 
tehtävienjakoa koskevia uusia säännöksiä joh
tamaan asioiden siirtymiseen muilta valiokun
nilta ulkoasiainvaliokunnalle. 

ETA-sopimusta koskevia neuvotteluja varten 
rakennettu valtioneuvoston sivuelinorganisaa
tio on vastannut tarkoitustaan. ETA-sopimuk
sen voimaantullessa organisaatiota on tarpeen 
muokata sopimuksen toiminnallisia tarpeita 
vastaavaksi. 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

3.1. Tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi 

ETA-sopimuksella perustetaan päätöksente
koa ja hallintoa varten ET A:n neuvosto ja 
sekakomitea. ETA-sopimukseen liittyen EF
T An jäsenvaltiot ovat tehneet sopimukset EF
TA-valtioiden pysyvästä komiteasta sekä EF
T An valvontaviranomaisesta ja tuomiois
tuimesta. ET A:n sekakomitea ja jossain määrin 
EFTA-valtioiden pysyvä komitea tulevat näi
den sopimusten nojalla tekemään sellaisia pää-
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töksiä, jotka Suomen valtiosäännön kannalta 
ovat valtiosopimuksia. ETA-sopimuksella ei 
siirretä lainsäädäntövaltaa Suomen valtioeli
miltä mainituille kansainvälisille toimielimille. 
Sopimus sisältää määräykset, joiden nojalla 
Suomi voi huolehtia ETA-sopimuksen mukai
sista velvoitteistaan sellaisissa muodoissa, jotka 
täyttävät valtiosäännön vaatimukset muun mu
assa eduskunnan osallistumisesta valtiosopi
musten hyväksymiseen ja voimaansaattami
seen. Kun ETA-sopimus merkitsee monien 
perinteisesti sisäpolitiikan piiriin kuuluneiden 
asioiden siirtämistä kansainvälisten velvoittei
den perusteella määräytyviksi, se aiheuttaa 
kuitenkin tarpeen toteuttaa joukon valtionsisäi
siä toimivalta- ja menettelytapajärjestelyjä, joil
la estetään valtioelinten toimivaltasuhteiden 
muuttuminen tämän siirtymän johdosta. Halli
tuksen esityksen yleistavoitteena on aikaansaa
da Suomen valtiosäännössä sellaiset muutok
set, joiden avulla valtioelinten ja viranomaisten 
toimivallanjako pysyy ETA-sopimuksen voi
maantullessa asiallisesti ennallaan. 

Ennen muuta toimivallanjaon pysyttäminen 
ennallaan koskee eduskunnan lainsäädäntöval
lan ja valtiosääntöoikeudellisen aseman turvaa
mista ETA-sopimuksen voimassa ollessa. Esi
tyksellä pyritään aikaansaamaan järjestelmä, 
jonka kautta turvataan eduskunnalle tiedon
saanti ja vaikutusmahdollisuudet ETA-asioissa 
niiden ollessa asianomaisten kansainvälisten 
toimielinten käsiteltävinä, kuitenkaan puuttu
matta eduskunnan oikeudelliseen toimintava
pauteen valmiin ETA-säädöksen myöhemmin 
tapahtuvassa hyväksymis- ja voimaansaatta
miskäsittelyssä. Näiden tavoitteiden toteutta
miseksi ehdotetaan luotavaksi erityinen menet
tely (yhdentymisasioiden ennakkokiisittely), jos
sa suuri valiokunta erikoisvaliokuntien avusta
mana käsittelisi ehdotuksia ET A-säädöksiksi ja 
antaisi koko eduskunnan puolesta luonteeltaan 
poliittisen ennakkositoutumisen valmisteilla 
olevaan ET A-säädökseen. Täysistunnon valtio
sääntöoikeudellinen asema säilyisi kuitenkin 
koskemattomana. 

Tavoite toimivaltasuhteiden säilyttämisestä 
ennallaan aiheuttaa tarpeen uusiin säännöksiin 
myös tasavallan presidentin ja valtioneuvoston 
välisistä toimivaltasuhteista, ministeriöiden vä
lisestä tehtävienjaosta ja hallituksen sivuelinor
ganisaatiosta. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on Eu
roopan talousalueen perustamiseen liittyvien 
sopimuksen eräiden määräysten hyväksymises-
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tä annetun hallituksen esityksen (HE 95/1992 
vp) käsittelyssä kiinnittänyt huomiota Euroo
pan yhdentymiskehityksen luomiin tarpeisiin 
uudistaa Suomen valtiosääntöä eduskunnan 
aseman ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuk
sien turvaamiseksi (PeVL 15/1992 vp). Käsillä 
olevan hallituksen esityksen tarkoituksena on 
toteuttaa nämä tarpeet ETA-sopimuksen osal
ta. Nyt toteutettaviksi ehdotetuista ratkaisuista 
kertyvien kokemusten avulla on mahdollista 
yhdentymiskehityksen jatkuessa arvioida uusi
en järjestelyjen tarve. 

3.2. Keskeiset ehdotukset 

Eduskunnan asema 

Eduskunnan tosiasiallisten vaikutusmahdol
lisuuksien turvaamiseksi ETA-sopimuksen 
oloissa ehdotetaan luotavaksi järjestelmä, jossa 
eduskunnan toimielimet voivat käsitellä uusia 
ETA-säädöksiä siinä vaiheessa, kun ne ovat 
asianomaisten kansainvälisten toimielinten kä
sittelyssä. Olemalla yhteydessä valtioneuvos
toon eduskunta voisi vaikuttaa Suomen neu
vottelutavoitteiden sisältöön. Tämä yhdenty
misasioiden ennakkokäsittely johtaisi eduskun
nan puolesta annettuun luonteeltaan poliitti
seen sitoutumiseen siitä, millä edellytyksin 
eduskunta aikanaan voi hyväksyä ja saattaa 
voimaan eduskunnan päätösvaltaan kuuluvan 
uuden ETA-säädöksen. Ennakkokäsittelyssä 
suurella valiokunnalla olisi keskeinen asema, 
sillä vain se voisi antaa lausunnon ennakkokä
sittelyn kohteena olevassa asiassa. Suuri valio
kunta kuitenkin yleensä saisi yhden tai useam
man erikoisvaliokunnan lausunnon. Puhemies
neuvoston päätöksellä yhdentymisasia voitai
siin lisäksi ottaa keskusteltavaksi eduskunnan 
täysistunnossa. Kun täysistunto ei kuitenkaan 
tekisi asiassa mitään päätöstä, eduskunnan 
valtiosääntöoikeudellinen asema ja lainsäädän
tövalta pysyisivät oikeudellisesti koskematto
mina suhteessa myöhemmin tapahtuvaan val
miin ETA-säädöksen hyväksymis- ja voimaan
saattamiskäsittelyyn. Jotta ennakkokäsittely 
toisaalta voisi johtaa eduskunnan puolesta an
nettuun luonteeltaan poliittiseen ennak
kositoumukseen aikanaan hyväksyä ja saattaa 
voimaan suuren valiokunnan asettamia neuvot
telutavoitteita vastaava ETA-säädös, suuren 
valiokunnan ilmaisemien kantojen tulisi tosi
asiallisesti vastata koko eduskunnan tahtoa. 
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Tämä voitaisiin pyrkiä turvaamaan valittaessa 
valiokunnan jäseniä. Silti täysistunnolla olisi 
täysi oikeudellinen toimintavapaus hyväksyä 
tai hylätä sen käsiteltäviksi tulevat lopulliset 
ETA-säädökset. 

Kuvatusta yhdentymisasioiden ennakkokä
sittelystä ehdotetaan säädettäväksi valtiopäivä
järjestykseen lisättävässä uudessa 4 a luvussa. 
Vaikka eduskunnan ja hallituksen ulkopolitiik
kaa tai kansainvälisiä asioita koskevista vuo
rovaikutusjärjestelmistä sinänsä voitaisiin sää
tää pelkästään valtiopäiväjärjestyksessäkin, 
Suomen liittyminen Euroopan talousalueeseen 
merkitsee niin huomattavaa tosiasiallista muu
tosta Suomen valtiosääntöön, ettei sen tule 
jäädä huomiotta tärkeimmän perustuslakimme, 
hallitusmuodon säännöksissä. Siksi hallitus
muotoon ehdotetaan otettavaksi perussäännös 
eduskunnan osallistumisesta kansainvälisissä 
toimielimissä tehtävien päätösten kansalliseen 
valmisteluun (33 a §:n 1 momentti). 

Valtiopäiväjärjestykseen tehtävin muutoksin 
vahvistettaisiin suuren valiokunnan toiminta
edellytyksiä säätämällä sille tiedonsaantioikeus 
(53 §:n 1 momentti), oikeus saada valtioneuvos
tolta tai asianomaiselta ministeriöitä selvitys 
valmisteluista ETA-sopimuksen alalla (53 §:n 3 
momentti) sekä oikeus kokoontua myös, mil
loin eduskunta ei ole koolla (43 §:n 1 moment
ti). Valiokunnan kokoukset yhdentymisasioi
den ennakkokäsittelyssä ja Euroopan yhdenty
miseen liittyvien selvitysten käsittelyssä olisivat 
suljettuja (52 §:n 3 momentti) ja yhdentymisasi
oiden ennakkokäsittelyyn osallistuvia valiokun
tia tulisi koskemaan samankaltainen vaitiolo
säännös (54 c §:n 4 momentti) kuin ulkoasiain
valiokuntaa koskeva nykyinen 48 §:n 4 mo
mentti. 

Velvollisuus hankkia eduskunnan suostumus 
lopullisen ETA-säädöksen hyväksymiselle ja 
tarve saattaa säädös voimaan lailla määräytyi
sivät nykyisin voimassa olevien säännösten 
mukaan. Jotta uusia ETA-säädöksiä myös hy
väksymis- ja voimaansaattamisvaiheessa yleen
sä käsiteltäisiin niiden aihepiiriin mukaan mää
räytyvässä erikoisvaliokunnassa, eduskunnan 
ulkoasiainvaliokunnan tehtäviä koskevaa sään
nöstä (valtiopäiväjärjestyksen 48 §:n 1 moment
ti) ehdotetaan muutettavaksi. Samalla ulkoasi
ainvaliokunnan oikeus saada hallitukselta se
lonteko valtakunnan suhteista ulkovaltoihin (2 
momentti) säädettäisiin perusteiltaan yhdenmu
kaiseksi kuin ehdotettu säännös suuren valio-

kunnan oikeudesta saada selvitys valmisteluista 
ETA-sopimuksen alalla. 

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston toimi
valtasuhteet 

Jotta ETA-sopimus ei johtaisi kansainvälisel
lä sopimuksella määräytyvien asioiden piirin 
laajenemisen myötä toimivaltasiirtymään edus
kunnalle parlamentaarisessa vastuussa olevalta 
valtioneuvostolta tällaisen vastuun ulottumat
tomissa olevalle tasavallan presidentille, halli
tusmuotoon ehdotetaan säännöstä valtioneu
voston toimivallasta kansainvälisissä toimieli
missä päätettävissä asioissa. Ehdotetun 33 a §:n 
2 momentin mukaan valtioneuvosto päättäisi 
valtiopäiväjärjestyksen säännösten perusteella 
määräytyvien kansainvälisten toimielinten pää
tösten hyväksymisestä ja voimaansaattamises
ta, jos ne eivät edellytä eduskunnan hyväksy
mistä eivätkä sisältönsä vuoksi myöskään tasa
vallan presidentin antamaa asetusta. Säännös 
estäisi tulkitsemasta hallitusmuodon 33 §:n 1 
momentin säännöstä tasavallan presidentin ase
masta Suomen suhteita ulkovaltoihin koskevis
sa asioissa siten, että ETA-asioiden valmistelun 
ja päätöksenteon olisi yleisesti tapahduttava 
presidentin johdolla. Jos yksittäiseen ETA
asiaan kuitenkin poikkeuksellisesti liittyisi mer
kittäviä ulkopoliittisia näkökohtia, sen voitai
siin katsoa edellyttävän presidentin myötävai
kutusta ja siten presidentin päätöstä ja asetuk
sen antamista hyväksymis- ja voimaansaatta
misvaiheessa. 

Ministeriöiden välinen tehtävienjako 

Jotta ETA-sopimus ei johtaisi valtioneuvos
ton sisällä asioiden siirtymiseen eri alojen eri
tyisministeriöistä ulkoasiainministeriön toimi
alaan, valtioneuvoston ministeriöiden luku
määrästä ja yleisestä toimialasta annettuun 
lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös (uusi 3 
a §) ministeriöiden välisestä tehtävienjaosta uu
sien ETA-säädösten käsittelyssä eli ETA-sopi
muksen liitteiden muuttamista koskevissa 
ET A:n sekakomitean päätettävissä asioissa. Li
säksi samassa yhteydessä on tarkoitus muuttaa 
asetuksena annettua valtioneuvoston ohjesään
töä (955/43) siten, että ulkoasiainministeriön 
toimialaan kuuluisivat vain sellaiset valtiosopi
mukset, jotka eivät kuulu muun ministeriön 
toimialaan. 
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Vastuu Suomen kannanottojen edellyttämien 
yhteensovittamistehtävien hoitamisesta kuuluisi 
kuitenkin ulkoasiainministeriölle, jonka kautta 
toimitettaisiin myös Suomen viralliset tiedon
annot ET A:n ja EFT An toimielimille. 

Valtioneuvoston sivuelinorganisaatio 

ETA-sopimuksen neuvotteluvaiheessa luo
dun organisaation pohjalta on tarkoitus luoda 
hallitukselle ETA-asioiden edellyttämä sivuelin
organisaatio. Se koostuisi yhtäältä ETA-minis
terivaliokunnasta, joka valmistavasti käsittelisi 
valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävät 
ETA-asiat sekä tärkeimmät ministeriöissä pää
tettävät yhdentymisasiat. Ulkoasiainministeri
ön yhteyteen asetettaisiin ministeriöiden johta
vista virkamiehistä koostuva ETA-neuvottelu
kunta. Neuvottelukunta puolestaan voisi aset
taa jaostoja, joiden jäsenet voitaisiin kutsua 
myös neuvottelukunnan ulkopuolelta, muun 
muassa etujärjestöistä. Suomen kannanotot 
valmisteltaisiin asianomaisissa erityisministeri
öissä ja alakohtaisissa valmistelujaostoissa, jot
ka toimisivat yleensä erityisministeriön yhtey
dessä. Poliittisia puolueita, kansalaisjärjestöjä 
ja viranomaisia edustava integraationeuvottelu
kunta on tarkoitus säilyttää ETA- ja EY
asioiden neuvottelukunta -nimisenä yhdenty
mispoliittisena foorumina. Näistä järjestelyistä 
säädettäisiin tarpeellisilta osin valtioneuvoston 
ohjesäännössä. Luonnos asetukseksi ohjesään
nön muuttamisesta on esityksen liitteenä. 

4. Esityksen vaikutukset 

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole mainittavia taloudellisia 
vaikutuksia. Itse ETA-sopimuksen vaikutuksia 
kansan- ja valtiontalouteen on selvitetty halli
tuksen esityksessä eduskunnalle Euroopan ta
lousalueen perustamiseen liittyvien sopimusten 
eräiden määräysten hyväksymisestä (HE 
95/1992 vp). 

4.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Esityksen tarkoituksena on täydentää Suo
men valtiosääntöä ETA-asioiden valmistelu- ja 
päätöksentekojärjestelmällä. Sen mahdolliset 

henkilöstövaikutukset ovat vähäisiä ja aiheutu
vat eduskunnassa toteutettavan yhdentymisasi
oiden ennakkokäsittelyn mahdollisesti edellyt
tämistä lisävoimavaroista sekä esitykseen liitty
vistä valtioneuvoston ohjesäännön muutoksis
ta, joilla luodaan valtioneuvostoon ETA-sopi
mukseen liittyviä tehtäviä käsittelevä sivuelin
organisaatio. 

4.3. Vaikutukset kansalaisten asemaan 

Esitys ei välittömästi vaikuta kansalaisten 
asemaan, oikeuksiin tai velvollisuuksiin. Sen 
tarkoituksena on kuitenkin lisätä päätöksente
on kansanvaltaisuutta ETA-asioissa. Vahvista
malla kansaa edustavan ja sille yleisten vaalien 
kautta vastuunalaisen eduskunnan asemaa 
ETA-asioissa pyritään samalla turvaamaan 
kansalaisten vaikutusmahdollisuudet. 

5. Asian valmistelu 

5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Syyskuussa 1989 asetettu kansainvälisten vel
voitteiden voimaansaattamistoimikunta laati 
perusselvityksen eduskunnan asemasta ET A:n 
toteutuessa, selvittäen muun muassa EY-valti
oiden kansallisten parlamenttien asemaa kos
kevia järjestelyjä EY -asioiden käsittelyssä (ko
miteanmietintö 1990:37). Ulkopoliittisia ja kan
sainvälisiä asioita koskevan päätöksentekome
nettelyn uudistamistarpeita on yleisesti kartoi
tettu 19 päivänä kesäkuuta 1991 asetetun val
tiosääntötoimikunnan osamietinnössä (komi
teanmietintö 1992:2). 

Eduskunnan puhemiesneuvosto asetti II päi
vänä kesäkuuta 1991 toimikunnan selvittä
mään ET A:n luomista koskevien sopimusten ja 
niihin liittyvän lainsäädännön eduskuntakäsit
telyn menettelytapateknisiä ja voimavarakysy
myksiä sekä niitä menettelyjä, joilla eduskun
nan sisäinen päätöksenteko ETA-asioissa jär
jestetään. Edelleen valtioneuvosto asetti 5 päi
vänä maaliskuuta 1992 komitean selvittämään, 
miten Suomea koskevat yhdentymisratkaisut 
vaikuttavat eduskunnan, tasavallan presidentin 
ja valtioneuvoston ulkopoliittisiin ja kansain
välisiä asioita koskeviin valtaoikeuksiin ja nii
hin liittyviin päätöksenteko- ja työnjakojärjes
telmiin, sekä tekemään selvityksen perusteella 
tarvittavat ehdotukset muutoksiksi Suomen 
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valtiosääntöön. Ensimmäisessä työvaiheessaan 
komitea selvitti ET A:n perustamisen aiheutta
mia valtiosäännön uudistamistarpeita ja laati 
18 päivänä kesäkuuta 1992 päivätyn niitä 
koskevan osamietinnön ("Valtiosääntökomitea 
1992:n osamietintö - ETA-sopimuksesta ai
heutuvat järjestelyt"; komiteanmietintö 
1992:23). Myös edellä mainittu eduskunnan 
ETA-toimikunta jätti mietintönsä samana päi
vänä. Valtiosääntökomitea 1992:n ja eduskun
nan ETA-toimikunnan ehdotukset valtiopäivä
järjestyksen muuttamiseksi olivat lähes yhden
mukaiset. 

5.2. Lausunnot 

Valtioneuvoston kanslia pyysi lausunnot val
tiosääntökomitea 1992:n osamietinnöstä kaikil
ta ministeriöiltä, eduskunnassa edustettuina 
olevilta puolueilta, oikeuskanslerinvirastolta, 
tasavallan presidentin kanslialta ja Ahvenan
maan maakuntahallitukselta. Ahvenanmaan 
maakuntahallitus, kaikki ministeriöt ja lähes 
kaikki puolueet antoivat pyydetyn lausunnon, 
minkä lisäksi tasavallan presidentin kansliasta 
ilmoitettiin, ettei kanslialla ole huomautettavaa 
komitean mietinnön johdosta. 

Lausunnonantajat suhtautuivat myönteisesti 
komitean toimenpide-ehdotuksiin. Ehdotusten 
yleislinjan osalta kiinnitettiin komitean ehdo
tuksia kannattavien lausuntojen ohella huo
miota talouspolitiikan koordinointitarpeisiin 
(valtiovarainministeriö), korostettiin tarvetta 
laatia säädökset väljinä, jotta ne mahdollistavat 
menettelytapojen joustavan kehittämisen ETA
sopimuksen voimaantultua saatavien kokemus
ten perusteella (opetusministeriö), ehdotettiin 
järjestelyjä Ahvenanmaan maakunnan kuule
miseksi Euroopan yhdentymiseen liittyvissä asi
oissa (Ahvenanmaan maakuntahallitus) ja täh
dennettiin eduskunnan aseman vahvistamista 
tai turvaamista Euroopan yhdentyessä (eräät 
puolueet). Lisäksi esitettiin joukko yksittäisiä 
huomautuksia koskien muun muassa komitean 
ehdotusta hallitusmuodon uudeksi 33 a §:ksi 
(ulkoasiainministeriö, oikeusministeriö ja Va
semmistoliitto rp.) ja ehdotusten jatkovalmiste
lua koskevia kannanottoja. 

Eduskunnan ETA-toimikunta laati mietin
tönsä tukeutuen marraskuussa 1991 annetusta 
toimikunnan II väliraportista saatuihin edus
kuntaryhmien lausuntoihin. Myös toimikunnan 
mietinnöstä on pyydetty eduskuntaryhmien 

lausunnot, joissa hyväksytään toimikunnan eh
dotusten päälinjat. Huomautuksia esitettiin 
muun muassa ETA-asioiden salassapidosta, 
suuren valiokunnan kokoonpanosta ja ulkoasi
ainvaliokunnan oikeudesta saada hallitukselta 
selontekoja. 

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on ETA
sopimuksesta antamassaan mietinnössä 
(UaVM 16/1992 vp) pitänyt valtiosääntökomi
tea 1992:n ja eduskunnan ETA-toimikunnan 
ehdotuksia pääosin perusteltuina ja erityisesti 
korostanut eduskunnan aseman turvaamista 
siten, että sen mahdollisuudet saada tietoja ja 
vaikuttaa Suomen neuvottelutavoitteisiin tur
vataan nykyisin lainsäädäntövallan piiriin kuu
luvien ETA-säädösten päätöksenteon osalta. 
Valiokunta ei kuitenkaan pitänyt tarkoituksen
mukaisena valtiopäiväjärjestykseen ehdotettua 
erillistä ETA-asioiden salassapitosäännöstä 
vaan puolsi järjestelyä, jossa hallitus ja edus
kunnan valiokunta voivat määrätä yksittäisten 
tietojen ja asiakirjojen salassapidosta. Valio
kunnan hyväksyttyä mietintönsä eduskunnan 
ETA-toimikunta on 19 päivänä lokakuuta 1992 
laatinut uuden ehdotuksen ETA-asioiden salas
sapitoa koskevaksi valtiopäiväjärjestyksen 
säännökseksi. 

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyönä 
oikeusministeriössä eduskunnan ETA-toimi
kunnan mietinnön sekä valtiosääntökomitea 
1992:n osamietinnön ja siitä saatujen lausunto
jen pohjalta. 

6. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitys liittyy hallituksen esitykseen Euroopan 
talousalueen perustamiseen liittyvien sopimus
ten eräiden määräysten hyväksymisestä (HE 
95/1992 vp), jonka eduskunta on lopullisesti 
hyväksynyt 27 päivänä lokakuuta 1992. Mai
nittuun esitykseen sisältyvä ja niin sanotussa 
supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä 
käsitelty ehdotus laiksi Euroopan talousaluees
ta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hy
väksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta si
sältää eräitä säännöksiä, joilla on myös valtio
sääntöoikeudellista merkitystä. Lähinnä tällais
ta merkitystä on 2 ja 3 §:n säännöksillä ETA
säädösten etusijasta alkuperältään kansallisiin 
säädöksiin nähden. 

Suomi on maaliskuussa 1992, valtioneuvos
ton annettua eduskunnalle asiaa koskevan tie
donannon ja eduskunnan hyväksyttyä tiedon-
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annon sisällön yksinkertaisella siirtymisellä päi
väjärjestykseen, hakenut Euroopan yhteisön 
jäsenyyttä. Tähän hallituksen esitykseen sisäl
tyvät lakiehdotukset on laadittu ET A-sopimuk
sen eikä mahdollisen EY -jäsenyyden pohjalta. 
Esitys ei myöskään millään tavoin vaikuta 
siihen järjestykseen, jossa Suomen mahdollista 
EY -jäsenyyttä koskeva sopimus aikanaan käsi
tellään eduskunnassa. Toisaalta lakiehdotukset 
tarjoaisivat toteutuessaan kokemuspohjaista 
tietoa sen arvioinnille, millaisin valtiosääntöisin 
järjestelyin voidaan parhaiten turvata eduskun
nan tiedonsaanti ja vaikutusmahdollisuudet 
Suomen mahdollisen EY -jäsenyyden aikana. 

Lakiehdotukset eivät vaikuta 1 päivänä tam
mikuuta 1993 voimaan tulevan Ahvenanmaan 
itsehallintolain (1144/91) mukaiseen velvolli
suuteen hankkia maakunnan suostumus sellais
ten kansainvälisten sopimusten voimaansaatta
miselle, jotka ovat ristiriidassa itsehallintolain 
kanssa tai koskevat alaa, jolla maakuntapäivil
lä on lainsäädäntövalta. Jos Suomi ETA-sopi
mukseen liittyessään tekee sopimuksen 126 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
sopimuksen soveltamisesta Ahvenanmaalla, 
useille ETA-säädöksille olisi aikanaan niiden 
voimaansaattamisvaiheessa hankittava maa
kunnan suostumus. Uuden itsehallintolain 
58 §:n 2 momentin mukaan maakuntahallituk
selle on tiedoteHava maakunnan toimivaltaan 
kuuluvia asioita koskevista sopimusneuvotte
luista. Lisäksi on tiedostettava neuvotteluista, 
jotka koskevat muuten maakunnalle erityisen 
tärkeitä asioita, jos tämä voi sopivasti tapah
tua. Erityisestä syystä maakuntahallitukselle on 
myös varattava tilaisuus osallistua tällaisiin 
neuvotteluihin. 

Jotta Ahvenanmaan maakunnalla olisi todel
liset mahdollisuudet vaikuttaa niiden ETA
säädösten sisältöön, joille hyväksymisvaiheessa 

on hankittava maakunnan suostumus, ulkoasi
ainministeriö toimittaa maakuntahallitukselle 
tiedoksi kaikki ETA-sopimukseen liittyvät 
EY:n komission ehdotukset ja muut merkityk
selliset asiakirjat heti saatuaan niistä tiedon. 
Säännöksestä seuraa myös se, että Suomen 
neuvottelutavoitteita valmisteltaessa asian
omaisten ammattiministeriöiden on kuultava 
maakuntahallitusta, jos valmisteltavana oleva 
ETA-säädös koskee maakunnan toimivaltaan 
kuuluvia asioita tai muuten maakunnalle eri
tyisen tärkeitä asioita. Erityisistä syistä maa
kuntahallituksen edustajille on myös varattava 
tilaisuus osallistua tällaisia ETA-säädöksiä kos
keviin neuvotteluihin EFT An ja ET A:n toimie
limissä. 

Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esi
tys asioiden ratkaisemista valtioneuvostossa 
koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 
184/1992 vp). Esitykseen sisältyy ehdotus val
tioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja 
yleisestä toimialasta annetun lain muuttamises
ta muun muassa siten, että lain nimike muut
tuisi laiksi valtioneuvostosta. Esityksen perus
telujen mukaan lakiehdotus on tarkoitettu tu
lemaan voimaan noin vuoden kuluttua sen 
hyväksymisestä ja vahvistamisesta. ETA-sopi
mus aiheuttaa välittömän tarpeen muuttaa 
ministeriöiden tehtävienjakoa koskevaa säänte
lyä heti sopimuksen voimaantulosta lähtien. 
Tästä syystä käsillä olevaan esitykseen sisältyy 
ehdotus uudeksi 3 a §:ksi valtioneuvoston mi
nisteriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimi
alasta annettuun lakiin. Se on mahdollista 
toteuttaa edellä mainitusta laajemmasta uudis
tushankkeesta erillisenä. Yhdenmukaisesti mai
nitun esityksen kanssa käsillä olevaan esityk
seen sisältyvissä säännösehdotuksissa valtio
neuvostolla tarkoitetaan sen yleisistunnon ja 
ministeriöiden muodostamaa kokonaisuutta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Suomen Hallitusmuoto 

Hallitusmuotoon lisättäväksi ehdotetun uu
den 33 a §:n 1 momentin mukaan eduskunta 
osallistuisi kansainvälisissä toimielimissä tehtä
vien eduskunnan hyväksymistä vaativien pää
tösten kansalliseen valmisteluun siten kuin val
tiopäiväjärjestyksessä säädetään. Ehdotuksen 
tarkoituksena ei ole aikaansaada muutosta 
hallitusmuodon 33 §:n nojalla määräytyviin 
ylimpien valtioelinten toimivaltasuhteisiin kan
sainvälisten sopimusten solmimisessa ja valtion
sisäisessä voimaan saattamisessa. Myös ETA
säädökset tulevat valmistuttuaan olemaan Suo
men valtiosäännön kannalta kansainvälisiä so
pimuksia, joihin sovelletaan hallitusmuodon 
33 §:n 1 momentin ja valtiopäiväjärjestyksen 
69 §:n säännöksiä. Niiden sisällön mukaan 
määräytyy, onko uuden säädöksen hyväksymi
selle saatava eduskunnan suostumus ja onko 
säädös Suomessa saatettava voimaan eduskun
talailla. Lisäksi myös niitä koskee valtiopäivä
järjestyksen 69 §:n 2 momentissa säädetty har
kinnanvarainen mahdollisuus eduskunnan 
suostumuksen pyytämiseen sellaiselle kansain
väliselle sopimukselle, johon nähden tällainen 
suostumus ei ole oikeudellisesti välttämätön. 

Mainittuja ennalleen jääviä toimivaltajärjes
telyjä täydentäisi ehdotettu säännös eduskun
nan osallistumisesta ETA-sopimuksesta aiheu
tuvien kansainvälisissä toimielimissä tehtävien 
päätösten käsittelyyn jo valmisteluvaiheessa. 
Ehdotetussa säännöksessä ei ole katsottu tar
koituksenmukaiseksi mainita nimeltä kyseeseen 
tulevia kansainvälisiä toimielimiä eikä edes itse 
ETA-sopimusta, koska asian lähempi sääntely 
joka tapauksessa toteutetaan valtiopäiväjärjes
tyksessä. 

Säännösehdotuksen tarkoituksena ei ole ra
joittaa hallituksen ja eduskunnan välistä yhtey
denpitoa ja eduskunnan vaikutusmahdollisuuk
sia sellaisiin asioihin, joissa eduskunnan hyväk
syminen lopulliselle päätökselle on aikanaan 
oikeudellisesti välttämätön. Viittauksena edus
kunnan hyväksymistä vaativiin päätöksiin py
ritään luomaan hallitukselle nimenomainen vel
vollisuus kuulla eduskuntaa valtiopäiväjärjes
tyksessä säädettävin muodoin kaikissa niissä 
tapauksissa, joissa eduskunnan hyväksyminen 

saattaa myöhemmin olla tarpeen. Jotta tämä 
velvollisuus kaikissa tapauksissa toteutuisi, 
säännöstä olisi sovellettava sillä tavoin laajasti 
että eduskunta osallistuisi asian käsittelyyn 
myös tulkinnanvaraisissa tapauksissa. 

Ehdotetun pykälän 2 momentiksi tulisi pe
russäännös valtioneuvoston yleisestä toimival
lasta kansainvälisissä toimielimissä päätettävis
sä asioissa, jotka eivät edellytä eduskunnan 
hyväksymistä tai tasavallan presidentin anta
maa asetusta. Säännös on tarpeen sen vuoksi, 
että ETA-sopimukseen liittyminen ei vaikuta 
ainoastaan eduskunnan ja hallituksen väliseen 
toimivallanjakoon vaan myös toimeenpanoval
lan käyttäjien välisiin toimivaltasuhteisiin. Kun 
ETA-sopimus merkitsee monien nykyisin puh
taasti kansallisin säädöksin säänneltyjen asioi
den siirtymistä kansainvälisin säädöksin järjes
tettäviksi, se saattaisi johtaa merkittävään toi
mivaltasiirtymään eduskunnalle parlamentaari
sessa vastuussa olevalta valtioneuvostolta tasa
vallan presidentille, jos kaikki ETA-asiat tul
kittaisiin luonteeltaan ulkopoliittisiksi. 
Ehdotetuna säännöksellä suljettaisiin pois mah
dollisuus tulkita hallitusmuodon 33 §:n 1 mo
mentin säännöstä tasavallan presidentin keskei
sestä asemasta Suomen suhteita ulkovaltoihin 
koskevissa asioissa siten, että valmistelu ja 
hallituksen päätöksenteko ETA-asioissa ylei
sesti tapahtuisi presidentin johdolla. Ehdotettu 
säännös ei miltään osin kavenna eduskunnan 
toimivaltaa suhteessa toimeenpanovallan käyt
täjiin. Hallitusmuodon 33 §:n 1 momentin ja 
valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n perusteella rajoil
taan määräytyvä velvollisuus eduskunnan suos
tumuksen saamiselle säilyisi ennallaan. Muutos 
koskisi vain valtioneuvoston ja tasavallan pre
sidentin keskinäistä toimivallanjakoa. Verrattu
na siihen tilanteeseen, joka ETA-sopimukseen 
liittymisestä muutoin saattaisi seurata, säännös 
vahvistaisi välillisesti myös eduskunnan ase
maa, koska sille parlamentaarisessa vastuussa 
olevan valtioneuvoston asema vahvistuisi suh
teessa vastaavan vastuun ulottumattomissa ole
vaan presidenttiin. 

Nykytilaan nähden ehdotettu säännös ei 
kuitenkaan merkitse suoranaista muutosta pre
sidentin ja valtioneuvoston väliseen toimival
lanjakoon. ETA-säädöksillä ei nimittäin yleen
sä ole ulkopoliittista merkitystä, joten niitä 
asiallisesti vastaava sääntely on tähän saakka 
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toteutettu sisäpoliittisen tehtävienjaon mukai
sesti. Ehdotus tähtää siten nykyisten toimival
tasuhteiden säilyttämiseen. Sen nojalla valtio
neuvosto voisi hyväksyä ja saattaa valtionsisäi
sesti voimaan ne ET A:n sekakomitean ja EF
TA-valtioiden pysyvän komitean päätökset, 
jotka sisältönsä vuoksi eivät edellytä laintasois
ta voimaansaattamista, eduskunnan hyväksy
mistä tai tasavallan presidentin antamaa ase
tusta. 

Valtioneuvostolla tarkoitetaan säännösehdo
tuksessa sen yleisistunnon ja ministeriöiden 
muodostamaa kokonaisuutta. Sellaiset edus
kunnan hyväksymistä edellyttävät ETA-sää
dökset, joita ei ole tarpeen saattaa voimaan 
lailla, voimaansaatettaisiin nykyiseen tapaan 
asetuksella. Muut kuin eduskunnan hyväksy
mät ETA-säädökset saatettaisiin yleensä voi
maan valtioneuvoston päätöksellä tai tätäkin 
alemmalla säädöstasolla, jollei niihin poikkeuk
sellisesti liity sellaisia ulkopoliittisia näkökoh
tia, joiden vuoksi tasavallan presidentin päätös 
on tarpeen. Viimeksi mainitussa tapauksessa 
myös voimaansaattaminen toteutettaisiin presi
dentin antamalla asetuksella. ETA-säädökset 
saatettaisiin siten yleensä Suomessa voimaan 
sillä norrnitasolla, jota niiden sisältö edellyttäisi 
Suomessa säädettynä. Kun säännösehdotukses
sa valtioneuvostolla tarkoitetaan sen yleisistun
non ja ministeriöiden muodostamaa kokonai
suutta, säännös ei edellyttäisi kaikkien siinä 
tarkoitettujen ETA-säädösten käsittelemistä 
valtioneuvoston yleisistunnosta. Esitykseen si
sältyvän kolmannen lakiehdotuksen 3 a § muo
dostaisi laintasoisen oikeusperustan tarvittaessa 
hyväksyä ja saattaa voimaan ETA-säädös mi
nisteriön päätöksellä. 

1.2. V aitiopäiväjärjestys 

43 §. Pykälässä on nykyisin säännökset ulko
asiainvaliokunnan ja muiden erikoisvaliokun
tien kokoontumisesta silloin, kun eduskunta ei 
ole koolla. Tämä mahdollisuus ei koske suurta 
valiokuntaa, koska kaikki sen tehtävät ovat 
välittömästi liittyneet eduskunnan täysistuntoi
hin. Esityksen mukaan suuri valiokunta tulisi 
keskeisesti vastaamaan sellaisten ETA -asioiden 
käsittelystä eduskunnassa, joissa ei ole kysymys 
täysistunnon päätösten valmistelusta. Tästä 
syystä saattaa osoittautua tarpeelliseksi pitää 
suuren valiokunnan kokouksia myös muulloin 
kuin eduskunnan ollessa koolla. 

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että suuri valiokunta mainittaisiin 
siinä ulkoasiainvaliokunnan rinnalla. Myös 
suuri valiokunta voisi siten kokoontua sekä 
valtiopäivien keskeydyttyä eli niin sanottuina 
lomakausina että eduskunnan lopetettua istun
tonsa edustajainvaalien vuoksi. Kummassakin 
tilanteessa suuren valiokunnan saattaa olla 
tarpeellista kokoontua käsittelemään valmis
teilla olevia ETA-säädöksiä, olkoonkin että 
suuren valiokunnan tosiasialliset mahdollisuu
det antaa koko eduskunnan puolesta luonteel
taan poliittinen ennakkohyväksyntä myöhem
min eduskunnan viralliseen käsittelyyn tulevalle 
säädökselle ovat tavallista vähäisemmät edus
kunnan lopetettua istuntonsa tai muutoinkin 
aivan vaalikauden lopussa. 

Ehdotettu säännös on tarpeellinen nimen
omaan yhdentymisasioiden ennakkokäsittelyn 
vuoksi. Se on kuitenkin laadittu yleiseen muo
toon eikä siinä erotella suuren valiokunnan 
käsittelemiä asiaryhmiä. 

Säännöksen nojalla suuren valiokunnan pu
heenjohtajan olisi kutsuttava valiokunta koolle 
hallituksen pyynnöstä tai milloin vähintään 
kolmasosa valiokunnan jäsenistä pyytää sitä 
kirjallisesti puheenjohtajalta. Valiokunta voisi 
kokoontua myös puheenjohtajan omasta aloit
teesta. Puheenjohtajan ollessa estynyt valiokun
nan kutsuisi kokoukseen sen varapuheenjohta
ja. Suuri valiokunta voisi päättää uusista ko
kouksistaan sellaisessa kokouksessa, joka on 
kutsuttu koolle jollakin edellä mainitulla perus
teella. 

48 §. Ulkoasiainvaliokunnan eräänä tehtävä
nä on pykälän 1 momentin nojalla vanhastaan 
ollut käsitellä eduskunnan hyväksymistä edel
lyttävät kansainväliset sopimukset. Kun kan
sainvälisillä sopimuksilla kasvavassa määrin on 
välitön yhteys muiden erikoisvaliokuntien toi
mialaan kuuluvaan aineelliseen lainsäädän
töön, sääntöä lievennettiin 1 päivänä huhtikuu
ta 1991 voimaan tulleella valtiopäiväjärjestyk
sen muutoksella (548/91), joka antaa harkin
nanvaraisen mahdollisuuden lähettää tavan
omaisen ja sisällöltään jonkin muun erikoisva
liokunnan toimialaan kuuluvan valtiosopi
muksen hyväksymistä ja voimaansaattamista 
koskevan asian asianomaiseen valiokuntaan. 

Tehty muutos ei ole riittävä sitä silmällä 
pitäen, että ET A:n sekakomitean päätökset 
ovat Suomen valtiosäännön kannalta luonteel
taan kansainvälisiä sopimuksia. Nykyinen 
sääntely johtaisi ETA-sopimuksen voimassa 
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ollessa siihen, että ET A:n sekakomitean pää
tösten hyväksymistä tai voimaansaattamista 
koskevat asiat olisi ensisijaisesti valmisteltava 
ulkoasiainvaliokunnassa. Nämä asiat eivät 
useinkaan ole ulkoasiain hoitoa koskevia esi
merkiksi 48 §:n 1 momentissa tarkoitetussa 
merkityksessä. Ne koskevat yleensä sellaisia 
lainsäädäntökysymyksiä, jotka ennen ET A-so
pimuksen voimaantuloa käsiteltiin eduskunnas
sa hallituksen lakiesitysten pohjalta. Tällaisten 
lainsäädäntökysymysten valmistelevaa käsitte
lyä ei ole asianmukaista yksistään niihin ETA
sopimuksen perusteella sisältyvän kansainvälis
oikeudellisen kytkennän takia keskittää ulko
asiainvaliokuntaan. 

Kun pykälä koskee nimenomaan ulkoasiain
valiokunnan tehtäviä, sääntelyn havainnolli
suus kärsisi, jos siihen lisättäisiin ET A:n seka
komitean päätöksiä koskeva erityissäännös 
muiden valiokuntien tehtävistä. Tämän vuoksi 
muutos ehdotetaan toteutettavaksi siten, että 
momentissa säänneltäisiin vain ulkoasiainvalio
kunnan erityistehtävää käsitellä tärkeät valtio
sopimukset ja muut Suomen suhteita ulkoval
toihin koskevat asiat. Tärkeillä valtiosopimuk
silla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä kan
sainvälisiä sopimuksia, jotka asiasisältönsä 
puolesta koskevat ulkopolitiikkaa tai ovat 
muutoin merkittäviä maamme kansainvälisten 
suhteiden kannalta. Muutoksen jälkeen sekä 
niin sanotut tavanomaiset kansainväliset sopi
mukset että ET A:n sekakomitean päätökset 
olisi lähetettävä siihen erikoisvaliokuntaan, 
jonka toimialaan ne luontevimmin kuuluvat. 
Luonnollisesti tämä valiokunta saattaisi olla 
myös ulkoasiainvaliokunta, milloin sopimus 
sisällöltään kuuluu sen toimialaan. 

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan tässä yh
teydessä muutettavaksi siten, että ulkoasiainva
liokunnan oikeus saada hallitukselta selonteko 
valtakunnan suhteista ulkovaltoihin tulisi pe
rusteiltaan yhdenmukaiseksi kuin suurelle va
liokunnalle 53 §:n 3 momentissa ehdotettava 
oikeus saada selvitys valmisteluista ETA-sopi
muksen alalla. Eduskunta on 27 päivänä loka
kuuta 1992 päivätyssä vastauksessaan hallituk
sen esitykseen ET A:n perustamiseen liittyvien 
sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä 
(HE 95/1992 vp) edellyttänyt hallituksen toimia 
tällaisen muutoksen toteuttamiseksi. 

Ehdotetun säännöksen mukaan ulkoasiain
valiokunnan tulee pyynnöstään ja muutenkin 
tarpeen mukaan saada hallitukselta selonteko 
valtakunnan suhteista ulkovaltoihin. Momen-

tin sinänsä vähäisen sanonnallisen muutoksen 
tarkoituksena on osoittaa, että valiokunnan 
esittämä pyyntö loisi hallitukselle velvollisuu
den antaa valiokunnalle sen haluama selonte
ko. Lisäksi hallituksen olisi oma-aloitteisesti 
annettava valiokunnalle selonteko katsoessaan 
esimerkiksi jonkin tapahtuman olevan sillä 
tavoin merkittävä, että se luo säännösehdotuk
sessa tarkoitetun tarpeen saattaa asia valiokun
nan tietoon. Vaikka valtiopäiväjärjestykseen 
ehdotetaan erityissäännöstä suuren valiokun
nan vastaavasta oikeudesta saada selvitys val
mistelusta ETA-sopimuksen alalla (ehdotettu 
53 §:n 3 momentti), myös ulkoasiainvaliokun
nalla olisi valtakunnan suhteita ulkovaltoihin 
yleisesti koskevan 48 §:n 2 momentin nojalla 
oikeus saada selontekoja ETA-sopimuksen ke
hittämisen kannalta periaatteellisesti merkittä
vissä asioissa. 

Kuten nykyisinkin, ulkoasiainvaliokunnalla 
olisi oikeus antaa hallitukselle lausuntonsa se
lonteon johdosta. 

52§. Vuoden 1906 valtiopäiväjärjestyksestä 
alkaen suuren valiokunnan asemaan on liitty
nyt laajennettu läsnäolo-oikeus valiokunnan 
kokouksissa. Muun muassa kaikki kansanedus
tajat ovat pykälän 3 momentin nojalla oikeu
tettuja olemaan saapuvilla suuren valiokunnan 
kokouksissa. Muiden valiokuntien suljetusta 
luonteesta poikkeava järjestely on perustunut 
suuren valiokunnan erikoisasemaan ja -tehtä
vään lainsäädäntömenettelyssä. Valiokuntahan 
on täysistuntokäsittelyjen välillä käsitellyt 
muissa valiokunnissa jo valmisteltuja asioita. 

Nykyisenlaisen laajennetun läsnäolo-oikeu
den ulottamiselle suuren valiokunnan uusiin, 
ETA-sopimuksesta aiheutuviin tehtäviin ei ole 
perusteita. Valiokunta tulisi käsittelemään kan
sainvälisellä ja kansallisella tasolla valmisteilla 
olevia asioita, joihin usein liittyy salaisia tai 
ei-julkisia asiakirjoja sekä tarve luottamuksel
lisiin keskusteluihin. Suuren valiokunnan uudet 
tehtävät edellyttävät mahdollisuutta käsittelyyn 
valiokunnan jäsenten, valtioneuvoston edusta
jien ja asiantuntijoiden kesken suljetussa koko
uksessa. 

Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että laajennettu läsnäolo-oikeus ei 
koskisi 4 a luvussa tarkoitettujen yhdentymis
asioiden tai 53 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
selvityksen käsittelyä. Viimeksi mainittu mer
kitsisi sitä, että varsinaisen selvityksen käsitte
lyn lisäksi selvityksen pyytämisestä päätettäi
siin ja se myös annettaisiin suljetuin ovin. Jos 
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samassa kokouksessa käsitellään myös muun
laisia asioita, säilyy laajennettu läsnäolo-oikeus 
niitä käsiteltäessä. 

Kun sen paremmin 4 a luvussa tarkoitettu 
yhdentymisasioiden ennakkokäsittely kuin 
53 §:n 3 momentissa tarkoitettu suurelle valio
kunnalle annettavan selvityksen käsittely eivät 
ole valtiopäiväjärjestyksessä tarkoitettua asian 
valmistelua, niitä ei koskisi 52 §:n 4 momentissa 
säädetty mahdollisuus pitää valiokunnan tie
donhankintakokous julkisena. 

Yhdenmukaisesti eduskunnan vastausten al
lekirjoittamista koskevan 86 §:n 3 momentin 
(laissa 316/1987) kanssa eduskunnan pääsihtee
ristä ehdotetaan käytettäväksi uudistettavassa 
52 §:n 3 momentissa hänen virkanimikettään. 

53 §. Pykälän 1 momentti sisältää nykyisin 
säännöksen valiokuntien tiedonsaantioikeudes
ta asian valmistelua varten, millä ilmauksena 
on tarkoitettu valiokunnassa tapahtuvaa val
mistelua täysistuntokäsittelyä varten. Siinä sää
detty tiedonsaantioikeus koskee täysistunnolle 
mietinnön laativaa valiokuntaa ja tälle edus
kunnan työjärjestyksessä säädellyssä lausunto
menettelyssä lausuntoa laativaa valiokuntaa, 
mutta ei sen sijaan suurta valiokuntaa sen 
käsitellessä 4 a luvussa tarkoitettua yhdenty
misasiaa. Momenttia ehdotetaan täydennettä
väksi niin, että siinä säädetty tiedonsaantioike
us olisi myös suurella valiokunnalla yhdenty
misasian käsittelyssä. Samassa yhteydessä sään
nökseen ehdotetaan vähäisiä sanonnallisia tar
kistuksia. 

Pykälän uudeksi 3 momentiksi ehdotetaan 
säännöstä suuren valiokunnan oikeudesta saa
da valtioneuvostolta selvitys valmistelusta 
ETA-sopimuksen alalla ja valiokunnan mah
dollisuudesta antaa asian johdosta lausuntonsa 
valtioneuvostolle. Ehdotettu säännös vastaisi 
uikoasiainvaliokuntaa koskevaa 48 §:n 2 mo
menttia ja erikoisvaliokuntia yleisesti koskevaa 
53 §:n 2 momenttia. Säännöksen tekee tarpeel
liseksi suuren valiokunnan uusi tehtävä ETA
asioiden keskeisenä käsittelijänä. Säännökselle 
ehdotettu sanamuoto on soveltuvin osin yhden
mukainen lakiehdotukseen sisältyvän ulkoasi
ainvaliokunnan tiedonsaantioikeutta koskevan 
48 §:n 2 momentin uuden sanamuodon kanssa. 
Suuren valiokunnan olisi saatava valtioneuvos
totta tai asianomaiselta ministeriöitä selvitys 
valmistelusta ETA-sopimuksen alalla pyynnös
tään ja muutenkin tarpeen mukaan. Sään
nösehdotuksen mukaan aloitteentekijänä voisi 
olla niin valiokunta kuin valtioneuvosto. Va-
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liokunnan esittämä pyyntö jo sinänsä veivoit
taisi valtioneuvoston antamaan pyydetyn selvi
tyksen. Toisaalta valtioneuvosto olisi velvolli
nen antamaan oma-aloitteisesti valiokunnalle 
selvityksen aina, kun aihetta siihen ilmenee 
EY:n ja ETA:n toimielinten sekä EFTA-valti
oiden toimien perusteella. 

Säännösehdotuksessa on valtioneuvostolla 
tarkoitettu sen yleisistunnon ja ministeriöiden 
muodostamaa kokonaisuutta. Se mahdollistaisi 
siten sekä suoran yhteydenpidon tietyn minis
teriön ja suuren valiokunnan välillä että koko 
valtioneuvoston nimissä annettavan selvityk
sen. Pyytäessään selvitystä suuri valiokunta 
voisi halutessaan ottaa kantaa myös siihen, 
tulisiko selvitys antaa koko valtioneuvoston 
nimissä. Toisaalta esitykseen sisältyvän kol
mannen lakiehdotuksen 3 a § osoittaisi, ettei 
selvitystä kaikissa tapauksissa tarvitsisi käsitel
lä valtioneuvoston yleisistunnossa. 

Yhdenmukaisesti ehdotetussa 54 c §:ssä to
teutettavan yhdentymisasioiden ennakkokäsit
telyn sääntelyn kanssa suuren valiokunnan 
jäsenten olisi selvitysasioissa noudatettava sitä 
vaiteliaisuutta, jota valtioneuvosto katsoo asian 
laadun vaativan. 

Ehdotettu pykälän 3 momentti koskisi ylei
sesti ETA-sopimuksen alaan kuuluvia asioita. 
Se on siten laaja-alaisempi kuin uudessa 4 a 
luvussa säänneltäväksi ehdotettu kansainväli
sen toimielimen yksittäisen säädösehdotuksen 
(yhdentymisasia) ennakkokäsittely. Säännöseh
dotuksessa tarkoitettu selvitys voisi koskea 
ainakin seuraavanlaisia 4 a luvun sovelta
misalan ulkopuolella olevia asiaryhmiä: ehdo
tukset sellaisiksi ETA-säädöksiksi tai EFTA
valtioiden pysyvän komitean päätöksiksi, joista 
jo ennalta on selvää, ettei niiden hyväksyminen 
ja voimaansaattaminen Suomessa edellytä 
eduskunnan suostumusta, ET A:n neuvostossa 
sovitut luonteeltaan poliittiset toimenpideohjel
mat jonkin laajemman säädöskokonaisuuden 
valmistelusta, EY:ssä laaditut lainsäädäntöoh
jelmat sekä sellaiset yksittäiset säädöshankkeet, 
jotka myöhemmin tulisivat 4 a luvussa säännel
lyn menettelyn piiriin, mutta joissa vielä ei ole 
EY:n komission säädösehdotusta. Luettelossa 
ensiksi mainittu asiaryhmä osoittaa, että edus
kunnalla olisi suurelle valiokunnalle ehdotetun 
tiedonsaantioikeuden nojalla mahdollisuus val
voa 4 a luvun soveltamisedellytykseksi 
54 a §:ssä ehdotettua eduskunnan hyväksymi
sen tarvetta. Myös erikoisvaliokunnat voisivat 
53 §:n nykyisen 2 momentin nojalla valvoa 
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oman toimialansa osalta ehdotetussa 4 a luvus
sa tarkoitetun menettelyn käyttöalaa. 

4 a luku. Valtiopäiväjärjestykseen ehdote
taan lisättäväksi uusi 4 a luku ET A:a koskevi
en yhdentymisasioiden ennakkokäsittelystä. 
Luvussa tarkoitettuna yhdentymisasiana pide
tään sellaista valtioneuvoston tietoon tullutta 
ehdotusta kansainvälisessä toimielimessä laa
dittavaksi säädökseksi, joka perustuu ETA
sopimukseen tai EFTA-valtioiden pysyvästä 
komiteasta tehtyyn sopimukseen ja joka asia
sisältönsä vuoksi olisi Suomessa saatettava 
voimaan lailla tai muutoin vaatisi eduskunnan 
hyväksymistä. Käytännössä ilmaus tulisi kos
kemaan yhtäältä EY:n komission ehdotuksia 
ETA-sopimuksen alaan kuuluviksi säädöksiksi 
ja toisaalta ehdotuksia EFTA-valtioiden pysy
vän komitean päätöksiksi. 

Luvussa säädettäisiin valtioneuvoston toi
minnasta eduskuntaan päin yhdentymisasiassa 
sekä asian eduskuntakäsittelyn tavanomaisesta 
poikkeavista muodoista. 

54 a §. Pykälä olisi perussäännös luvun tar
koittamista yhdentymisasioista. Siinä määritel
täisiin, viittauksin ETA-sopimukseen ja EFTA
valtioiden pysyvästä komiteasta tehtyyn sopi
mukseen, mitä yhdentymisasialla tarkoitetaan. 
Kun ehdotetut säännökset tulisivat sisältymään 
perustuslakiin, ei ole pidetty tarkoituksenmu
kaisena mainita niissä nimeltä tiettyjä kansain
välisiä toimielimiä. Käytännössä yhdentymis
asioita olisivat useimmiten EY:n komission 
ehdotukset ET A-säädöksiksi sekä eräissä tapa
uksissa myös ehdotukset EFTA-valtioiden py
syvän komitean päätöksiksi. Eräistä ETA-sopi
mukseen liittyvistä tehtävistä huolehtiva pysyvä 
komitea voi nimittäin tehdä rajoitetusti sellaisia 
päätöksiä, jotka edellyttävät Suomessa lainsää
däntötoimia. Kummassakin tapauksessa edelly
tettäisiin lisäksi ehdotetun säädöksen sellaista 
sisältöä, jonka vuoksi säädös olisi Suomessa 
saatettava voimaan lailla tai muutoin vaatisi 
eduskunnan hyväksymistä. Eduskunnan hy
väksyminen olisi yleensä tarpeen siitä syystä, 
että valmisteilla oleva säädös sisältää hallitus
muodon 33 §:n 1 momentin mukaan lainsää
dännön alaan kuuluviksi katsottuja säännök
siä. EY:n komission ehdotus voisi kuitenkin 
tulla saatettavaksi eduskunnalle tiedoksi myös 
esimerkiksi sen vuoksi, että ehdotuksen tarkoit
tamassa asiassa tehtävä ET A:n sekakomitean 
päätös sitoisi eduskunnan budjettivaltaa. 

Yhdentymisasioissa valtioneuvoston tulisi 
antaa ehdotus kansainvälisessä toimielimessä 

laadittavaksi säädökseksi kirjelmällään tiedoksi 
puhemiehelle. Tarkoituksena on, että valtio
neuvosto jo tässä kirjelmässään tai sen liitteessä 
ilmoittaisi kantansa Suomen neuvottelutavoit
teista kyseisessä yhdentymisasiassa. Olisi kui
tenkin ensisijaista, että EY:n komission ehdo
tus saadaan nopeasti annetuksi eduskunnalle 
tiedoksi. Näin ollen ehdotuksen antamista ei 
yleensä pitäisi viivyttää neuvottelutavoitteiden 
muotoilemisen takia vaan ne voitaisiin ilmoit
taa myöhemmin. Valtioneuvoston kirjelmän 
liitteenä olisi EY:n komission asianomainen 
ehdotus tai ehdotus EFTA-valtioiden pysyvän 
komitean päätökseksi. 

Suurella valiokunnalla olisi keskeinen asema 
yhdentymisasioiden ennakkokäsittelyssä. Myös 
puhemiehellä, täysistunnolla ja erikoisvaliokun
nilla olisi kuitenkin osuutensa siinä. Pykälään 
on sisällytetty viittaus työjärjestyksessä toteu
tettavaan tarkempaan sääntelyyn. Suuren va
liokunnan sisäisiä menettelytapoja koskeva yk
sityiskohtainen sääntely olisi säännöksen estä
mättä edelleen mahdollista toteuttaa eduskun
nan työjärjestyksen 27 §:n 3 momentin nojalla 
suuren valiokunnan itselleen hyväksymässä 
työjärjestyksessä. 

54 b §. Pykäläehdotuksessa tehtäisiin mah
dolliseksi 54 a §:ssä tarkoitetun yhdentymisasi
an ottaminen keskusteltavaksi eduskunnan 
täysistunnossa. Yhdentymisasioiden poikkeus
luonne eduskunnan käsiteltävien asioiden jou
kossa ilmaistaisiin pykälän alussa nimenomai
sella säännöksellä, jonka mukaan eduskunta ei 
tee päätöstä yhdentymisasian ennakkokäsitte
lyssä. Ensisijaisesti eduskunnan valiokunnissa 
tapahtuvassa käsittelyssä keskusteltaisiin val
tioneuvoston edustajien kanssa Suomen neu
vottelutavoitteista ja viime vaiheessa arvioitai
siin sitä, onko eduskunnan puolesta annettavis
sa luonteeltaan poliittinen sitoumus aikanaan 
hyväksyä ja saattaa voimaan ET A:n sekakomi
tean päätös. Vain suuri valiokunta voisi ehdo
tetun 54 c §:n mukaisesti antaa asiassa lausun
non. 

Täysistuntokeskustelun mahdollistavan py
käläehdotuksen esikuvana on käytetty valtio
päiväjärjestykseen vuonna 1989 lisätyn 37 b §:n 
(laissa 297/89) säännöksiä niin sanotusta val
tioneuvoston kyselytunnista. Päätöksen yhden
tymisasian ottamisesta keskusteltavaksi täysis
tunnossa tekisi puhemiesneuvosto (vrt. 37 b §:n 
2 mom.). Keskustelun yhteydessä ei tehtäisi 
mitään päätöstä (vrt. 37 b §:n 4 mom.). Puhe
miehellä olisi harkintavaltaa sen arvioinnissa, 
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milloin asiasta on keskusteltu riittävästi, ja 
valta julistaa keskustelu päättyneeksi jo ennen 
kuin kaikki pyydetyt puheenvuorot on käytetty 
(vrt. 37 b §:n 3 mom.). Menettelyn tarkemmista 
yksityiskohdista voitaisiin 54 a §:n mukaan 
säätää eduskunnan työjärjestyksessä (vrt. 37 
b §:n 5 mom.). 

Poikkeuksellisesta luonteestaan huolimatta 
yhdentymisasian ennakkokäsittelyyn kuuluva 
täysistuntokeskustelu olisi asian käsittely edus
kunnan täysistunnossa. Sitä koskisi siten 
56 §:ssä säädetty mahdollisuus pitää eduskun
nan päätöksellä suljettu istunto. Tähän mah
dollisuuteen voitaisiin turvautua, milloin täys
istuntokeskustelu osoittautuu tarpeelliseksi asi
assa, johon liittyy salassa pidettäviä asiakirjoja 
tai asioita. Voidaan arvioida, että käytännössä 
yhdentymisasioiden ennakkokäsittelyssä tultai
siin vain harvoin pitämään keskustelu täysis
tunnossa, ja että näissäkin tapauksissa keskus
telu yleensä pidettäisiin ennakkokäsittelyn al
kuvaiheessa, ennen kuin suuri valiokunta ja 
asianomainen erikoisvaliokunta ovat aloitta
neet sen käsittelyn. Tällöin täysistuntokeskus
telu voitaisiin yleensä pitää sellaisen aineiston 
perusteella, joka ei sisällä salassa pidettäviä 
asiakirjoja tai asioita. Siten istunnon pitämisel
le suljettuna ei olisi asiallista tarvetta. 

54 c §. Suuri valiokunta olisi keskeisin toi
mielin yhdentymisasioiden ennakkokäsittelyssä. 
Suuri valiokunta käsittelisi kaikkien yhdenty
misasioiden osalta Suomen neuvottelutavoittei
ta asianomaisen ministeriön kanssa ja myös 
sitä, voidaanko eduskunnan puolesta antaa 
luonteeltaan poliittinen sitoumus myöhemmin 
hyväksyä ja saattaa voimaan ET A:n sekakomi
tean tai EFTA-valtioiden pysyvän komitean 
päätös. Ehdotetun 1 momentin mukaan puhe
miehen olisi toimitettava yhdentymisasiassa 
valtioneuvostolta saamansa kirjelmä säädöseh
dotuksineen suuren valiokunnan ja yleensä 
yhden tai useamman sille lausunnon antavan 
erikoisvaliokunnan ennakollisesti käsiteltäväk
si. Vaikka valiokuntien keskinäinen lausunto
menettely muutoin on säännelty eduskunnan 
työjärjestyksessä (ks. 18 a §, 18 b §:n 1 momen
tin 3 kohta sekä 19, 20 ja 23 §), yhdentymis
asioiden ennakkokäsittelyä koskevan sääntelyn 
havainnollisuuden on katsottu vaativan asian 
nimenomaista mainitsemista tässä yhteydessä. 
Lausuntomenettelyn yksityiskohdat säänneltäi
siin eduskunnan työjärjestyksessä. Erikoisvalio
kuntien tehtävänä olisi arvioida oman toimi
alansa yhdentymisasioita antamalla niistä lau-

suntoja suurelle valiokunnalle. Erikoisvalio
kuntien tulisi oman asiantuntemuksensa perus
teella harkita erityisesti EY:n komission sää
dösehdotuksia muun muassa sen kannalta, 
miten ne soveltuvat Suomen voimassa olevaan 
lainsäädäntöön. Kun yhdentymisasian lähettäi
si suureen valiokuntaan puhemies eikä täysis
tunto, puhemies tulisi oikeuttaa määräämään 
suuri valiokunta hankkimaan asiassa yhden tai 
useamman erikoisvaliokunnan lausunto. Tar
koitus on, että kukin yhdentymisasia lähetet
täisiin lausunnon antamista varten siihen eri
koisvaliokuntaan, jonka toimialaan asia koh
distuu, tai useampaankin erikoisvaliokuntaan, 
jos asia koskettaa useamman valiokunnan toi
mialaa. Lausuntomenettely ei kuitenkaan olisi 
suorastaan pakollinen. Se voitaisiin poikkeuk
sellisesti sivuuttaa, jos esimerkiksi lausuntovai
heeseen ei ole aikaa yhdentymisasian kiireelii
syyden takia tai lausuntomenettely olisi syystä 
tai toisesta ilmeisen tarpeeton. 

Yhdentymisasian ennakkokäsittelyä voitai
siin jatkaa eduskunnassa siihen saakka, kunnes 
ET A:n sekakomitea on päättänyt asian. Myös 
tapauksissa, joissa suuri valiokunta on antanut 
asiassa yhden tai useamman 54 c §:n 3 momen
tissa tarkoitetun lausunnon valtioneuvostolle, 
ennakkokäsittely voisi siten jatkua myöhempi
en käsittelyvaiheiden seuraamiseksi. 

Pykäläehdotuksen 2 momentin mukaan val
tioneuvoston olisi annettava ennakkokäsitte
lyyn osallistuville valiokunnille tiedot asian 
käsittelyvaiheista kansainvälisissä toimielimissä 
sekä ilmoitettava suurelle valiokunnalle halli
tuksen kanta yhdentymisasiassa. Yhdentymis
asioiden ennakkokäsittelyn tarkoituksena olisi 
luoda eduskunnalle ehdotetussa hallitusmuo
don 33 a §:ssä tarkoitettu mahdollisuus osallis
tua lähinnä ET A:n sekakomiteassa tehtävien 
päätösten kansalliseen valmisteluun silloin, kun 
nuo päätökset sisältönsä vuoksi vaativat ehdo
tetussa valtiopäiväjärjestyksen 54 a §:ssä tarkoi
tetulla tavalla eduskunnan suostumuksen. Tä
män tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että 
yhdentymisasiaa käsittelevät eduskunnan valio
kunnat pidetään tietoisina siitä, miten asian 
käsittely etenee EY :n ja ET A:n toimielimissä, 
ja että yhdentymisasiaa koko eduskunnan puo
lesta käsittelevälle suurelle valiokunnalle ilmoi
tetaan, mikä on hallituksen kanta yhdenty
misasiassa. Näistä tiedottamiskysymyksistä va
liokuntiin nähden vastaisi käytännössä se mi
nisteriö, jolla valtioneuvoston piirissä on pää
vastuu kyseisessä asiassa. Ministeriön asiana 
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olisi ilmoittaa asianomaisille valiokunnille, mil
laisia kannanottoja EY:n komission ehdotuk
sesta on esitetty yhteisöjen toimielimissä ja 
myös siitä, miten asiaa on käsitelty ET A:n 
toimielimissä. Samoin valiokuntia olisi infor
moitava ET A:n päätöksentekoon liittyvistä kä
sittelyvaiheista EFTA-valtioiden pysyvässä ko
miteassa. Esityksen kolmannen lakiehdotuksen 
3 a §:stä seuraa, ettei näitä asioita olisi tarpeen 
ainakaan säännönmukaisesti käsitellä valtio
neuvoston yleisistunnossa vaan että ministeriö 
voisi valtioneuvoston puolesta olla suoraan 
yhteydessä eduskunnan valiokuntiin. 

Jo yhdentymisasian ennakkokäsittelyn aloit
tavassa valtioneuvoston kirjelmässä tai sen 
erillisessä liitteessä tulisi yleensä ilmoittaa val
tioneuvoston kanta Suomen neuvottelutavoit
teista asiassa. Jos tätä kantaa on syytä muuttaa 
esimerkiksi sen johdosta, että asian käsittely 
EY:ssä sittemmin pohjautuu johonkin muuhun 
kuin komission alkuperäiseen ehdotukseen, 
muuttuneesta kannasta olisi ilmoitettava suu
relle valiokunnalle. Valtioneuvoston tulisi myös 
tehdä selkoa kannanmuutoksen syistä ja tarvit
taessa siitäkin, millaiset seikat vaikuttavat asi
an päättämiseen yhtäältä EY:n ja toisaalta 
ET A:n toimielimissä. Suurelle valiokunnalle 
olisi ilmoitettava myös Suomen hallituksen 
kanta kysymykseen, jos se poikkeaa valiokun
nalle aiemmin ilmoitetusta kannasta. 

Ehdotetun 3 momentin mukaan suuri valio
kunta voisi tarvittaessa antaa yhdentymisasias
sa lausunnon valtioneuvostolle. Lausunnossaan 
suuri valiokunta voisi asettaa neuvottelutavoit
teita ETA-säädöksen sisällön suhteen ja antaa 
eduskunnan puolesta luonteeltaan poliittisen 
ennakkositoutumisen aikanaan hyväksyä ja 
saattaa voimaan näitä tavoitteita vastaava 
ETA-säädös. Samassa yhdentymisasiassa voi
taisiin ennakkokäsittelyn edetessä antaa minis
teriölle useitakin lausuntoja. Kun eduskunta ei 
tee päätöstä yhdentymisasian ennakkokäsitte
lyssä (ehdotettu 54 b §), suuri valiokunta ei 
myöskään laatisi siinä mietintöä täysistunnolle. 
Tästä seikasta ei ole tarpeen ottaa nimenomais
ta säännöstä valtiopäiväjärjestykseen. Sään
nöksen kunkin valiokunnan velvollisuudesta 
lähettää jokaisesta asiasta mietintö täysistun
nolle (51 §:n 1 momentti) on nimittäin tulkittu 
koskevan vain asioiden valmistelua eikä valio
kuntien suoraa yhteydenpitoa hallituksen kans
sa (ks. 53 § ja 48 §:n 2 momentti). 

Pykälän 4 momentiksi ehdotetaan ulkoasi
ainvaliokuntaa koskevan nykyisen 48 §:n 4 

momentin pohjalta laadittua erityissäännöstä 
yhdentymisasioita käsittelevien valiokuntien jä
senten vaitiolovelvollisuudesta. Näitäkin asioita 
koskisivat lisäksi valiokuntatyön suljettuun 
luonteeseen liittyvät yleissäännöt Yhdentymi
seen liittyviä asioita käsittelevän valiokunnan 
jäsenillä olisi siten yleinen vaitiolovelvollisuus 
kunkin asian käsittelyn päättymiseen saakka. 
Vakiintuneesti on sekä eduskuntakäytännössä 
että oikeuskirjallisuudessa lisäksi katsottu, että 
eduskunnan valiokunnalle esitetyt laissa tai 
asetuksessa salassa pidettäviksi säädetyt asia
kirjat ja tiedot säilyttävät salaisen luonteensa 
myös valiokuntakäsittelyn päätyttyä. Suuren 
valiokunnan ja erikoisvaliokuntien yhdentymi
seen liittyvissä asioissa saarnat selvitykset, kan
sainvälisissä toimielimissä laaditut säädösehdo
tukset ja hallituksen yhdentymisasiassa valio
kunnalle ilmoittamat kannat tulisivat ainakin 
toisinaan olemaan eräitä poikkeuksia yleisten 
asiakirjain julkisuudesta sisältävän asetuksen 
(650/51) 1 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja salassa 
pidettäviä asiakirjoja. Painovapauslain 30 §:stä 
on lisäksi johdettu eduskunnan valiokunnille 
oikeus päättää asiakirjojensa ja keskustelujensa 
salassapidosta. 

Ehdotetun erityissäännöksen nojalla yhden
tymisasiaa käsittelevien valiokuntien jäsenten 
olisi lisäksi noudatettava sitä vaiteliaisuutta, 
jota valtioneuvosto katsoo yhdentymisasian 
laadun vaativan. Säännöksen tarkoituksena on 
osaltaan turvata valiokuntien täysi tiedonsaanti 
yhdentymisasioiden käsittelyssä. Jos valtioneu
voston puolelta ei tietyssä yhdentymisasiassa 
esitettäisi yksilöityä kannanottoa vaitiolovel
vollisuuden laajuudesta, julkisuus- ja salassapi
tokysymykset määräytyisivät edellä selostettu
jen valiokuntakäsittelyn yleisten sääntöjen mu
kaan. 

88 b §. Lainsäädäntökäytännössä omaksutun 
tulkinnan mukaan tilanteet, joissa ,eduskunta 
valitsee edustajiaan johonkin toimielimeen, 
ovat luettavissa toimeenpanovallan piiriin. Täs
tä syystä eduskunnalle voidaan vain perustus
lainsäätämisjärjestyksessä käsitellyllä lailla an
taa tällainen tehtävä. Tulkinta on osoittautu
nut tarpeettoman muodolliseksi tapauksissa, 
joissa on kysymys eduskunnan edustajien va
litsemisesta johonkin kansainväliseen sopimuk
seen perustuvaan tai muuhun kansainväliseen 
toimielimeen. Eduskunnan edustus tällaisissa 
toimielimissä liittyy yleensä pyrkimykseen jär
jestää eduskunnan osallistuminen kansainväli
seen toimintaan ja siten turvata eduskunnan 
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toimintamahdollisuudet kansainvälistyvässä 
maailmassa. 

Valtiopäiväjärjestykseen ehdotetaan lisättä
väksi uusi 88 b §, jossa edellä mainitun kysy
myksen sääntelytaso siirretään perustuslain ta
solta tavallisen lain tai eduskunnan työjärjes
tyksen tasolle. Ehdotus merkitsee, että nykyi
sistä kansainväliseen sopimukseen perustuvista 
toimielimistä Pohjoismaiden neuvoston ja Eu
roopan neuvoston Suomen valtuuskuntien kan
sanedustajajäsenten valinnasta voitaisiin vastai
suudessa säätää perustuslain säätämisjärjestys
tä käyttämättä, jollei muista syistä muuta 
johdu. Ehdotus antaisi mahdollisuudet järjes
tää lain tai eduskunnan työjärjestyksen sään
nöksin Suomen edustajien valitseminen ET A:n 
parlamentaariseen sekakomiteaan. Sekakomite
an muodostaminen perustuu ET A-sopimuk
seen, ja erillisen EFTA-valtioiden välisen sopi
muksen mukaan Suomen eduskunta nimeää 
komiteaan viisi edustajaa. Eduskunnan ulko
asiainvaliokunta on ETA-sopimuksesta anta
massaan mietinnössä (UaVM 16/1992 vp) pitä
nyt tärkeänä, että edustajien valinnasta säädet
täisiin lailla tai eduskunnan työjärjestyksessä 
ennen ETA-sopimuksen voimaantuloa. Ehdo
tettua uutta pykälää voitaisiin soveltaa myös 
Suomen EY -jäsenyysneuvottelujen ajaksi pe
rustettavaa EY :n parlamentin ja Suomen edus
kunnan välistä sekakomiteaa asetettaessa. 

1.3. Laki valtioneuvoston ministeriöiden luku
määrästä ja yleisestä toimialasta 

Valtioneuvoston ministeriöiden lukumääräs
tä ja yleisestä toimialasta annetun lain (78/22) 
3 §:ssä on varsin yksityiskohtaiset ja useaan 
otteeseen muutetut säännökset ministeriöiden 
välisestä tehtävienjaosta. Lakiin ehdotetun uu
den 3 a §:n mukaan lain 3 §:ssä säädetyn teh
tävienjaon estämättä uudet ETA-säädökset eli 

· ETA-sopimuksen liitteiden muuttamista koske
vat sopimuksella perustetun ET A:n sekakomi
tean päätökset käsittelee se ministeriö, jonka 
toimialaan päätös asiasisällöltään kuuluu. Lain 
3 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan valtioneu
vostolle kuuluvista asioista käsittelee ulkoasi
ainministeriö asiat, jotka johtuvat Suomen 
suhteista ulkovaltoihin. Valtioneuvoston ohje
säännön (995/43) 15 §:n 6 kohdan mukaan 
näihin asioihin kuuluvat nimenomaisesti myös 
sopimukset vieraiden valtioiden kanssa. Valtio
sääntökomitea 1992:n osamietinnössä on läh-

detty siitä, että valtioneuvoston ohjesääntöä 
muutettaisiin siten, että asianomainen vastuu
ministeriö yleensä valmistelee ja esittelee ETA
säädöksen sisältävän sopimuksen. Kun suhteis
ta ulkovaltoihin johtuvien asioiden käsittely 
liittyy läheisesti hallitusmuodon 33 §:n sään
nöksiin, tällainen muutos edellyttää laintasoista 
sääntelyä. Tämä tekee tarpeelliseksi sisällyttää 
valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja 
yleisestä toimialasta annettuun lakiin uuden 3 
a §:n. Säännösehdotus on laadittu valtiosääntö
komitea 1992:n osamietinnön pohjalta. Tässä 
vaiheessa ehdotetaan toteutettavaksi vain 
ETA-sopimuksesta välittömästi aiheutuva 
muutos ministeriöiden tehtävienjakoon. Myö
hemmin tulee harkittavaksi laaja-alaisempi 
muutos. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Esityksen sisältämien lakiehdotusten toteut
taminen edellyttää useita muutoksia eduskun
nan ja hallituksen toimintaa koskeviin alem
manasteisiin säädöksiin. Eduskunnan työjärjes
tykseen ja suuren valiokunnan työjärjestykseen 
tehtäviä muutoksia on valmisteltu 18 päivänä 
kesäkuuta mietintönsä jättäneessä eduskunnan 
ETA-toimikunnassa ja valtioneuvoston ohje
sääntöön (995/43) tehtäviä muutoksia puoles
taan samana päivänä jätetyssä valtiosääntöko
mitea 1992:n osamietinnössä (komiteanmietin
tö 1992:23). Komitea ehdotti muun ohessa, että 
perustettaisiin erityinen ET A-ministerivalio
kunta. Luonnos asetukseksi valtioneuvoston 
ohjesäännön muuttamisesta on esityksen liittee
nä. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan samanai
kaisesti ETA-sopimuksen kanssa, mikä sopi
muksen 129 artiklan mukaan tapahtuu 1 päi
vänä tammikuuta 1993, jos kaikki sopimuspuo
let ovat tallettaneet ratifioimis- tai hyväksymis
kirjansa ennen mainittua päivää. Sopimuksessa 
on kuitenkin varauduttu myös mahdollisuu
teen, että voimaantulo viivästyisi. 

Poiketen muista ETA-sopimuksen johdosta 
toteutettavista lakien muutoksista käsillä ole
vaan esitykseen sisältyvien lakien voimaantulo
ajankohtaa ei ehdoteta jätettäväksi asetuksella 
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säädettäväksi. Tämä johtuu yhtäältä siitä, että 
lakiehdotukset eivät ole ETA-sopimuksen si
nänsä edellyttämiä vaan kokonaan kansallisten 
lainsäädäntöelinten omassa harkinnassa oleva 
valtioelinten toimivaltasuhteiden järjestely. La
kiehdotusten hyväksyminen ei siten ole ETA
sopimukseen liittymisen edellytys vaan seuraus. 
Toisaalta lakiehdotusten voimaantuloajankoh
taa ei ole tahdottu jättää asetuksella säädettä
väksi sen vuoksi, että ehdotukset laeiksi Suo
men Hallitusmuodon muuttamisesta ja valtio
päiväjärjestyksen muuttamisesta merkitsevät 
perustuslain muuttamista. Esitykseen sisältyvi
en lakien voimaantulosäännökset on näistä 
syistä laadittu tavanomaiseen muotoon. 

Suuren valiokunnan tehtävien muuttuessa 
eduskunnan keskuudessa saattaa esiintyä tar
vetta tehdä muutoksia valiokunnan nykyiseen, 
toisenlaisia tehtäviä varten asetettuun kokoon
panoon. Asia ei kuitenkaan edellytä uusia 
säännöksiä, koska valtiopäiväjärjestys sisältää 
mahdollisuuden asettaa valiokunta uudelleen 
kesken vaalikauden. Valtiopäiväjärjestyksen 
41 §:n 3 momentin mukaan eduskunta voi 
puhemiesneuvoston ehdotuksesta päättää, että 
valiokunta asetetaan uudelleen. 

1. 

4. Säätämisjärjestys 

Ehdotukset laeiksi Suomen Hallitusmuodon 
muuttamisesta ja valtiopäiväjärjestyksen muut
tamisesta tarkoittavat perustuslain muuttamis
ta, minkä vuoksi ne on käsiteltävä valtiopäivä
järjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla. Koska 
lakiehdotukset liittyvät Euroopan talousalueen 
perustamiseen ja ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan samanaikaisesti ETA-sopimuksen 
kanssa, hallitus pitää perusteltuna niiden käsit
telemistä kiireellisinä valtiopäiväjärjestyksen 
67 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. 

Laki valtioneuvoston ministeriöiden luku
määrästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 
muuttamisesta koskee ainoastaan valtioneuvos
ton ministeriöiden välistä tehtävänjakoa eikä 
siten sisällä perustuslainsäätämisjärjestystä 
edellyttäviä säännöksiä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä 
tavalla, 

lisätään Suomen Hallitusmuotoon uusi 33 a § seuraavasti: 

33 a § 
Eduskunta osallistuu kansainvälisissä toimi

elimissä tehtävien valtiosäännön mukaan edus
kunnan hyväksymistä vaativien päätösten kan
salliseen valmisteluun siten kuin valtiopäiväjär
jestyksessä säädetään. 

Valtioneuvosto päättää 1 momentissa tarkoi
tetun kansainvälisen toimielimen päätöksen hy-

väksymisestä ja voimaansaattamisesta, jollei 
päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä eikä 
sisältönsä vuoksi myöskään edellytä asetuksen 
antamista. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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2. 
Laki 

valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä 
tavalla, 

muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 43 §:n 1 momentti, 48 §:n 1 ja 2 momentti, 52 §:n 3 momentti 
ja 53 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 43 §:n 1 momentti ja 53 §:n 1 momentti 30 päivänä marraskuuta 1990 
annetussa laissa (1056/90) ja 48 §:n 1 momentti 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa laissa 
(548/91), sekä 

lisättiän 53 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 30 päivänä marraskuuta 1990 annetussa 
laissa, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 4 a luku ja 88 b § seuraavasti: 

43 § 
Sen estämättä, että valtiopäivät on keskey

tetty tai eduskunta on lopettanut istuntonsa, 
ulkoasiainvaliokunta tai suuri valiokunta ko
koontuu hallituksen pyynnöstä tai valiokunnan 
puheenjohtajan aloitteesta taikka jos vähintään 
kolmasosa valiokunnan jäsenistä pyytää sitä 
kirjallisesti puheenjohtajalta. 

48 § 
Ulkoasiainvaliokunnan tulee valmistella 

asiat, jotka koskevat tärkeiden valtiosopimus
ten hyväksymistä tai voimaansaattamista taik
ka muutoin Suomen suhteita ulkovaltoihin. 

Valiokunnan tulee pyynnöstään ja muuten
kin tarpeen mukaan saada hallitukselta selon
teko valtakunnan suhteista ulkovaltoihin. Va
liokunta voi tarvittaessa antaa selonteon joh
dosta lausunnon hallitukselle. 

52 § 

Suuren valiokunnan kokouksessa, paitsi sil
loin kun siinä käsitellään 4 a luvussa tarkoitet
tua yhdentymisasiaa tai siinä on esillä 53 §:n 3 
momentissa tarkoitettu selvitys, on kaikilla 
eduskunnan jäsenillä sekä myös eduskunnan 
pääsihteerillä ja puhemiehen määräämällä 
muulla eduskunnan virkamiehellä oikeus olla 
saapuvilla. 

53 § 
Jos valiokunta tarvitsee jonkin asian valmis

telua tai suuri valiokunta 4 a luvussa tarkoite
tun yhdentymisasian käsittelyä varten virkatoi
missa kertyneitä asiakirjoja joltakin viranomai-

selta tai sellaiselta yleiseltä laitokselta, joka ei 
ole eduskunnan hallinnon alainen, taikka jos 
sen on tarpeen saada niiltä suullisia tai kirjal
lisia tietoja, on pääministerin tai asianomaisen 
ministerin ryhdyttävä valiokunnan pyynnöstä 
sellaiseen toimeen, että vaaditut asiakirjat tai 
tiedot viipymättä annetaan valiokunnalle. 

Suuren valiokunnan tulee pyynnöstään ja 
muutenkin tarpeen mukaan saada valtioneu
vostotta selvitys valmisteluista Euroopan talous
alueesta 2 päivänä toukokuuta 1992 tehdyn 
sopimuksen alalla. Valiokunta voi tarvittaessa 
antaa asian johdosta lausuntonsa valtioneuvos
tolle. Vaitiolovelvollisuudesta tällaisessa asiassa 
on voimassa, mitä 54 c §:n 4 momentissa 
säädetään. 

4 a luku 
Euroopan talousaluetta koskevien ybdentymis

asioiden ennakkokäsittely 

54 a § 
Valtioneuvoston on viipymättä kirjelmällään 

lähetettävä puhemiehelle tietoonsa tullut sellai
nen ehdotus Euroopan talousalueesta 2 päivä
nä toukokuuta 1992 tehtyyn sopimukseen tai 
EFTA-valtioiden pysyvästä komiteasta samana 
päivänä tehtyyn sopimukseen perustuvaksi 
kansainvälisessä toimielimessä laadittavaksi 
säädökseksi, joka Suomessa olisi saatettava 
voimaan lailla tai joka muutoin vaatisi edus
kunnan hyväksymistä. Tällaisen asian (yhden
tymisasia) ennakkokäsittelystä on voimassa, 
mitä 53 §:n 1 momentissa ja tässä luvussa sekä 
eduskunnan työjärjestyksessä säädetään. 

54 b § 
Eduskunta ei tee päätöstä yhdentymisasian 
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ennakkokäsittelyssä. Puhemiesneuvosto voi 
kuitenkin päättää yhdentymisasian ottamisesta 
keskusteltavaksi täysistunnossa. Kun pyydetyt 
puheenvuorot on käytetty tai kun puhemies 
katsoo käydyn keskustelun riittävän, puhemies 
julistaa keskustelun päättyneeksi. 

54 c § 
Puhemies toimittaa yhdentymisasiassa valtio

neuvostolta saamansa kirjelmän säädösehdo
tuksineen ennakollisesti käsiteltäväksi suuressa 
valiokunnassa ja yleensä yhdessä tai useam
massa suurelle valiokunnalle lausunnon anta
vassa erikoisvaliokunnassa. Ennakkokäsittely 
voi jatkua, kunnes asianomainen kansainväli
nen toimielin on päättänyt ennakkokäsittelyn 
kohteena olevan asian. 

Valtioneuvoston on annettava ennakkokäsit-

3. 

telyyn osallistuville valiokunnille tiedot asian 
käsittelyvaiheista kansainvälisissä toimielimissä 
sekä ilmoitettava suurelle valiokunnalle halli
tuksen kanta yhdentymisasiassa. 

Suuri valiokunta voi tarvittaessa antaa yh
dentymisasiassa lausunnon valtioneuvostolle. 

Ennakkokäsittelyyn osallistuvien valiokunti
en jäsenten on noudatettava sitä vaiteliaisuutta, 
jota valtioneuvosto katsoo yhdentymisasian 
laadun vaativan. 

88 b § 
Eduskunnan edustajien valitsemisesta kan

sainväliseen sopimukseen perustuvaan tai muu
hun kansainväliseen toimielimeen säädetään 
lailla tai eduskunnan työjärjestyksessä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätätin valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä 

maaliskuuta 1922 annettuun lakiin (78/22) uusi 3 a § seuraavasti: 

3 a § 
Sen estämättä, mitä 3 §:ssä säädetään, Eu

roopan talousalueesta 2 päivänä toukokuuta 
1992 tehdyn sopimuksen liitteiden muuttamista 
koskevat Euroopan talousalueen sekakomitean 

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1992 

päätökset käsittelee se ministeriö, jonka toimi
alaan päätös asiasisällöltään kuuluu. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Hannele Pokka 
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Liite 1 

2. 
Laki 

valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä 
tavalla, 

muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 43 §:n 1 momentti, 48 §:n 1 ja 2 momentti, 52 §:n 3 momentti 
ja 53 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 43 §:n 1 momentti ja 53 §:n 1 momentti 30 päivänä marraskuuta 1990 
annetussa laissa (1056/90) ja 48 §:n 1 momentti 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa laissa 
(548/91), sekä 

lisiitään 53 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 30 päivänä marraskuuta 1990 annetussa 
laissa, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 4 a luku ja 88 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

43 § 
Sen estämättä, että valtiopäivät on keskey

tetty tai eduskunta on lopettanut istuntonsa, 
ulkoasiainvaliokunta kokoontuu hallituksen 
pyynnöstä tai valiokunnan puheenjohtajan 
aloitteesta taikka jos vähintään kolmasosa va
liokunnan jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti pu
heenjohtajalta. 

48 § 
Ulkoasiainvaliokunnan tulee valmistella 

asiat, jotka koskevat valtiosopimuksen hyväk
symistä tai voimaan saattamista taikka muu
toin ulkoasiain hoitoa. Tavanomaisen ja sisäl
löltään jonkin muun erikoisvaliokunnan toimi
alaan kuuluvan valtiosopimuksen hyväksymistä 
tai voimaan saattamista koskeva asia voidaan 
kuitenkin lähettäii asianomaisen valiokunnan val
misteltavaksi. 

Niin usein kuin asianhaarat vaativat, tulee 
valiokunnan saada hallitukselta selonteko val
takunnan suhteista ulkovaltoihin; ja antakoon 
valiokunta, mikäli sen katsoo tarpeelliseksi, 
hallitukselle lausuntonsa selonteon johdosta. 

52 § 

Suuren valiokunnan kokouksissa on kaikilla 
eduskunnan jäsenillä sekä myös eduskunnan 
sihteerillä ja puhemiehen määräämällä muulla 

4 321618K 

Ehdotus 

43 § 
Sen estämättä, että valtiopäivät on keskey

tetty tai eduskunta on lopettanut istuntonsa, 
ulkoasiainvaliokunta tai suuri valiokunta ko
koontuu hallituksen pyynnöstä tai valiokunnan 
puheenjohtajan aloitteesta taikka jos vähintään 
kolmasosa valiokunnan jäsenistä pyytää sitä 
kirjallisesti puheenjohtajalta. 

48 § 
Ulkoasiainvaliokunnan tulee valmistella 

asiat, jotka koskevat tärkeiden valtiosopimus
ten hyväksymistä tai voimaansaattamista taik
ka muutoin Suomen suhteita ulkovaltoihin. 

Valiokunnan tulee pyynnöstään ja muutenkin 
tarpeen mukaan saada hallitukselta selonteko 
valtakunnan suhteista ulkovaltoihin. Valiokun
ta voi tarvittaessa antaa selonteon johdosta 
lausunnon hallitukselle. 

52§ 

Suuren valiokunnan kokouksessa, paitsi sil
loin kun siinä käsitellään 4 a luvussa tarkoitettua 
yhdentymisasiaa tai siinä on esillä 53 §:n 3 
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Voimassa oleva laki 

eduskunnan virkamiehellä oikeus olla saapuvil
la. 

53§ 
Jos valiokunnan tarvitsee jonkin asian val

mistelua varten saada nähtlivlikseen virkatoi
missa kertyneitä asiakirjoja joltakin viranomai
selta tai sellaiselta yleiseltä laitokselta, joka ei 
ole eduskunnan hallinnon alainen, taikka saada 
niiltä suullisia tai kirjallisia tietoja, on päämi
nisterin tai asianomaisen ministerin ryhdyttävä 
valiokunnan pyynnöstä sellaiseen toimeen, että 
vaaditut asiakirjat tai tiedot viipymättä anne
taan valiokunnalle. 

Ehdotus 

momentissa tarkoitettu selvitys, on kaikilla 
eduskunnan jäsenillä sekä myös eduskunnan 
plilisihteerillä ja puhemiehen määräämällä 
muulla eduskunnan virkamiehellä oikeus olla 
saapuvilla. 

53§ 
Jos valiokunta tarvitsee jonkin asian valmis

telua tai suuri valiokunta 4 a luvussa tarkoitetun 
yhdentymisasian klisittelyli varten virkatoimissa 
kertyneitä asiakirjoja joltakin viranomaiselta 
tai sellaiselta yleiseltä laitokselta, joka ei ole 
eduskunnan hallinnon alainen, taikka jos sen 
on tarpeen saada niiltä suullisia tai kirjallisia 
tietoja, on pääministerin tai asianomaisen mi
nisterin ryhdyttävä valiokunnan pyynnöstä sel
laiseen toimeen, että vaaditut asiakirjat tai 
tiedot viipymättä annetaan valiokunnalle. 

Suuren valiokunnan tulee pyynnöstlilin ja muu
tenkin tarpeen mukaan saada valtioneuvosto/ta 
selvitys valmisteluista Euroopan talousalueesta 2 

· päivlinli toukokuuta 1992 tehdyn sopimuksen 
alalla. Valiokunta voi tarvittaessa antaa asian 
johdosta lausuntonsa valtioneuvostolle. Vaitiolo
velvollisuudesta tällaisessa asiassa on voimassa, 
mitä 54 c §:n 4 momentissa slilidetään. 

4 a luku 

Euroopan talousaluetta koskevien yhdentymis
asioiden ennakkokäsittely 

54 a § 
Valtioneuvoston on viipymlittli kirjelmälllilin 

lähetettävli puhemiehelle tietoonsa tullut sellai
nen ehdotus Euroopan talousalueesta 2 päivlinli 
toukokuuta 1992 tehtyyn sopimukseen tai EF
TA-valtioiden pysyvästä komiteasta samana päi
vänli tehtyyn sopimukseen perustuvaksi kansain
välisessä toimielimessli laadittavaksi slilidöksek
si, joka Suomessa olisi saatettava voimaan lailla 
tai joka muutoin vaatisi eduskunnan hyvliksymis
tli. Tlillaisen asian (y h d e n t y m i s a s i a) 
ennakkoklisittelystli on voimassa, mitli 53 §:n 1 
momentissa ja tlissli luvussa sekli eduskunnan 
työjlirjestyksessä slilidetlilin. 

54 b § 
Eduskunta ei tee pälittJstli yhdentymisasian 

ennakkokäsittelyssli. Puhemiesneuvosto voi kui-
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Ehdotus 

tenkin päättäti yhdentymisasian ottamisesta kes
kusteltavaksi täysistunnossa. Kun pyydetyt pu
heenvuorot on käytetty tai kun puhemies katsoo 
käydyn keskustelun riittävtin, puhemies julistaa 
keskustelun päättyneeksi. 

54 c § 
Puhemies toimittaa yhdentymisasiassa valtio

neuvosto/ta saamansa kirjelmän säädösehdotuk
sineen ennakollisesti käsiteltävtiksi suuressa va
liokunnassa ja yleensti yhdessä tai useammassa 
suurelle valiokunnalle lausunnon antavassa eri
koisvaliokunnassa. Ennakkokäsittely voi jatkua, 
kunnes asianomainen kansainvälinen toimielin on 
päättänyt ennakkokäsittelyn kohteena olevan 
asian. 

Valtioneuvoston on annettava ennakkokäsitte
lyyn osallistuville valiokunnille tiedot asian kti
sittelyvaiheista kansainvälisissä toimielimissti se
kti ilmoitettava suurelle valiokunnalle hallituksen 
kanta yhdentymisasiassa. 

Suuri valiokunta voi tarvittaessa antaa yhden
tymisasiassa lausunnon valtioneuvostolle. 

Ennakkoktisittelyyn osallistuvien valiokuntien 
jäsenten on noudatettava sitä vaiteliaisuutta, jota 
valtioneuvosto katsoo yhdentymisasian laadun 
vaativan. 

88 b § 
Eduskunnan edustajien valitsemisesta kansain

väliseen sopimukseen perustuvaan tai muuhun 
kansainväliseen toimielimeen säädetään lailla tai 
eduskunnan työjärjestyksessä. 

Tämti laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

ptiivänä 



28 1992 vp- HE 317 

Luonnos Liite 2 

Asetus 
valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta 

Pääministerin esittelystä 
muutetaan 17 päivänä joulukuuta 1943 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (995/43) 15 §:n 6 

kohta ja 
Iisätäiin 12 §:n 1 momenttiin siitä 4 päivänä joulukuuta 1987 annetulla asetuksella (929/87) 

kumotun 16 kohdan tilalle uusi 16 kohta ja ohjesääntöön uusi 5 a luku seuraavasti: 

12§ 
Valtioneuvoston yleisistunnossa on käsiteltä

vä asiat, jotka tasavallan presidentti ratkaisee 
valtioneuvostossa. Yleisistunnossa on niin 
ikään käsiteltävä säädöskokoelmassa julkaista
vat valtioneuvoston päätökset sekä seuraavat 
valtioneuvoston ratkaistavat asiat: 

16) Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn 
sopimuksen (SopS /9 ) liitteiden muuttami
sesta tehdyn ET A:n sekakomitean päätöksen 
hyväksyminen, mikäli päätöksen voimaan saat
taminen edellyttää valtioneuvoston päätöstä; 

15 § 
Ulkoasiainministeriö käsittelee asiat, jotka 

koskevat: 

6) sopimuksia vieraiden valtioiden kanssa, 
mikäli ne eivät kuulu muun ministeriön toimi
alaan; 

5 a luku 

Euroopan talousaluetta koskevien asioiden 
valmistelu 

49 a § 
Valtioneuvostossa on Euroopan talousalueen 

asioiden valiokunta (ETA-ministerivaliokunta), 
jonka puheenjohtajana on pääministeri sekä 
jäseninä ulkoasiainministeri, oikeusministeri, 
ulkomaankauppa-asioita käsittelevä ministeri, 
kauppa-ja teollisuusministeri sekä kaksi muuta 
ministeriä, joista toisen määrää pääministeri ja 
toisena on se ministeri, jonka toimialaan käsi
teltävä asia kuuluu. Milloin ET A-ministeriva
liokunnan jäienenä oleva ministeri 7 §:n 1 
momentissa mainitusta syystä ei voi hoitaa 

tehtäviään, on hänen sijaisekseen määrätty 
ministeri ETA-ministerivaliokunnan jäsen. 

ETA-ministerivaliokunnan on valmistavasti 
käsiteltävä Euroopan talousalueeseen liittyvät 
valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävät asi
at. ETA-ministerivaliokunta käsittelee myös 
toimialaansa kuuluvat ministeriöissä päätettä
vät yhdentymisasiat, joiden tärkeys sitä vaatii. 

49 b § 
ETA -asioiden valmistelun yhteensovittamista 

varten on neuvoa-antavana toimielimenä ulko
asiainministeriön yhteydessä ETA-neuvottelu
kunta. Valtioneuvosto määrää neuvottelukun
nan jäsenet enintään kolmen vuoden pituiseksi 
toimikaudeksi kerrallaan. 

Neuvottelukunnassa on enintään 15 jäsentä, 
jotka edustavat valtioneuvoston kansliaa ja 
ministeriöitä sekä tasavallan presidentin kans
liaa ja Suomen Pankkia. Kullekin jäsenelle 
valtioneuvosto määrää henkilökohtaisen vara
jäsenen. Valtioneuvosto määrää yhden jäsenis
tä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi ja yhden 
varapuheenjohtajaksi. 

Neuvottelukunta voi asettaa jaostoja. Jaos
toihin neuvottelukunta voi kutsua jäseniä neu
vottelukunnan ulkopuolelta. 

Neuvottelukunnalla on oikeus ottaa sihtee
reitä ja kuulla asiantuntijoita. 

Neuvottelukunta ja sen jaosto on päätösval
tainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjoh
taja ja vähintään puolet muista jäsenistä on 
paikalla. 

Neuvottelukunnassa maksetaan palkkioita 
ainoastaan valtionhallinnon ulkopuolisille jaos
tojen jäsenille sekä sihteereille, mikäli sihteerin
tehtäviä ei voida hoitaa virkatyönä. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 


