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Tämän valtiosääntöoikeudellisen tutkimuksen kohteena on eduskunnan
ulkoasiainvaliokunnan tiedonsaantioikeus kansainvälisissä asioissa. Perustuslain 97 § säätää,
että eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan tulee pyynnöstään ja muutoinkin tarpeen mukaan
saada valtioneuvostolta selvitys ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevista asioista. Pykälässä
säädetään myös asian ottamisesta keskusteluun täysistunnossa, pääministerin
tiedottamisvelvollisuudesta Eurooppa-neuvoston sekä unionin perustamissopimuksia
muuttavista kokouksista ja valiokunnan mahdollisuudesta antaa valtioneuvostolle selvityksen
perusteella lausunto.

Tutkimus käyttää sekä oikeusdogmatiikan että oikeushistorian välineitä, ja perustuu myös
tutkijan luomaan kuvaan käytännön tiedonsaantioikeuden toteutumisesta. Tutkimusmetodilla
on läheinen yhteys myös politiikan tutkimukseen. Tutkimuksen tärkeimpiä lähteitä ovat
Suomen hallitusmuoto, valtiopäiväjärjestys, Suomen perustuslaki, lainvalmisteluaineisto,
oikeuskirjallisuus, ulkoasiainvaliokunnan pöytäkirjat ja lausunnot sekä valiokuntaneuvos
Raili Lahnalammen haastattelut.

Yksi tutkimuksen keskeisiä tavoitteita on selvittää, miten eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan
tiedonsaantioikeus sijoittuu parlamentaariseen hallitustapaan, jonka pelikenttänä voidaan
nähdä ylimpien valtioelinten toimivaltasuhteet kansainvälisissä asioissa. Tutkimuksen toinen
painopiste on nykyisen perustuslain säätämän tiedonsaantioikeuden tulkinnassa. Perustuslain
pykälän avaamisen lisäksi määrittelen tiedonsaantioikeuden rajoja tarkastelemalla
ulkoasiainvaliokunnan suhdetta sekä suureen valiokuntaan että puolustusvaliokuntaan.
Lähestyn perustuslain pykälää myös valtioneuvoston tiedottamisvelvollisuuden näkökulmasta
ja kuvaamalla ulkoasiainvaliokunnan tiedonlähteitä, painottaen kuitenkin tutkimuksen
eduskunta-keskeistä lähestymistapaa. Tuon tutkimuksessa esiin tiedonsaantioikeuden eri
käytännön muodot, mutta pääpaino on nimenomaan perustuslain 97 §:ään perustuvien
selvitysten tarkastelussa. Tiedottamisen toteutumista selvitän peilaamalla valiokunnalle
vaalikaudella 2003–2006 annettuja valtioneuvoston selvityksiä saman vaalikauden
hallitusohjelman ulko- ja turvallisuuspoliittisiin painopistealueisiin.

Keskeisin tutkimustulos oli tiedonsaantioikeuden merkittävyys ulkopolitiikan
parlamentaarisen valvonnan välineenä. Parlamentarismin lisäksi tiedonsaantioikeus tukee
vallanjakoperiaatetta sekä eduskunnan asemaa ylimpänä valtioelimenä, koska kansainvälisten
asioiden päätöksenteko ja toimeenpano on perustuslaissa säädetty hallitukselle.
Tutkimustulosten perusteella tiedonsaantioikeuden toteutuminen on parantunut nopeasti
vuodesta 1995 alkaen. Tutkimustulokset tukevat myös ulkoasiainvaliokunnan mielipidettä
tiedottamisen edelleen kehittämisen mahdollisuudesta siten, että se vastaisi vielä paremmin
perustuslain hengen mukaista tiedonsaantioikeutta.
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1. Johdanto

1.1. Tutkimustehtävä ja rajaukset

Tämä tutkimus tarkastelee eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan tiedonsaantioikeutta

kansainvälisissä asioissa. Tutkimustehtävä kulminoituu seuraaviin kysymyksiin: Miten

eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan tiedonsaantioikeudesta kansainvälisissä asioissa on

säännelty? Mitä asioita tiedonsaantioikeus koskee? Miten tiedottaminen on käytännössä

toteutettu? Miten ulkoasiainvaliokunta käyttää saamiaan tietoja? Kuinka tiedonsaantioikeus

on toteutunut vaalikaudella 2003–2006? Mikä asema ulkoasiainvaliokunnan

tiedonsaantioikeudella on ulkopoliittisessa päätöksentekojärjestelmässä?

Tutkimuksessa näkökulma on eduskunnassa. Tarkoituksenani ei ole keskittyä kuvaamaan sitä,

miten tiedottaminen on valtioneuvostossa järjestetty. Valtioneuvoston toimintaan pureudutaan

vain päällisin puolin, lähinnä tiedottamista sääntelevän perustuslain pykälän tulkintaan

valtioneuvoston näkökulmasta. Tutkimuksen pääpaino on siten eduskunnan toiminnassa. Teen

selkoa siitä, miten tieto tulee ulkoasiainvaliokuntaan ja kuinka sitä siellä käsitellään.

Tutkimuksessa keskityn nimenomaan kansainvälisistä asioista tiedottamiseen.

Tutkimuskohteena eivät siten ole eduskunnan toimivaltaan kuuluvat kansainvälisten

velvoitteiden hyväksyminen, niiden irtisanominen taikka voimaansaattaminen. On syytä myös

mainita, että otsikon kansainväliset asiat sisältävät niin yleisen ulkopolitiikan kuin Euroopan

unioniin liittyvät asiat. Pureudun kansainvälisten asioiden käsitteen määrittelyyn

yksityiskohtaisemmin luvussa 2.2.

Ennen syventymistä varsinaiseen tiedonsaantioikeuteen, teen selkoa ylimpien valtionelinten

toimivaltasuhteista kansainvälisissä asioissa. Tämä tutkimuksen osa toimii tutkimusongelman

viitekehyksenä. Täten se luo raamit tiedonsaantioikeuden toiminta-areenalle, jonka

hahmottaminen tukee tutkimusaiheen kokonaisvaltaista käsittelyä. Teen katsauksen siihen,

kuinka toimivaltasuhteet ovat Suomen itsenäisyyden kuluessa kehittyneet aina Suomen

perustuslain säätämiseen asti. Tutkimukseen sisältyy ulkopoliittisen

päätöksentekojärjestelmän historiallista tarkastelua, joka on välttämätöntä nykyisen

järjestelmän ymmärtämiselle. Onhan hallitusmuoto ja valtiopäiväjärjestys säädellyt Suomen

ulkoasioiden hoitoa lähes koko maamme tähän astisen itsenäisyyden ajan.
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Uuden perustuslain mukaisen päätöksentekojärjestelmän kuvaus mukailee tässä

tutkimuksessa kronikoivaa esitystapaa. Sen tarkoituksena on antaa ulkopoliittisesta

päätöksentekojärjestelmästä kattava kuva ilman, että se kuitenkaan hallitsee tutkimusta liiaksi.

Nykyisen perustuslain järjestelmän kuvauksen yhteydessä otan esille ongelmia, joita sen

tulkinnassa on esiintynyt. Tutkimuksen koherenssin varmistamiseksi on myös syytä määritellä

ne valtiosääntöiset periaatteet, jotka toimivat aiheen viitekehyksenä. Tämä tehdään johdannon

viimeisessä luvussa.

Varsinaisen tutkimusongelman olen jakanut kahteen suurempaan kokonaisuuteen:

oikeudelliseen perustaan ja sen käytännön muotoihin. Oikeudellinen tarkastelu aloitetaan

valtiopäiväjärjestyksen aikaisen järjestelmän kuvaamisella, joka kulminoituu ETA-

sopimuksen tuomiin muutoksiin. Oikeudellisessa tarkastelussa painopiste on kuitenkin

nykyisen perustuslain mukaisen tiedottamisen selvittämisessä. Tiedonsaantioikeutta

määritellään ensin tulkitsemalla sen perussäännöstä, perustuslain 97 §:ää. Määrittelen

tiedonsaantioikeutta myös tarkastelemalla ulkoasiainvaliokunnan toimivallan rajauksia

eduskunnan sisällä. Sen selvittämiseksi tutkin ja vertailen suuren valiokunnan sekä

puolustusvaliokunnan toimivaltuuksia suhteessa ulkoasiainvaliokuntaan, koska näiden kahden

valiokunnan käsittelemät asiat ovat läheisessä yhteydessä, joskus jopa päällekkäisiä,

ulkoasiainvaliokunnan käsittelemien asioiden kanssa. Oikeudellisen tarkastelun yhteydessä on

syytä tutkia myös valtioneuvoston velvollisuutta tiedottamiseen, koska sillä on suuri merkitys

oikeuden toteutumiselle.

Käytännön tutkimuksessa keskityn vaalikauden 2003–2006 tiedottamiseen. Näin siksi, että

vuonna 2003 tiedottamisen yleisin kanava, UTP-selvitykset, ovat vakiinnuttaneet aseman

tiedottamisen keinona. Keskittymällä yhden vaalikauden tiedottamiseen, voin

yksityiskohtaisemmin tutkia mistä asioista valiokuntaa on tiedotettu ja miten se on tietoja

käyttänyt. Tiedottamisen kehittymisen tutkimista varten teen myös vertailua kahteen

edelliseen vaalikauteen. Näin tiedottamisen toteutumisesta tulee johdonmukainen ja ehyt

kokonaisuus, joka mahdollistaa pätevien johtopäätösten tekemisen. Käytännön tutkimisen

yhtenä tarkoituksena on myös selvittää siinä mahdollisesti esiintyvät puutteet sekä ottaa niihin

rakentavasti kantaa. Käytännön tutkimuksen tarkempiin menetelmiin palaan neljännen luvun

ensimmäisessä alaluvussa.
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1.2. Tutkimusmetodi ja aineisto

Länsimaisen valtiokäsityksen lähtökohtana voidaan pitää ajatusta siitä, että oikeus ja

politiikka ovat eri asioita. Kuitenkin poliittinen järjestelmä toimii oikeudellisesti säännellyssä

ympäristössä, jossa perustuslait ja valtiosääntönormit sääntelevät poliittisen

tahdonmuodostuksen menettelyjä ja sisältöjä. Politiikka toimintana ja tekoina on viime

kädessä palautettavissa valtiosäännön toimivaltanormeihin. Valtiosääntö luo politiikkaan

yhteisiä merkityksiä ja sovittuja menettelytapoja.1 Nämä Rasilaisen väitöskirjassaan esittämät

argumentit on hyvä muistaa lähdettäessä hahmottamaan tutkimuksen oikeudenalaa ja metodia.

Tämä tutkimus kuuluu valtiosääntöoikeuden alaan, jonka valtavirtana on oikeusdogmaattinen

tutkimus2. Myös tässä tutkimuksessa kohdetta lähestytään oikeusdogmaattisen metodin

keinoin. Toisin sanoen systematisoidaan ja tulkitaan niitä valtiosääntöoikeuden normeja, jotka

sääntelevät eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan tiedonsaantioikeutta kansainvälisissä asioissa.

Tarkoituksena on tutkimuskohteen ajatuksellinen hallinta ja normien luoman kokonaisuuden

ristiriidattomuus sekä johdonmukaisuus.

Tutkimustehtävään liittyy myös valtiosääntöoikeuden käytännön toiminnan kuvaaminen.

Jyränki toteaa, ettei tällaisen reaalitiedon tuottaminen onnistu oikeusdogmatiikan metodilla.

Hän esittää, että valtiosääntöoikeuden alalla on kaksi lohkoa, joista toinen on

valtiosääntöoikeusdogmatiikka, ja toinen käsittää muita metodeja käyttävän

valtiosääntöoikeuteen kohdistuvan tutkimuksen. Näiden tutkimustraditioiden välillä ei ole

jyrkkää rajaa, joka voi ylittyä kummankin tradition suunnalta. Niissä on kuitenkin sama,

oikeusnormeihin kytkeytyvä tiedonintressi.3

Tämän tutkimuksen voidaan ajatella pohjautuvan hyvin Jyrängin esittämälle

valtiosääntöoikeudellisen tutkimuksen jaottelulle. Lähtökohtana on puhtaasti

valtiosääntöoikeusdogmaattinen metodi. Tutkimuskohteesta pyritään kuitenkin luomaan myös

käytännön tietoa. Tässä tutkimusmetodiin yhdistyy yhteiskuntatieteen piirteitä erityisesti

politiikan tutkimuksen alalta. Näin siksi, että tutkimuskohteena olevalla oikeudellisella

ongelmalla on merkittävä yhteys poliittiseen todellisuuteen. Tutkimuksessa on myös piirteitä

1 Rasilainen 2004 s. 1-2.
2 Jyränki 2003. s. 7.
3 Jyränki 2003. s. 20–22.
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oikeushistoriallisesta tutkimuksesta, erityisesti tutkimuksen toisessa luvussa sekä kolmannen

luvun ensimmäisessä alaluvussa.

Metodin ollessa kaksijakoinen, myös aineisto on jakautunut kahteen erilaiseen materiaaliin.

Kaiken pohjalla ja perustana ovat Suomen hallitusmuoto, valtiopäiväjärjestys sekä nykyinen

Suomen perustuslaki. Niitä tulkittaessa merkittävässä asemassa ovat erityisesti

perustuslakivaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan kannanotot. Aineistoon sisältyvät

valtioneuvoston sekä eduskunnan ohjesäännöt ja valiokuntaopas. Oikeusdogmaattisen

metodin tukena on myös oikeuskirjallisuus, josta merkittävimmät ovat perustuslain

kommentaariteokset. Lähdeaineiston toisen puoliskon muodostavat politiikan tutkimuksen

kirjallisuus. Tutkimuskohteen käytännön kuvan rakentamisessa merkittävän lähdeaineiston

roolin saavat ulkoasiainvaliokunnan pöytäkirjat, UTP-selvitykset sekä valiokuntaneuvos Raili

Lahnalammen haastattelut.

1.3. Tutkimuksen keskeisten periaatteiden määrittelyä

1.3.1. Kansansuvereenisuusperiaate

Perustuslain 2.1§:ssä säädetään, että valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa

valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Tämä vastaa sanatarkasti 1919 hallitusmuodon 2 §:n

ensimmäistä momenttia. Säännös ilmaisee kansansuvereenisuusperiaatteen, jonka mukaan

kaiken valtiollisen vallankäytön, joka valtiosäännön puitteissa tapahtuu, tulee olla

johdettavissa viime kädessä kansan tahdosta. Kansansuvereenisuusperiaatteen sijasta Suomen

valtiosääntöjärjestelmän yhteydessä puhutaan usein edustuksellisesta demokratiasta.4

Pykälä vahvistaa eduskunnan aseman ylimpänä valtioelimenä. Samassa pykälässä ei mainita

muita valtioelimiä. Pykälän säätämisperusteluissa todetaan, että kun eduskunnan tehtäväksi

asetetaan valtiovallan haltijana olevan kansan edustaminen, ei sen rinnalla voi olla muita,

kilpailevia valtioelimiä. Perustuslaki antaa eduskunnan asemalle vahvemman korostuksen

kuin vuoden 1919 hallitusmuoto. Tämä näkyy perustuslain ensimmäisen luvun

4 Nieminen 2004, s. 169, Saraviita 2000 s. 67.
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pykälärakenteesta ja tekstistä: muut valtioelimet mainitaan vasta 3 §:ssä, kun taas vuoden

1919 hallitusmuodossa ne mainittiin yhdessä eduskunnan kanssa 2 §:ssä.5

Eduskunnan ensisijaisuuden periaate saa vahvistusta perustuslain 94 §:n 3 momentista. Sen

mukaan kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita.

Perustuslain 3 §:ssä ilmaistut vallanjakoperiaate sekä parlamentarismin periaate tukevat myös

osaltaan eduskunnan ensisijaisuutta.

1.3.2. Vallanjakoperiaate

Vallanjakoperiaatteen taustalla on ajatus siitä, että valtiollisten tehtävien keskittäminen ei ole

suotavaa. Näin ollen lainsäädäntö-, hallitus- ja tuomiovalta tulee jakaa eri elimille. Suomen

perustuslaissa tämä vallan kolmijako-oppi tulee esille 3 §:ssä, jossa lainsäädäntövalta

säädetään eduskunnalle, hallitusvalta hallitukselle ja tuomiovalta tuomioistuimille.

Perustuslakiuudistuksen yhteydessä vallanjakoperiaatetta pidettiin lähes itsestään selvänä, ja

perustuslain 3 § toistaa pääosin vuoden 1919 hallitusmuodon vallanjakoperiaatteen

ilmaisevan 2 §:n.6

Suurin ero 1919 hallitusmuodon ja nykyisen perustuslain vallanjakoperiaatteen välillä tulee

esille siinä, että lainsäädäntövalta on nykyisin säädetty yksin eduskunnan toimivaltaan

kuuluvaksi. Hallitusmuodossa se kuului myös tasavallan presidentin toimivaltaan. Tämä

voidaan nähdä jatkona jo vuoden 1919 hallitusmuodon säätämisvaiheen aikaisille

pyrkimyksille kohti parlamentarismin leimaamaa päätöksentekojärjestelmää.7

Perustuslain 3 §:n merkitys on lähinnä symbolinen. Todelliset päätösvaltasuhteet sekä

päätöksentekomenettelyt säädetään perustuslain 7 luvussa. PeL 3 §:n keskeinen sisältö

voidaan nähdä myöhempien toimivaltasäännösten tulkintaa ohjaavana perustuslaillisena

pääperiaatteena. Kun tehdään tulkintoja toimivallanjaosta jollain lainsäätäjän avoimeksi tai

tulkinnanvaraiseksi jättämällä lohkolla, tämä perustuslain säännös toimii ohjeena.8

5 HE 1/1998 vp, s.73, Jyränki 2000 s. 63.
6 Nieminen s.193.
7 Saraviita 2000 s. 75.
8 Ibid.
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1.3.3. Parlamentarismi

Suomen perustuslain säätämisperustelujen (HE 1/1998 vp, s. 76) mukaan parlamentarismi

kuuluu Suomen valtiojärjestyksen keskeisiin periaatteisiin. PeL 3 §:n 2 momentissa

säädetään, että valtioneuvoston jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Tämä on

parlamentarismin ydinajatus, joka toistuu yksityiskohtaisemmin perustuslain muissa kohdissa.

Näitä täsmennyksiä ja konkretisointeja ovat esimerkiksi 61 §, jossa säädetään hallituksen

muodostamisesta; 62 §, jossa säädetään hallitusohjelmaa koskevasta tiedonannosta; 65 §, joka

koskee valtioneuvoston ja ministerin eroa sekä 58 §, joka koskee valtioneuvoston

myötävaikutusta presidentin päätöksentekoon.9

PeL 3 §:n 2 momentti on toisinto 1919 hallitusmuodon 36 §:stä. Yhtäläisyydestä huolimatta

on uudessa perustuslaissa parlamentarismilla hallitusmuotoa korostetumpi ja vahvempi asema

– onhan se kirjattu jo perustuslain valtiojärjestyksen perusteita käsittelevään ensimmäiseen

lukuun. Periaate on uuden perustuslain ansiosta kattavampi, toimivampi ja täydellisempi. Sitä

varjostaa ainoastaan se, että presidentille on uskottu oma toimivaltapiirinsä. Parlamentaarinen

luottamusvaatimus koskee eduskunnan ja valtionpäämiehen, eduskunnan ja ministeristön sekä

ministeristön ja valtionpäämiehen suhteita. Jotta demokratia olisi kattava, on kansalaisten

voitava valvoa hallitus- ja hallintotoiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Ei riitä, että näitä

toimia ohjataan eduskunnan asettamilla laeilla. Hallitusvaltaa käyttävä vastaa siis myös

poliittisesti siitä, mitä hallinnon eri tasoilla tapahtuu.10

Perustuslaissa korostuu ministeristön ja eduskunnan yhteistoiminta hallitusasioiden hoidossa.

Järjestelmä mahdollistaa ministerien kiinteät yhteydet eduskuntaan ja varmistaa sen, että

ministerit ovat kansanedustajien käytettävissä sekä vastaamassa eduskunnassa hallituksensa

politiikasta. Ministerien poliittinen vastuullisuus itsessään tehostaa monien eduskunnan

valtuuksien, toimintamuotojen ja tiedonhankintatapojen käyttämistä parlamentaarisen

valvonnan välineenä. Parlamentarismin periaate täydentää Suomen valtiosäännön demokratia-

periaatetta sekä eduskunnan ensisijaisuuden periaatetta. Myös tältä kannalta on tärkeää, että

parlamentaarisen periaatteen vaikutusta voidaan konkretisoida perustuslain säännösten lisäksi

muilla suunnilla.11

9 Jyränki 2000 s.65, Jyränki 2003 s. 154–155.
10 Ibid.
11 Jyränki 2003 s. 157–158.
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2. Ylimpien valtionelinten toimivaltasuhteet
kansainvälisissä asioissa

2.1. Lähtökohtia

Ylimpien valtionelinten toimivaltasuhteiden tarkastelu kansainvälisissä asioissa kulminoituu

vuonna 1919 säädettyyn hallitusmuodon 33 §:ään sekä vuonna 2000 säädettyyn perustuslain

93 §:ään. Hallitusmuoto valmisteltiin Suomen ollessa vielä Venäjän vallan alla.

Perustuslakikomitea oletti yhteyden Venäjään säilyvän, joten ulkopoliittisen vallan

järjestämisestä ei tullut keskeistä teemaa. Venäjällä tapahtuneiden nopeiden poliittisten

käänteiden seurauksena hallitusmuotoa säädettiinkin itsenäiselle Suomelle, ja on esitetty, ettei

aika riittänyt ulkopoliittisen vallan järjestämisen pohdiskeluun. Kirjallisuudessa ollaan varsin

yhtä mieltä siitä, että hallitusmuodon 33 §:n sanamuoto on väljä, ja se jättää tulkitsijalleen

paljon liikkumavaraa.12

Hallitusmuoto sääteli ulkoasioiden hoidon perusteet aina uuden perustuslain säätämiseen – eli

vuoteen 2000- asti. Vuonna 1993 siihen lisättiin ETA-jäsenyyden vuoksi uusi 33 a §, mutta

muutoin se säilyi ulkoasiainhallinnon suhteen muuttumattomana valtiosäännön

kokonaisuudistukseen asti. Vaikka taustasäännös pysyi muuttumattomana vuosikymmeniä,

ovat sen käytännön tulkinnat vaihdelleet eri aikoina. Eri presidentit ovat tulkinneet pykälän

sisältöä omalla tavallaan ja muokanneet käytäntöä sen mukaan. Siksi onkin perusteltua

tarkastella kansainvälisten asioiden toimivaltasuhteita itsenäisyytemme alkuajoista tähän

päivään keskittyen kuvaamaan eri presidenttien valtakausien muokkaamia käytäntöjä.

Laajat valtiosääntömuutokset aloitettiin presidentti Koiviston johdolla heti hänen valintansa

jälkeen vuonna 1981. Presidentin valtaoikeuksia vähennettiin asteittain, mutta presidentin

ulkopoliittinen valta säilyi muutospaineista huolimatta ennallaan. ETA-sopimuksen myötä

hallitusmuotoon lisätty 33 a § sekä EU-jäsenyyden myötä valtiopäiväjärjestykseen lisätty 4 a

12 Jyränki 1978 s. 213, Meres-Wuori s. 55–56, Nousiainen 1998 s. 374, Saraviita 2000 s. 439–440.
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luku hajauttivat ulkopoliittista päätöksentekoa, mutta juridinen ja tosiasiallinen ulkopoliittisen

päätösvallan hajauttaminen tapahtui vasta uuden perustuslain tultua voimaan.13

2.2. Kansainväliset asiat – käsitteen määrittelyä

Nykyisen perustuslain edeltäjä hallitusmuoto säädettiin vuonna 1919, jolloin suhteet

ulkovaltoihin ja sisäpoliittiset asiat olivat selkeästi erotettavissa toisistaan. Ulkopolitiikka

ymmärrettiin perinteisesti päätöksentekona valtion suhteista muihin valtioihin ja

kansainvälisiin järjestöihin. Ulkosuhteet koskivat valtioiden välisiä poliittisia ja

turvallisuuspoliittisia suhteita. Valtioiden sekä sisäinen että ulkoinen suvereniteetti eli

täysivaltaisuus oli korostetussa asemassa. Esimerkiksi ihmisoikeuksien noudattamisen

velvollisuudella ei ollut valtioiden sisäistä suvereniteettia rajoittavaa valtaa. Vaikka

monenkeskisillä valtiosopimuksilla on juurensa jo 1800-luvun loppupuolella, koostui

kansainvälinen oikeus vuosisadan alkupuolella lähinnä tapaoikeudesta ja valtioiden

kahdenvälisistä sopimuksista. Kansainväliset oikeussäännöt koskivat useimmiten sotaa,

valtioiden välisiä poliittisia ja diplomaattisia suhteita sekä kansainvälistä kaupankäyntiä.14

Näihin käsityksiin perustuivat 1919 HM 33 §, jolla säädettiin määräysvalta Suomen suhteista

ulkovaltoihin sekä sopimuksenteko ulkovaltojen kanssa.

Maailmansotien jälkeen vahvistui käsitys siitä, että HM 33 §:n taustalla oleva käsitys

ulkosuhteista oli vanhentunut. Varsinkin toisen maailmansodan jälkeen yhteiskunnalliset

muutokset etenkin talouden ja teknologian alueilla lisäsivät kansainvälistä yhteistyötä. Tämä

muutti kansainvälisten suhteiden luonnetta ja sisältöä. Ulkopolitiikassa alettiin 1980-luvulla

kiinnittää entistä enemmän huomiota koko maailmaan eikä vain naapurimaihin. Valtioiden

lisäksi ulkopolitiikan toimijoiksi tulivat entistä näkyvimmin myös kansainväliset järjestöt.

Valtiosopimuksia solmittiin yhä enemmän perinteisesti sisäpoliittisina pidetyistä asia-alueista.

Sisäpolitiikan ja ulkopolitiikan raja ei enää ollut selkeä. Nykyisin ulko- ja sisäpolitiikan

ajatellaan olevan kietoutuneen yhteen limittäisiksi politiikan lohkoiksi. Ulkopoliittiset toimet

omaavat myös sisäpoliittisia tavoitteita ja seurauksia ja päinvastoin.15

13 Uimonen 2001 s. 97, 187.
14 Tiitinen 1998 s.1.
15 Berndtson & Kivimäki 1998 s. 2-3, Tiitinen 1998 s. 2, Forsberg - Vaahtoranta 1993 s.12.
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Tultaessa 1990-luvulle oli ulkopolitiikan toimiala laajentunut entisestään sekä sen toimijat

lisääntyneet. Perinteinen ulkopolitiikan käsite alkoi käydä ahtaaksi. Berndtson ja Kivimäki

nojaavat tähän ajatukseen toimittamassa teoksessa ”Suomen kansainväliset suhteet” vuonna

1998: ”Kun aikaisemmin oli luonnollista puhua Suomen ulkopolitiikasta, tässä kirjassa

puhutaan mieluummin Suomen kansainvälisistä suhteista kuin yhdestä ulkopolitiikasta…”

Meres-Wuori esitti vuonna 1998 ilmestyneessä teoksessaan ”Suomen ulko- ja

turvallisuuspoliittinen päätöksentekojärjestelmä” nykyisen perustuslainkin taustalla olevan

käsityksen siitä, että valtioiden ja muiden kansainvälisten toimijoiden välillä on sekä

poliittisia että oikeudellisia suhteita, jotka yhdessä muodostavat kansainvälisten suhteiden

kokonaisuuden.16

Kansainvälisten suhteiden sisällä poliittiset suhteet eli ulkopolitiikka sisältää valtion poliittiset

suhteet muihin valtioihin, valtioyhteisöön kokonaisuutena sekä suhteista kansainvälisiin

järjestöihin ja toiminnasta niiden piirissä. Usein käytetyn määritelmän mukaan ulkopolitiikka

on valtion käyttäytymistä kansainvälisessä järjestelmässä. Jyränki on lähestynyt

ulkopolitiikka-käsitettä sen tavoitteiden määrittelyn kautta. Ulkopolitiikan viimekätisenä

tavoitteena hän pitää valtion oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen ja kansallisten etujen

turvaamista suhteissa toisiin valtioihin ja kansainvälisiin järjestöihin. Tätä tavoitetta

lähestytään yrittämällä vaikuttaa ensikädessä toisen valtion käyttäytymiseen joko valta-

asemaa käyttämällä taikka valtioiden yhteistoiminnan kautta. Ulkopolitiikan toimet ovat

diplomaattisia, sotilaallisia sekä taloudellisia. Ulkopolitiikan toimenpiteisiin lukeutuvat myös

sopimukset, kannanotot, suunnitelmat ja erilaiset ajatukset.17

Valtioiden välisiä, niin ikään kansainvälisten suhteiden sisällä olevia, oikeudellisia suhteita

sääntelee erillinen oikeusjärjestys, kansainvälinen oikeus. Se on oikeusalana vakiintunut

oikeustieteen systematiikassa ja sen piiriin kuuluu tavanomaisoikeudellisia oikeussääntöjä ja

valtioiden ratifioimiin yleissopimuksiin perustuvia oikeussääntöjä. Nämä valtioita sitovat

oikeussäännöt ja valtioiden poliittiset suhteet ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Perustuslaissa on säänneltävä sekä päätösvalta ulkopolitiikasta että

kansainvälisoikeudellisesta sitoutumisesta valtiosopimuksin tai muuten. Myös näiden

päätöksentekojärjestelmien välillä on vuorovaikutussuhde.18 Näin ollen on ollut varsin

16 Berndtson & Kivimäki 1998 s. 4, Meres-Wuori 1998 s. 8.
17 Saraviita 2000 s. 437, Jyränki 2000 s. 200, Forsberg -Vaahtoranta 1993 s. 11.
18 Saraviita 2000 s. 437–438, Hakapää 2003 s.13.
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perusteltua luoda uuteen perustuslakiin luku otsikolla ”Kansainväliset suhteet”, joka sisältää

kummankin päätöksentekojärjestelmän oikeudelliset lähtökohdat.

Perustuslain 93 § määrittelee kansainvälisten suhteiden päätöksentekojärjestelmän pääpiirteet.

Pykälän otsikossa ilmenevää käsitettä kansainväliset asiat voidaan nähdä synonyyminä

käsitteelle kansainväliset suhteet. Tämän yhtäläisyyden perusteena voidaan pitää

perustuslakivaliokunnan kannanottoa (PeVM 10/1998 vp), jossa hylätään pykälän

alkuperäinen otsikko ”Ulkopoliittinen päätösvalta”, joka oli toisinto 1919 hallitusmuodon PeL

93 §:ä vastaavasta 33 §:stä. Valiokunnan mielestä otsikko ”Toimivalta kansainvälisissä

asioissa” vastaa paremmin koko 8 luvun otsikon ”Kansainväliset suhteet” alaa, jonka

toimivallan perusteet PeL 93 § säätää. Näin ollen kansainvälisten asioiden käsite voidaan

määritellä PeL 93 §:n sisällöstä: ulkopolitiikka, kansainväliset velvoitteet, sodasta ja rauhasta

päättäminen, Euroopan unionissa tehtävien päätösten valmistelu ja niihin liittyvät Suomen

toimenpiteet sekä ulkopoliittisesti merkittävät kannanotot muille valtioille taikka

kansainvälisille järjestöille.

2.3. Hallitusmuodon ja sitä täydentävien säädösten luoma perusta

ulkoasiainhallinnolle

2.3.1. Presidentti ulkopolitiikan johtajana

Hallitusmuodon 33 § oli ulkosuhteiden hoitamista sääntelevä yleissäännös, joka antoi

tasavallan presidentille varsin yksinomaisen toimivallan ulkopolitiikassa. Siinä säädettiin, että

Suomen suhteista ulkovaltoihin määrää presidentti (kurs. RP). Ulkopolitiikan johtamistehtävä

oli laaja. Se sisälsi kansainvälisiä oikeustoimia, rutiininomaisia hallinnollisia päätöksiä sekä

hallinnon ulkopuolella tapahtuvaa suunnittelua, yhteydenpitoa, neuvottelua ja ohjausta sekä

julkista esiintymistä ja viestintää. Presidentin johtamistehtävä määriteltiin siten, että hänelle

kuului päätöksenteko sekä Suomen kansainvälisoikeudellisen vaikuttamistahdon

muodostamisesta että tämän tahdon ilmoittamisesta. Presidentillä oli valta ilmoittaa tästä

tahdosta toisen valtion edustajalle. Lisäksi toimivaltaan luokiteltiin kuuluvaksi valta antaa

ulkoasiainhallinnon virkamiehille toimintamääräyksiä myös sellaisten asioiden valmistelussa

ja toimeenpanossa, jotka lavean tulkinnan mukaan koskivat Suomen suhteita ulkovaltoihin ja
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kansainvälisiin järjestöihin. Kun presidentille annettiin vielä hallitusmuodon 30 §:ssä

sotavoimien ylipäällikkyys, oli hänellä johdettavanaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan

keskeiset alueet.19

Saraviita on katsonut, että perustuslakikomitean tarkoituksena oli siirtää Venäjän keisarille

kuulunut ulkopoliittinen toimivalta suoraan presidentille. Hänen mukaansa ulkopoliittisen

toimivallan antaminen presidentille seurasi eurooppalaista perinnettä. Jyränki on puolestaan

esittänyt, ettei hallitusmuodon esitöistä ole saatavissa tarvittavaa informaatiota lainsäätäjän

tarkoituksesta 33 §:n suhteen. Hänen mukaansa pykälän takana oli absoluuttisen monarkian

vaiheessa syntynyt käytäntö, jossa valtionpäämies edusti valtiotaan kansainvälisissä suhteissa.

Kansainvälisen oikeuden kannalta tämä merkitsi valtionpäämiehen osallistumista valtion

kansainvälisoikeudellisen tahdon ilmaisemiseen. Näin toimittiin valtionhoitajakaudella ja

Jyränki katsoo tämän olleen hallitusmuodon säätäjien vähimmäistavoite.20

Presidentin ulkopoliittiseen valtaan kohdistui kaksi hallitusmuodon 33 §:ssä mainittua

rajoitusta. Muodollisesti tärkein rajoitus oli se, että presidentin tuli hankkia eräille toimilleen

eduskunnan suostumus. Toinen rajoitus koski sodasta ja rauhasta päättämistä, jonka myös tuli

tapahtua eduskunnan suostumuksella. Näihin kysymyksiin palataan tarkemmin luvussa 2.3.3.

tarkasteltaessa eduskunnan toimivaltaa kansainvälisissä kysymyksissä.

Presidentin ulkopoliittiseen päätöksentekojärjestelmään sovellettiin hallitusmuodon 34 §:ää.

Näin ollen se ei poikennut muusta presidentin päätöksenteosta. Presidentti teki päätöksensä

valtioneuvoston istunnossa, presidentin esittelyssä. Päätöksellä tarkoitettiin tässä ratkaisua

kansainvälisen oikeustoimen valmistelusta tai suorittamisesta taikka muun toimintaohjeen

antamisesta ulkoasianhallinnon virkamiehelle. Valtioneuvoston myötävaikutus tässä oli

muotosidonnaista. Asiat valmisteltiin ulkoministeriössä ja ministerin esiteltyä asian

presidentti teki päätöksen itsenäisesti. 21

Ajan myötä ja presidentin henkilökohtaisen diplomatian kehittyessä ulkopoliittinen

päätöksenteko siirtyi yhä enemmän 34 §:n mukaisen päätöksenteon ulkopuolelle. Yhteys

valtioneuvostoon jäi osittain ulkoasiainministerin tai valtioneuvoston ulkoasiainvaliokunnan

19 Tiitinen 1998 s. 6, Nousiainen s. 375 1998 , Jyränki 1978 s. 216, Meres-Wuori 1998 s. 123.
20 Saraviita 1973 s. 55-59, Jyränki 1978 s.214.
21 Tiitinen 1998 s. 11; Jyränki 1978 s. 237-238, Nousiainen 1998 s. 378.
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varaan. Osittain yhteys katkesi kokonaan. Näin ollen tosiasiallinen ulkopoliittinen

päätöksenteko liukui 1940-luvulta lähtien ministeristön myötävaikutus- ja vastuukatteen

ulkopuolelle, mikä heikensi valtiosäännön parlamentaarista periaatetta. Yhtenä syynä tähän

oli Neuvostoliiton vahva ote Suomesta, ja sen vaatimus asioiden yksipuoliseen

käsittelemiseen. Tämä tulee selkeämmin esille tutkimuksen luvussa 2.4.22

2.3.2. Valtioneuvoston sekä ulkoministerin asema

Valtioneuvoston tehtävät ulkopolitiikkaa välittömästi koskevissa asioissa rajoittuvat

presidentin päätöksenteon myötävaikutukseen. Merkittävä ja erityisesti pääministerin

ulkopoliittista roolia vahvistava poikkeus oli 15.12.1993 voimaan tullut hallitusmuodon 33 a

§, jota käsitellään tarkemmin myöhemmin luvussa 2.5. Hallitusmuodon 41 §:ssä

valtioneuvoston ratkaistavaksi säädettiin asiat, jotka laissa säädetään sen päätettäväksi, ja

muut hallitus- ja hallintoasiat, joita ei hallitusmuodossa säädetty presidentin taikka muun

ministerin taikka alemman viranomaisen päätettäväksi. Näin ollen valtioneuvosto näyttäisi

osallistuneen vain ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätösten valmisteluun ja toimeenpanoon.23

Valtioneuvostosta säädetyn lain (1922/78) 3 § säätää, että ulkoasiainministeriö käsittelee

asiat, jotka johtuvat Suomen suhteista ulkovaltoihin. Ulkoasiainministeriön tehtäviä

tarkennettiin valtioneuvoston ohjesäännössä24. Yleisesti voidaan sanoa, että

ulkoasiainministeriön tehtävänä oli valmistella ja panna täytäntöön ulko- ja

turvallisuuspoliittisia asioita sekä sovittaa yhteen kansainvälisiä suhteita. Sillä oli

yleistoimivalta käsitellä valtiosopimuksia. Käytännössä tämä tarkoitti sopimusten

teknisluontoisten kysymysten valmistelua. Valtioneuvoston ohjesäännössä säädettiin

ulkoasiainvaliokunnasta, jonka tuli valmistella sellaiset ulkoasiainministeriön toimialaan

kuuluvat asiat, joiden tärkeys sitä vaatii. Valiokunta sai virallisen aseman jo vuonna 1922,

mutta sen toiminnasta ei ole virallisia arkistoja ennen vuotta 1947. Sen asema on vaihdellut

niin poliittisen tilanteen kuin ulkoministerin ja presidentin henkilön myötä. Valiokunnan

22 Jyränki 1978 s. 242–243.
23 Tiitinen 1998 s. 10, Meres-Wuori 1998 s. 128.
24 VNOS 15§.
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aseman arviointi alkoi 1950-luvulla valtioneuvoston rationalisoimiskomitealle laaditusta

muistiosta.25

Hallitusmuodon 33.2 §:ssä säädettiin, että tiedonannot ulkovalloille ovat toimitettava sen

ministerin kautta, jonka toimivaltaan ulkoasiat kuuluvat. Perustuslakivaltiokunta (PeVM

4/1919 vp) perusteli tätä lausetta sillä, että ulkoasiainministeri on vastuussa

ulkoasiainhoidosta. Säännöstä voidaan tulkita siten, että tärkeissä ulkopoliittisissa

kysymyksissä presidentin oli toimittava yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä valtioneuvoston

kanssa. Käytännössä ulkoasiainministeri oli presidentin läheisin ulkopoliittinen avustaja.

Kirjallisuudessa on myös kyseenalaistettu, koskeeko säännös presidenttiä. Käytäntö on

osoittanut, ettei säännöstä ole tulkittu presidentin valtaa rajoittavasti. Useat presidentin

ulkopoliittisten haastattelujen ja puheiden kehykset valmisteltiin ulkoministeriössä, mutta

käytännössä on ollut myös monia tilanteita, joissa presidentti on toiminut täysin suvereenisti

ilman ulkoasiainministerin myötävaikutusta. Tämä näyttäisi viittaavaan siihen, ettei 33.2 §

rajoittanut presidentin ulkopoliittisten lausumien antamista yleisesti. Pykälä velvoitti lisäksi

muita ministeriöitä olemaan yhteydessä ulkoministeriöön, mikäli niiden toimivaltaan

kuuluvaan kansainväliseen asiaan liittyi ulkopoliittisesti merkittäviä aspekteja. 26

3.2.3. Eduskunta kansainvälisten sopimusten hyväksyjänä

Hallitusmuodon 33 § sisälsi myös rajoituksia presidentin ulkopoliittiselle vallalle. Tärkein

muodollinen rajoitus oli se, että presidentin oli hankittava eräille toimilleen eduskunnan

suostumus. Tällaisia toimia olivat ensinnäkin kansainväliset sopimukset, jotka kuuluivat

lainsäädännön alaan, taikka muutoin valtiosäännön mukaan edellyttivät eduskunnan

suostumusta. Säännös laajennettiin myöhemmin koskemaan kaikenlaatuisia kansainvälisen

velvoittautumisen muotoja, koska ne yleistyivät yhä enemmän sopimusten rinnalla. Toiseksi

presidentin oli määrä päättää sodasta ja rauhasta eduskunnan suostumuksella.27

Lainsäädännön alaan kuuluvaksi sopimukseksi katsottiin sellainen sopimus, jonka sisältö oli

ristiriidassa voimassa olevan eduskuntalain kanssa. Valtiopäiväjärjestys asetti eduskunnan

25 Tiitinen 1998 s. 13–14, Meres-Wuori 1998 s. 132–133, Murto 1994 s. 268–269, Tiihonen 1990 s. 85–87,
Saraviita 1973 s. 66.
26 Tiitinen 1998 s. 6, 13, 14; Jyränki 1978 s. 236–237.
27 Jyränki 1978 s. 216–217.
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hyväksymisen alle myös sellaisen sopimuksen, joka sisälsi määräyksen ylläpitää tiettyä

lainsäädäntöä määrätyn ajan. Sopimuksia, jotka muutoin valtiosäännön mukaan vaativat

eduskunnan hyväksymisen, olivat rauhansopimukset; sellaiset liitto- ja yhteistyösopimukset,

jotka rajoittavat eduskunnan oikeutta valita sodan ja rauhan välillä; valtakunnan rajoja

muuttavat sopimukset; valtiolainan ottamista koskevat sopimukset sekä sopimukset, jotka

aiheuttavat valtiolle välittömiä kustannuksia. Rajatapauksen muodostivat sopimukset, jotka

vaativat eduskunnan hyväksymisen ehkä sen takia, että se rajoittaa valtion täysivaltaisuutta.

Presidentti pyysi eduskunnan suostumista myös sopimuksiin, joihin valtiosääntö ei näin

velvoittanut tekemään.28

Sopimusten eduskuntamenettelystä muodostui kaksijakoinen. Eduskunta antoi sopimukseen

suostumuksen vapaamuotoisella ponsipäätöksellä29. Tämän lisäksi eduskunta hyväksyi lain,

jolla sopimuksen määräykset saatettiin voimaan osaksi Suomen oikeusjärjestystä, jos tämä oli

perustuslain mukaan tarpeen. Tämä käytäntö oli perua valtiohoitajakaudelta vuodelta 1918,

siis ajalta ennen hallitusmuodon säätämistä. Sitä ei kyennyt muuttamaan edes vuonna 1928

säädetty valtiopäiväjärjestys, jonka 69 §:ssä tarkennettiin hallitusmuodon 33 §:ssä säädettyä

eduskuntamenettelyä.30

Jyränki on esittänyt, ettei käytännöstä voida tehdä pitäviä päätelmiä HM 33 §:n 1 momentin

sisällöstä, kun on kysymys eduskunnan hyväksymisen ajankohdasta. Eduskunnalla ei ole

todellista vaikutusvaltaa sopimusten hyväksymiseen, ellei asiaa tuoda sen käsittelyyn

sopimuksen valmistelu- ja neuvotteluvaiheessa. Valtiopäiväjärjestys antoi tämän

vaikutusvallan vahvistamiseksi uusia välineitä. Toinen näistä oli valtioneuvoston tiedonanto-

instituutio, jolla ministeristö pystyi tuomaan eduskunnan keskusteltavaksi ulkopolitiikan alaan

kuuluvia hankkeita, joita oli pantu vireille tai joita oltiin vasta panemassa vireille. Toinen

valtiopäiväjärjestyksen luomista välineistä oli eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan oikeus

saada valtioneuvostolta selonteko valtakunnan suhteista ulkovaltoihin niin usein kuin

asianhaarat sitä vaativat (VJ 48 §). Ulkoasioiden parlamentaarinen valvonta tapahtui

nimenomaan ulkoasiainvaliokunnan kautta. Varsinkin kun eduskunta muutoin oli varsin

28 Jyränki 1978 s. 245.
29 Hyväksyttiin yksinkertaisella enemmistöllä. Poikkeuksena sellaiset sopimukset, jotka sisältävät sellaisen
valtakunnan rajojen muutoksen, joka vähentää valtakunnan aluetta, hyväksytään vähintään kahden kolmasosan
enemmistöllä.
30 Jyränki 1978 s. 243–244, Jyränki 2006 s. 60.
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syrjässä ulkopoliittisesta päätöksenteosta.31 Valtiopäiväjärjestyksen 48 §:ään palataan

tarkemmin kolmannessa pääluvussa.

2.4. Säädösperustan tulkinta itsenäisyyden alusta ETA-jäsenyyteen

2.4.1. Itsenäisyyden alun ulkoministerijohtoinen ulkopolitiikka

Sotaa edeltävät presidentit eivät korostaneet presidentin ulkopoliittista valtaa. On jopa

tulkittu, että hallitusmuodon 33 § oli lepotilassa. Presidentit valittiin korostaen enemmänkin

sisä- ja puoluepoliittisia kykyjä kuin ulko- ja turvallisuuspoliittisen osaamista. Itsenäisyyden

alun presidentit korostivat ulkoministerin valtaa ulkopolitiikassa. Ulkoministeri toimi ajoittain

varsin itsenäisestikin presidentin antamin valtuuksin suhteessa valtioneuvostoon. Sotien

välisenä aikana ulkopolitiikan hoito keskittyi parlamentaariselle areenalle -

ulkoasiainministeri, pääministeri ja hallituksen sisäpiiri – jossa eduskunnan syrjäyttäminen ei

käynyt päinsä.32

Svinhufvud oli ensimmäinen presidentti, joka korosti 33 §:n mukaista valtionpäämiehen

ulkopoliittista johtamisvaltaa. Tämä valta merkitsi Svinhufvudille erityisesti mahdollisuutta

tehdä perusratkaisuja ja määritellä ulkopoliittista linjaa. Hän laajensi hallitusmuodon

tulkinnalla myös presidentin sisäpoliittisia valtaoikeuksia pidemmälle kuin edeltäjänsä.

Svinhufvudin uudelleen valinta kuitenkin torjuttiin sosialidemokraattien johdolla. Uudeksi

presidentiksi valitun Kyösti Kallion kaudella palattiin ajan hengen mukaiseen

ulkoministerijohtoiseen ulkopolitiikan hoitamiseen. Ulkopoliittisen johdon muodostivat

pääministeri ja ulkoministeri, joka joskus jopa sivuutti presidentin eräissä tärkeissä

ulkopolitiikan kysymyksissä lähes yhtä täydellisesti kuin eduskunnan33.34

Kaksi- ja kolmekymmentälukuja sävyttivät myös vahvat pääministerit, mutta he eivät

puuttuneet ulkopolitiikan hoitoon. Ulkoministerin voimakas ulkopoliittinen asema oli tuttua jo

valtiohoitajakaudelta ja Suomen itsenäistyessä se sai vain vahvistusta. Eduskunta pysyi

31 Jyränki 1978 s. 246–249, Jyränki 2006 s. 60–61, Nousiainen s. 384–385.
32 Jyränki 1978 s. 221–222, Meres-Wuori 1998 s. 81, Nousiainen 2006 s.210, Tiihonen 1990 s. 86, Uimonen
2001 s. 51.
33 Suomen ja Neuvostoliiton välisten turvallisuuskeskustelujen alussa presidentille tiedotettiin Neuvostoliiton
esityksistä. Myöhemmin presidentti tuskin oli tarkemmin selvillä keskustelujen sisällöstä, vaikka varmasti tiesi
keskustelujen jatkuvan (ks. Jyränki 1978 s. 223).
34 Jyränki 1978 s. 222–223, Meres-Wuori 1998 s. 79, Uimonen 2001 s. 50–51.
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muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta syrjässä ulkoasiainhallinnosta. Valtiopäiväjärjestys

olisi antanut sille, ja erityisesti sen ulkoasiainvaliokunnalle, vahvemmankin vaikutusvallan,

mutta valiokunta jätti sen käyttämättä. Osittain tämän voidaan katsoa johtuneen myös

ulkoasiainhallinnon eristäytyneisyydestä. Kansanedustajilta puuttui tarvittavat tiedot

mielenkiinnon ja keskusteluiden virittämiseen.35

2.4.2 Presidentin vahvistuva asema toisen maailmansodan jälkeen

Valtioelinten välisissä toimivaltasuhteissa tapahtui jatkosodan (1941–1944) aikana muutos.

Presidentti Kallion sairastuttua pääministerinä toiminut Ryti ryhtyi hoitamaan presidentin

tointa. Hänen kaudellaan poliittinen valta keskittyi selvästi presidentille sekä tämän

lähipiirille, joka muodosti sotakabinetin. Siihen kuuluivat puolustusvoimain komentaja ja

ylipäällikkö Mannerheim sekä ulko- ja puolustusministerit. Tämä sotakabinetti teki sotaa

koskevat keskeiset päätökset itsenäisesti. Eduskuntaa sekä hallitusta informoitiin heikosti,

joskin eduskunta oli mukana kaikissa rauhanprosesseissa. Presidentin erikoisasemaa

perusteltiin sota-ajan poikkeusoloilla. Parlamentarismille ei ollut aikaa. 36

Valtioneuvoston ote ulkoasioiden hoidossa taantui. Ulkoasiainhallintoon liittyviä käytännön

kysymyksiä hoidettiin kuitenkin kuten ennenkin presidentin ja ulkoministerin yhteistyöllä.

Eduskunta osallistui eristetyn asemansa vuoksi ulkoasiainhoitoon entistä passiivisemmin.

Mitä enemmän presidentin ulkopoliittinen valta kasvoi, sitä enemmän eduskunta jätti

puuttumatta ulkoasiainhallintoon. Vaikka eduskuntaa tiedotettiin tietyistä ulkopoliittisista

kysymyksistä, jäi se sota-ajalla käytännössä syrjään. Rytin loppukaudella ulkopoliittista valtaa

näyttää siirtyneen myös eduskunnalle ja valtioneuvostolle, mikä johtui presidentin

aloitteellisuuden vaimenemisesta.37

Mannerheim siirtyessä hoitamaan presidentin virkaa hänelle keskitettiin tietoisesti paljon

valtaa. Hänen päätehtävänsä oli johtaa maa rauhaan, ja hän toimi tehtävässään varsin

itsenäisesti. Hän aloitti rauhan tunnustelun Moskovaan ja katkaisi siteet Saksaan. Eduskunta

sai näistä päätöksistä tiedon vasta yhdeksän päivää myöhemmin. Mannerheimin seuraaja J.K.

Paasikivi tulkitsi hallitusmuotoa siten, että ulkopolitiikan johtaminen oli presidentin

35 Broms 1968 s. 285–287; Nevakivi 1988 s. 85, 87, 92.
36 Jyränki 1978 s. 224, Meres-Wuori 1998 s. 92, Uimonen 2001 s. 51–53.
37 Jyränki 1978 s. 224, Nevakivi 1988 s. 214–219.
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valtaoikeus. Hän otti ulkopolitiikan päätehtäväkseen ja muistutti näin Risto Rytin ajasta. Hän

ei pysynyt erossa hallituksen arkipäivän toiminnoistakaan, vaan osallistui mm. ulkopoliittisen

ministerivaliokunnan kokouksiin. Paasikivi käytti valtaansa itsenäisesti ja useasti ohi

eduskunnan kannan ja salassa valtioneuvostoltakin. Porkkalan palautuksen presidentti hoiti

vain hallituksen sisäpiirin tietoisuudessa. Neuvotellessaan Neuvostoliiton kanssa pitkällä

tähtäimellä Suomen ulkopolitiikalle merkittävästä YYA-sopimuksesta Paasikivi piti vahvasti

lankoja käsissään. Hän antoi sopimuksen allekirjoittamisvaltuuden ohi eduskunnan sekä

valtioneuvoston enemmistön kielteisen kannan vastaisesti.38

Paasikiven aikana vahvistui käsitys siitä, että ulkopolitiikka oli vahvasti sidottu henkilöön,

nimenomaan presidentin henkilöön. Poikkeuksellisen aseman perustana oli monia syitä, joista

yksi liittyy vahvasti Neuvostoliittoon. Alettiin puhua Paasikiven linjasta. Paasikivellä oli

henkilökohtaisesti Stalinin tuki, mikä teki hänen asemastaan horjumattoman, sisäpoliittisista

asetelmista riippumatta. Paasikivellä oli myös pitkäaikainen valtiollinen kokemus ja ura. Näin

hallitusmuodon 33 § sai vahvan presidentin valtaa painottavan tulkinnan. Paasikiven seuraaja

U.K. Kekkonen jatkoi edeltäjänsä tulkintalinjaa. Vaikka hänen alkukautensa ei ollut helppo, ei

ollut epäselvää, mille orgaanille ulkopoliittinen valta kuuluisi.39

2.4.3. Presidentti Kekkosen valtakausi

Ulkopolitiikan johto vakiintui presidentti Kekkoselle vähitellen vuoden 1962 jälkeen. Tätä

edelsi kaksi ulkopoliittista kriisiä, jotka ratkesivat Kekkosen hyväksi. Vuonna 1958

kärjistyneet ns. yöpakkaset aiheutti Neuvostoliiton epäluottamus Suomen hallitusta ja sen

länsimielistä ulkopolitiikkaa kohtaan. Tämän seurauksena Neuvostoliitto jäädytti suhteet

Suomeen ja veti lähettiläänsä pois Helsingistä. Kekkonen ratkaisi kriisin poistamalla

maalaisliiton hallituksesta, minkä seurauksena länsimyönteinen hallitus kaatui. Myös OEEC-

jäsenyydestä luovuttiin. Kekkonen vieraili Leningradissa tammikuussa 1959, jolloin kriisi

laukesi lopullisesti.40

Yöpakkaset osoittivat Neuvostoliiton vaikutusvallasta Suomen ulkopolitiikassa.

Ministerivalinnoissaan Kekkosen tuli ennen kaikkea ajatella Kremlin hyväksyntää. Hän pysyi

38 Tiihonen 1990 s. 172, Jyränki 1978 s.225- 226, Meres-Wuori 1998 s.118–119, Uimonen 2001 s. 54.
39 Tiihonen 1990 s. 172, Jyränki 1978 s. 227, Uimonen 2001 s. 54, ks. Nousiainen 1985 s. 192–193.
40 Jyränki 1978 s. 227–228, Seppinen 2004 s. 280–333.
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pohjimmiltaan länsimielisenä poliitikkona, mutta ylätasolla politiikan oli suuntauduttava

itään, jotta Neuvostoliitto pidettäisiin tyytyväisenä. Suomen ulko- ja sisäpolitiikan julkinen

taso erosi salaisesta todellisuustasosta. Kekkonen peitti tehokkaasti omat tavoitteensa

länsimaisen Suomen vahvistamiseksi ja esiintyi neuvostomyönteisenä. YYA-sopimukseen

liittyvät periaatteet toimivat Kekkosen kauden ulkopolitiikan ytimenä ja tästäkin syystä

Neuvostoliitto katsoi, että Kekkonen oli pidettävä vallassa.41

Toinen Kekkosen asemaa vahvistanut kriisi oli syksyllä 1961 puhjennut ns. noottikriisi, jossa

oli jälleen kysymys Neuvostoliiton ja Suomen välisten suhteiden kiristymisestä.

Neuvostoliiton lähettämässä nootissa vaadittiin YYA-sopimuksen mukaisten sotilaallisen

artiklan mukaisia neuvotteluja. Sotilaallisen yhteistyön konkretisoiminen olisi ollut Suomelle

epäedullista. Tästä luovuttiin Kekkosen käytyä neuvotteluissa Novosibirskissa marraskuussa

1961. Vuoden 1962 presidentinvaalien lähestyessä Kekkosen vastustajat kokosivat voimansa

ajaakseen oikeuskansleri Olavi Hongan presidentiksi. Tästä syystä on esitetty, että noottikriisi

olisi järjestetty Kekkosen pitämiseksi vallassa.42

Kekkosesta kehittyi virkakautensa aikana Suomen kaikkien aikojen vahvin presidentti ja

väkevin vallankäyttäjä. Hän jatkoi Paasikiven linjaa ja painotti, että ulkopolitiikan johtaminen

oli presidentin tärkein tehtävä. Presidentti neuvotteli Neuvostoliiton johtajien kanssa kahden

kesken, eivätkä ulkopuoliset aina tienneet, mitä keskusteluissa oli puhuttu saatikka sovittu.

Suora yhteys ulkoministeriöön oli presidentille tärkeä ja hän palkkasi tärkeimmille paikoille

luottomiehiään. Ulkopolitiikan parlamentaarisesta vastuukatteesta oli turha edes mainita.

Pääministeri ja valtioneuvosto syrjäytyivät strategisesta päätöksenteosta ja toimivat

presidentin ulkopolitiikan avustajina ja toimeenpanijoina. Ajan kuluessa myös

ulkoasiainministerin asema heikkeni.43

Kekkosen tulkinnat perustuslaista eivät aina herättäneet pelkkää ihastusta, ja hän oli tietoinen

siitä itsekin. Kekkonen myös osallistui keskusteluun vallankäytöstä ja halusi korostaa, ettei

hallituksen mukautuminen hänen kannanottoihin ollut aina jälkikäteistä. Kekkonen puuttui

hallitusten kokoonpanoihin ulkopoliittisista syistä: puolueiden edustajien tuli kannattaa hänen

ulkopoliittista linjaansa. Tästä syystä eräät puolueet olivat pitkään hallituskelvottomia.

41 Seppinen 2004 s. 333–338.
42 Seppinen 2004 s. 380–403.
43 Nousiainen 2006 s. 276–277, Uimonen 2001 s. 55.
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Kekkonen hajotti eduskunnan kolmesti. Näistä kahdessa perustelut olivat ulkopoliittisia.

Eduskunta luopui oikeudestaan pohtia itsenäisesti ulkopoliittisia kysymyksiä, mutta

ulkoasiainvaliokuntaa alettiin tiedottaa ulkopolitiikasta tehostetusti 1960-luvun lopulta

lähtien. Kansanedustajien ulkopoliittisia aloitteita annettiin 1970-luvulta lähtien aikaisempaa

huomattavasti enemmän, mutta kaikkien aloitteiden joukossa niiden osuus oli kuitenkin vain

prosentin luokkaa.44

Helsingissä pidetyn Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päätösasiakirjan

allekirjoittaminen oli Suomen puolueettomuuspolitiikan uskottavuudelle huomattava saavutus

sekä Kekkosen valtiomiestoiminnan huipentuma. Kekkosen fyysiset voimat alkoivat ehtyä

1980-luvulle tultaessa. Neuvostoliiton ideologinen ote Suomesta alkoi hellittää vuodesta 1977

lähtien, ja se tyytyi virallisissa suhteissa valtionäkökulmaan. Todellisuudessa kuitenkin

Kremlistä käsin ohjailtiin edelleen sitä, ketkä edustaisivat virallista Suomea. Vuoden 1979

eduskuntavaaleissa vahvaa kansansuosiota nautti Mauno Koivisto, jonka Kekkonen nimitti

pääministeriksi. On esitetty, että Kekkonen haki tällä Koiviston kansansuosion hiipumista.

Kävi kuitenkin päinvastoin ja Kekkosen siirryttyä sairaslomalle pääministeri Koivistosta tuli

vt. presidentti. On huomattava, että Koivisto oli torjunut Kekkosen yritykset kaataa tämän

hallitus. Koivisto vetosi hallituksen nauttimaan eduskunnan luottamukseen.45

2.4.4. Parlamentarismin paluu

Koivisto valittiin Suomen yhdeksänneksi presidentiksi poikkeuksellisen suurella

valitsijamiesten osuudella. Koiviston näkemykset erityisesti presidentin sisäpoliittisista

valtaoikeuksista poikkesivat edeltäjänsä näkemyksistä. Hänen mielestään presidentin tuli

astua esiin vallankäyttäjänä vasta kun poliittinen järjestelmä ei toimi. Hän ilmoitti kautensa

alussa, että presidentin tulisi käyttää laajoja valtaoikeuksiaan säästeliäästi. Koiviston kaudella

toteutettiin useita valtiosääntömuutoksia, joilla oli juuret jo 1960-luvun lopulla alkaneessa

valtiosäännön uudistamistarpeesta puhjenneessa julkisessa keskustelussa. On merkittävää, että

presidentti osallistui ja kannusti itse presidentin vallan kaventamista edesauttaviin

uudistushankkeisiin. Monet uudistuksista paransivat merkittävästi eduskunnan asemaa

44 Nousiainen 2006 s. 276–277, Jyränki 1978 s. 228–229, Meres-Wuori 1998 s. 120, Uimonen 2001 s. 54–57.
45 Meres-Wuori 1998 s.113, 115; Seppinen 2004 s. 807,808, 829–833.



20

poliittisessa järjestelmässä. Koiviston kaudella hallitusten parlamentaarinen luonne ja rakenne

oli vahva, ja poliittista tilannetta voidaan kuvata vakaaksi.46

Koivisto ilmoitti jatkavansa edeltäjänsä ulkopoliittista linjaa, eikä sisältö aluksi

muuttunutkaan. Jouko Huru kirjoittaa, että Paasikiven-Kekkosen linja on ollut ainakin

vuodenvaihteeseen 1992/1993 myös Koiviston ulkopoliittinen linja. Neuvostoliiton hajottua

ja sitä myötä YYA-sopimuksen purkauduttua Koivisto kuitenkin ohjasi Suomea kohti

Euroopan integraatiota. Vaikka ulkopoliittinen linja ei muuttunut, sen toimintatavat

parlamentarisoituivat. Puolueita ei syrjäytetty hallituksesta ulkopoliittisin perustein. Pää- ja

ulkoministerin sekä valtioneuvoston asema ulkoasioiden hoidossa vahvistui. Harri Holkerin

ollessa pääministerinä hän lainasi ulkoasioita hoitavaa poliittista sihteeriä sekä

ulkoasiainministeriön ulkoasioiden neuvonantajaa. Tämän on katsottu tunnustaneen

pääministerin ulkopoliittisen aseman. Koivisto pyrki vahvistamaan hallituksen

ulkoasiainvaliokunnan tosiasiallisia mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon

ulkopoliittisissa kysymyksissä. Vastuu ulkopoliittisesta johdosta säilyi kuitenkin

presidentillä.47

Koiviston kaudella alkaneet valtiosääntömuutokset sekä ulkoiset tapahtumat, kuten

Neuvostoliiton romahtaminen sekä Berliinin muurin murtuminen, antoivat presidentin vallan

riisujille rohkeutta puuttua myös presidentin ulkopoliittiseen valtaan. Vaikka Koivisto oli

valmis käytännön tasolla parlamentarisoimaan ulkopolitiikan johtajuutta, hän ei ollut valmis

muuttamaan perustuslain tekstiä tältä osin. Vuosien 1991–1993 valtiosääntötoimikunnan

ehdotukset ulkoasiainvallan parlamentarisoimisesta sisälsivät muutoksia, joiden vuoksi

eduskunta olisi saanut enemmän oikeudellista toimivaltaa sekä tosiasiallisia

toimintamahdollisuuksia kansainvälisiä asioita koskevassa päätöksenteossa. Koivisto

kuitenkin pysäytti uudistushankkeet vuonna 1992 Ahon hallituksen välityksellä. Valtiopäivien

avajaispuheessa hän toisti vanhan mielipiteensä: ulkoasiainhoidon parlamentarisointi

tapahtuisi parhaiten muuttamalla käytäntöä siten, että presidentti tekisi ulkopoliittiset

päätöksensä ministeristön läsnä ollessa.48

46 Jyränki 2006 s. 89–90; Tiihonen 1990 s. 220, 223; Uimonen 2001 s. 59–65, 96–98.
47 Huru 1993 s. 162–163, Jyränki 2006 s. 90, Meres-Wuori 1998 s. 120, Nousiainen 1998 s. 379, Tiihonen 1990
s. 255.
48 Jyränki 2006 s. 115–120; Uimonen 2001 s. 120–121, 133–140.
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2.5. Euroopan integraation tuomat valtiosääntömuutokset

2.5.1. Lähtökohtia

Jo vuoden 1961 liitännäisjäsenyys Euroopan vapaakauppaliitossa, Eftassa sekä vuonna 1973

solmitut vapaakauppasopimukset Euroopan talousyhteisön sekä Euroopan hiili- ja

teräsyhteisön kanssa olivat tosiasiallisia poliittisia ratkaisuja kohti läntistä integraatiota.

Vuoden 1994 alusta Suomi liittyi Euroopan talousalueen, Etan, jäseneksi. Eta-sopimus

solmittiin Efta-valtioiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi Euroopan yhteisöjen

lainsäädännön kanssa ”neljän vapauden”49 alueella. Rinnan Eta-prosessin kanssa alkoi

Euroopan yhteisöjen piirissä toimet yhteisön syventämiseksi, joka loppujen lopuksi johti

Euroopan unionin perustamiseen sekä Euroopan yhteisöjen perussopimusten täydentämiseen.

Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi vuoden 1995 alusta.50

Eta-sopimuksen voimaantulo laajensi sitä sääntelypiiriä, joka kuului kansainvälisen

velvoitteen käsitteen alle. Sopimus johti käytännössä presidentin toimivallan laajentumiseen

asioihin, joista siihen asti oli säädetty kotoperäisellä lainsäädännöllä parlamentaarisen

vastuukatteen alla olevan valtioneuvoston johdolla. Eta-sopimus toi myös eduskunnan

päätöksenteolle Eta-säännöksiin liittyviä ongelmia. Eta-säännökset tuli viivytyksettä saattaa

osaksi jäsenvaltion oikeusjärjestystä. Ongelmana oli eduskunnan poliittinen sitominen. Tämä

ongelma oli tuttu jo minkä tahansa hallituksen valmiiksi neuvotteleman kansainvälisen

sopimuksen yhteydessä, mutta se kärjistyi Eta-järjestelmän erikoislaatuisen kansainvälisen

päätöksentekojärjestelmän vuoksi. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi oli kajottava kaikkein

pyhimpään – ulkopolitiikan päätöksentekojärjestelmän perusteisiin.51

EU-jäsenyyden valmistelu jatkoi samojen ongelmien ratkaisujen pohtimista. Euroopan unioni

tiivisti yhdentymisen talous- ja rahaliitoksi sekä poliittiseksi unioniksi. Luotiin niin sanottu

kolmen pilarin malli, jonka pilarit muodostuivat Euroopan yhteisön asioista, yhteisestä ulko-

ja turvallisuuspolitiikasta sekä yhteistyöstä oikeus- ja sisäasioissa. Liittyminen johti Suomen

suvereenisuuden osittaiseen rajoittumiseen jäsenvaltioiden yhteisten päätösten muodossa.

49 Tavaroiden, pääoman, palveluiden ja työvoiman vapaa liikkuvuus, lukuun ottamatta maatalouspolitiikkaa.
50 Jyränki 2006 s. 125, 129, Meres-Wuori 1994 s. 10–11.
51 Jyränki 2006 s. 125–128.
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Jäsenyys rajoitti monella tapaa eduskunnan toimivaltaa -tuntuvimmin lainsäädännön alalla,

mutta myös valtiosopimusten tekemisen, verotusvallan sekä budjettivallan alalla.52

Valtioneuvosto asetti valtiosääntökomitean arvioimaan Eta-jäsenyyden vaikutuksia Suomen

valtiosääntöön. Komitea sai mietintönsä valmiiksi kesäkuussa 1992. Sen toimintaa jatkettiin

vielä saman vuoden syksyllä. Komitean uutena tehtävänä oli selvittää Euroopan unionin

vaikutukset Suomen valtiosääntöön sekä tehdä sitä koskevat uudistamisehdotukset koskien

ulkopoliittista päätöksentekojärjestelmää.53

2.5.2. Ulkopoliittinen valta jaetaan

Hallitusmuotoon lisättiin Eta-jäsenyyden seurauksena uusi 33 a §. Siitä annetussa hallituksen

esityksessä (HE 317/1992) katsottiin Eta-jäsenyyden merkitsevän niin huomattavaa muutosta

Suomen valtiosääntöön, ettei sitä voida jättää huomioimatta hallitusmuodon säännöksissä.

Tarkoituksena ei ollut kuitenkaan muuttaa hallitusmuodon 33 §:n mukaisia valtasuhteita

yleisesti valtiosopimusten suhteen vaan estää niiden muuttuminen ainoastaan Eta-säädöksistä

päätettäessä. Tämän vuoksi haluttiin luoda uusi 33 a §, eikä liittää säännöstä 33 §:ään.54

Hallitusmuodon uusi 33 a § erotti presidentin ulkopoliittisesta johtamisvallasta Eta-asioiden

valmistelun ja päätöksenteon valtioneuvostolle.55

Hallitusmuodon uudessa 33 a §:ssä valtioneuvostolle annettu muodollinen ulkoasiainvalta

koostui nimenomaan vallasta määrätä Suomen sitoutumisesta Etan sekakomitean päättämiin

kansainvälisiin velvoitteisiin. Aineellisesti nuo päätökset kuuluivat sisäpoliittisten

kysymysten alaan. Pykälän toisessa momentissa säädetään, että valtioneuvosto määrää,

huolimatta mitä 33 §:ssä säädetään, 1 momentissa tarkoitetussa kansainvälisessä

toimielimessä tehtävän päätöksen kansallisesta valmistelusta ja, siltä osin kuin tällainen

päätös ei vaadi eduskunnan hyväksymistä eikä sisältönsä vuoksi myöskään edellytä asetuksen

antamista, päättää muistakin siihen liittyvistä Suomen toimenpiteistä. Suuri valiokunta korosti

valtioneuvoston toimivallan olevan lakitekstin pohjalta niin laaja, että se kattaa kansallisen

valmistelun kokonaan sekä päätösvallan Suomen edustajien toiminnasta ja osallistumisesta

52 HE 135/1994 vp; Jyränki 2006 s. 129, 136; Meres-Wuori 1998 s. 257–263.
53 KM 1992:23, KM 1994:4.
54 KM 1992:23, Meres-Wuori 1998 s. 245-247.
55 Jyränki 2006 s. 127, KM 1994:4.
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päätöksentekoon kansainvälisessä elimessä. Kaikki eivät pitäneet lakimuutosta onnistuneena,

mikä johto runsaaseen kirjoitteluun56 .57

Valtioneuvostosta annettuun lakiin lisättiin uusi 3 a §, jonka mukaan Euroopan talousalueen

sekakomitean päätökset Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen pöytäkirjojen ja

liitteiden muuttamisesta käsittelee se ministeriö, jonka toimialaan päätös asiasisällöltään

kuuluu. Näin siksi, että muutoin Eta-säädökset olisivat kuuluessaan ulkovaltojen kanssa

tehtävien sopimusten piiriin kuuluneet ulkoministeriön toimialaan, vaikka ne eivät

sisällöllisesti olleet ulkopoliittisia. Valtioneuvostoon perustettiin poliittisen tason Eta-asioiden

yhteensovittamista varten Eta-ministerivaltiokunta sekä virkamiestason Eta-asioiden neuvosto

jaostoineen, jotka toimivat ulkoasiainministeriön yhteydessä. Ulkoasiainministeriön

tehtäväksi tuli tietojen välittäminen Etan ja Suomen välillä sekä siitä huolehtiminen, että

Suomen kanta eri kysymyksiin muodostettaisiin riittävän ajoissa. Ministeriön tehtäväksi tuli

myös ristiriitatapauksissa huolehtia etunäkökohtien yhteensovittamisesta.58

Hallitusmuodon 33 a § sääteli sellaisenaan toimivaltaa myös unioniasioiden suhteen.

Valtiosääntökomitea 1992 katsoi, ettei ulkopoliittisen päätöksentekojärjestelmän

kokonaisuudistukseen ollut tarvetta, sillä se oli jo kehittynyt parlamentaariseen suuntaan.

Komitea ehdotti muutoksia ainoastaan valtiopäiväjärjestyksen 69 §:ään. Päätös on saattanut

olla hätäinen, koska unioni oli hyvin paljon muuta kuin Euroopan talousalue. Säädöksen

muuttamatta jättäminen on voinut johtua siitä, ettei presidentin kiistanalaisia valtuuksia

haluttu nostaa toista kertaa pöydälle. Jäsenyyden järjestelyt oli saatava kiireellä loppuun

ennen vuoden vaihdetta. Mietinnössään komitea itsekin toteaa, ettei sitä oltu asetettu etsimään

keinoja presidentin ulkopoliittisen vallan heikentämiseksi.59

Perustuslakivaltiokunta linjasi kaikki EU:n neuvoston tekemät päätökset HM 33 a §:n 2

momentin alaan kuuluviksi. Valiokunta totesi, ettei asioiden laatu vaikuta tasavallan

presidentin ja valtioneuvoston toimivaltasuhteiden määräytymiseen. Valtioneuvoston

valmistelu kattaa myös unionin yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sisältyvät asiat.

Valiokunnan mukaan on erityisen tärkeää, että valtioneuvosto toimii läheisessä yhteistyössä

tasavallan presidentin kanssa merkittävissä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa

56 Ks. Jyränki 2006 s. 127, Saraviita 1996 s. 442
57 PeVM 10/1993 vp s. 2, SuVM 2/1993 vp s.1, Saraviita 1996 s. 442.
58 Meres-Wuori 1998 s. 253.
59 KM 1994:4, Jyränki 2006 s. 147.
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unioniasioissa. Näillä perustuslakivaliokunnan kannanotoilla on ollut keskeinen asema

myöhemmin tehtyjä linjavetoja ajatellen.60

Hallitusmuodon 33 a §:stä seurasi kuitenkin ongelma, johon myös valtiosääntökomitea 1992

kannanotostaan huolimatta kiinnitti huomiota. Pykälän valtioneuvostolle myöntämä

toimivalta oli osittain päällekkäinen 33 §:ssä säädetyn presidentin toimivallan kanssa. EU-

politiikasta muodostui keskeinen osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, jonka

johtaminen kuului presidentille. Valtioneuvostolle annettiin kuitenkin toimivalta

unioniasioiden johdossa 33 a §:ssä.61

Tästä seurasi kiistanalainen keskustelu siitä, kuka edustaisi Suomea unionin Eurooppa-

neuvoston kokouksissa, joissa päätettiin unionin poliittisista suuntaviivoista. Niin

valtiosääntökomitea kuin perustuslakivaliokuntakin olivat sitä mieltä, että pääministeri

valtioneuvoston johtajana olisi luonnollisin Suomen edustaja. Ahtisaari nousi perustuslain

säätäjän tahtoa vastaan ja tulkitsi EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan kuuluvan presidentin

toimivaltaan. Jäsenyyden alusta Suomessa lähdettiin toteuttamaan kahden lautasen

politiikkaa: presidentti päätti tosiasiassa valtioneuvoston kannasta riippumatta omasta

osallistumisestaan Eurooppa-neuvoston kokouksiin.62

2.5.3. Eduskunnan aseman turvaaminen

Hallitusmuodon 33 a §:n 1 momentissa säädetään, että eduskunta osallistuu kansainvälisessä

toimielimessä tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun siten kuin

valtiopäiväjärjestyksessä säädetään. Etan tapauksessa pykälässä tarkoitetut päätökset koskivat

kansainvälisiä sopimuksia, joihin eduskunnan osallistuminen oli aikaisemmin rajoittunut

joihinkin tärkeimpiin sopimuksiin. Perustuslakivaliokunnan mukaan tämä oli eduskunnan

asemaa koskeva perussäännös Eta-asioissa. Valtiopäiväjärjestykseen Eta-jäsenyyden myötä

tehtyjen muutokset täydensivät hallitusmuodon 33 a §:ssä määriteltyä eduskunnan asemaa.

Valtiopäiväjärjestyksen uusi 4 a luku määritteli tarkemmin eduskunnan osallistumisesta ETA-

60 PeVM 10/1994 vp s. 3—4, Tiilikainen 2003 s. 214.
61 KM 1994:4, Jääskinen 2000 s. 116.
62 Blomberg 1994 s. 306, PeVM 10/1994 vp s. 3—4, Jyränki 2006 s. 146–150.
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päätösten valmisteluun. Tämä oli välttämätöntä eduskunnan lainsäädäntövallan

säilyttämiseksi.63

Valtiopäiväjärjestyksen 54 a §:ssä säädettiin, että valtioneuvoston on viipymättä toimitettava

puhemiehelle tiedoksi sellainen Etan sekakomitean taikka Efta-valtioiden pysyvän komitean

päätettävä säädös, joka Suomessa olisi saatettava voimaan lailla taikka joka muutoin vaatisi

eduskunnan hyväksymistä. Perustuslakivaliokunnan mukaan valtioneuvoston ja eduskunnan

välille oli kehitettävä pysyväisluonteinen ja jatkuva käsittelyprosessi, jotta eduskunnan

todelliset vaikutusmahdollisuudet tulevat varmistetuiksi. Valiokunnan mukaan

valtiopäiväjärjestyksen muutokset antoivat tähän hyvät edellytykset. Se katsoi niiden

täydentävän hallitusmuodon uudessa 33 a §:ssä määriteltyä eduskunnan asemaa. 64

Yhdentymisasioiden ennakkokäsittely säädettiin suuren valiokunnan toimivaltaan.

Erikoisvaltiokuntien tehtäväksi tuli antaa oman alansa yhdentymisasioista suurelle

valiokunnalle lausunto. Valtiopäiväjärjestyksen muutokset vahvistivat valiokuntien

tiedonsaantioikeutta niin, että ne saisivat lausunnon valmistelemiseksi tarvitsemansa tiedot

asianomaiselta ministeriöltä. Perustuslakivaliokunta piti erikoisvaliokuntien asemaa

merkittävänä ja korosti niiden oma-aloitteista tiedonhankintaa, joka oli nyt mahdollista

valtiopäiväjärjestyksen 53 §:n 2 momentin perusteella (PeVM 10/1993 vp s. 2).

Suuren valiokunnan tehtäväksi säädettiin eduskunnan kokonaisnäkemyksen antaminen

valtioneuvostolle. Perustuslakivaliokunta korosti tämän vastapainoksi 54 b §:ssä säädettyä

mahdollisuutta täysistuntokeskustelujen käymiseen yleisluonteisista Eta-sopimusta koskevista

kysymyksistä. Suuri valiokunta puolsi (SuVM 2/1993 vp s. 2) tätä kantaa ja katsoi, että

keskusteluja voitaisiin käydä täysistunnossa tarvittaessa myös yksittäisestä yhdentymisasiasta.

Valtiopäiväjärjestykseen Eta-sopimuksen johdosta tehdyt muutokset tarkistettiin EU-

jäsenyyden myötä. Uudistuksen tavoitteena oli antaa eduskunnalle niin vahvat

vaikutusmahdollisuudet EU-päätöksentekoon kuin mahdollista – riippumatta siitä

aiheutuisiko päätöksistä tarvetta konkreettisesti tarkistaa Suomen lainsäädäntöä. Muutokset

turvasivat eduskunnalle oikeuden osallistua unioniasioiden valmisteluun ja niiden lopulliseen

63 PeVM 10/1993 vp s. 2.
64 PeVM 10/1993 vp s. 2.
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päätösvaltaan. Myös toimeenpanovalta sidottiin parlamentaarisen vastuukatteen piiriin:

hallituksen politiikan oli nautittava eduskunnan luottamusta myös unioniasioissa.65

Valtiopäiväjärjestys sääti suuren valiokunnan toimimaan eduskunnan kannanmäärittäjänä

unioniasioissa, aivan kuten se oli ollut myös Eta-asioissa. Unioniasioista EU:n yhteinen ulko-

ja turvallisuuspolitiikka siirtyi kuitenkin ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan kuuluvaksi. Sekä

suuren valiokunnan että ulkoasiainvaliokunnan tiedonsaantioikeus unioniasioissa vahvistui.

Erikoisvaliokunnat saivat myös aseman unioniasioiden valmistelussa, joten käytännössä koko

eduskunta osallistuu kannanoton määrittelyyn. Suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan

työnjakoa EU-asioissa käsittelen tarkemmin myöhemmin tässä tutkimuksessa

tiedonsaantioikeuden valossa.66

2.6. Perustuslain kokonaisuudistus ulkoasioiden näkökulmasta

2.6.1. Kokonaisuudistuksen valmistelusta

Perustuslakivaliokunta esitti jo vuonna 1990 perustuslain kokonaisuudistuksen kannalta kaksi

merkittävää lausumaa. Ensinnäkin se totesi, että Suomen perustuslait olisi koottava yhteen

säädökseen. Toinen lausuma kehotti valtiosääntöuudistuksen jatkamista ylimpien valtioelinten

valtaoikeuksien tasapainottamiseksi ja siten erityisesti eduskunnan aseman vahvistamiseksi.

Hallitus asetti Perustuslaki 2000-komitean valmistelemaan ehdotusta uudeksi perustuslaiksi

tammikuussa 1996. Komitea sai mietintönsä valmiiksi, varsin lyhyen työskentelyajan jälkeen,

kesäkuussa 1997. Hallitus muutti komitean ehdotusta jossain määrin ja antoi eduskunnalle

ehdotuksensa uudeksi Suomen hallitusmuodoksi (HE 1/1998 vp) vuoden 1998 alussa. Siitä

antamassaan mietinnössä perustuslakivaliokunta esitti lakiin vielä muutamia muutoksia. Tässä

yhteydessä myös nimi vaihtui hallitusmuodosta Suomen perustuslaiksi, ja se tuli

suunnitelmien mukaan voimaan 1.3.2000.67

Vuoden 2000 perustuslaissa päähuomio on valtioelinten keskinäisten suhteiden

järjestämisessä ja perusoikeuksien toteutumisessa. Parlamentarismin kannatuksen

65 Jyränki 2006 s. 144, Jääskinen 2000 s. 116–117.
66 Jääskinen 2000 s. 121–122, 124–126.
67 PeVM 15/1990 vp s. 6, Jyränki 2000 s. 26–28, ks. myös Saraviita 2000 s. 8-45.
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vahvistuminen yli puoluerajojen vaikutti vahvasti perustuslain muotoutumiseen.

Perustuslakivaliokunta painotti perustuslain hallituksen esityksestä (HE 1/1998 vp) antamassa

mietinnössään (PeVM 10/1998 vp) eduskunnan aseman keskeisyyttä ja parlamentarismin

periaatteen toteutuksia sekä esitti useita näitä tavoitteita korostavia tulkintoja. Huomattavaa

on, että vielä viime hetken muutoksilla presidentin valtaa riisuttiin valtioneuvoston ja

eduskunnan hyväksi. Perustuslaki on saanut osakseen myös kritiikkiä, että se olisi jo

syntyessään vanhentunut. On myös esitetty, että Euroopan unionin jäsenyys merkitsi Suomen

valtiosäännölle suurempaa muutosta kuin toteutettu perustuslain kokonaisuudistus.68

2.6.1 Valtioneuvoston ja pääministerin korostunut asema

Perustuslain 93 §:ssä valtioneuvosto nousi tasaveroiseksi tasavallan presidentin rinnalle

ulkoasioiden hoidossa. Pykälän sanamuodon mukaan Suomen ulkopolitiikkaa johtaa

tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Tämän yhteistoiminnan

sääntely kuului uuden perustuslain perusteellisimmin valmisteltuihin säännöksiin.

”Yhteistoiminnassa” on moniselitteinen muotoilu, joka ei itsessään kerro, millaiseksi

vallanjako valtioneuvoston ja presidentin välille on tarkasti ajateltu. Perustuslakivaliokunta

yhtyi hallituksen esityksessä ilmaistuun käsitykseen, ettei yhteistoimintamenettelyn

muodoista ole tarkoituksenmukaista säätää tarkemmin perustuslaissa. Tutustumalla

perustuslain koko kahdeksannen luvun alaan sekä perustuslain säätämisperusteluihin voidaan

todeta, että Suomen ulkopolitiikalle on pyritty luomaan tosiasiallinen kaksoisjohto, jossa

yleisen ulkopolitiikan johto säilyy tasavallan presidentillä yhteistoiminnan muodossa, ja EU-

asioita hoitaa puolestaan valtioneuvosto.69

Perustuslain 58 § säätää presidentin määrämuotoisesta päätöksenteosta, että sen on

tapahduttava valtioneuvostossa ministerien läsnä ollessa. Eduskunnan myötävaikutusta

edellyttävät kansainväliset asiat on sidottu valtioneuvoston ratkaisuehdotuksiin. Suurin osa

ulko- ja turvallisuuspoliittisesta päätöksenteosta tapahtuu kuitenkin ei-määrämuotoisin toimin,

joissa yhteistoiminnassa johtaminen pohjautuu tiettyihin käytäntöihin. Hallituksen esityksessä

(HE 1/1998 s. 144) PeL 93 §:stä ilmenevällä yhteistoiminnalla viitataan Suomen

kansainvälisten suhteiden kannalta keskeiseen päätöksentekoon ja toimintaan. Näin ollen

68 Jyränki 2000 s. 29–30, Saraviita 2000 s. 27–28.
69 Saraviita 2000 s. 449, Tiilikainen 1998 s. 35—36, Tiilikainen 2003 s. 216 — 217.
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tarkoituksena on se, että presidentti toimii myös ei-määrämuotoisia päätöksiä tehtäessä

tiiviissä yhteistoiminnassa ministeristön kanssa. Tavoitteena on se, ettei presidentti toimi

missään kohtaa ulkoasioiden hoitoa yksin.70

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan korostaminen

yhteistoimintamenettelyssä on perustuslain 93 §:ää tukeva kannanotto. Valiokunnan tehtäviin

kuuluu käsitellä valmistelevasti tärkeitä ulko- ja turvallisuuspoliittisia kysymyksiä ja muita

Suomen suhteita ulkovaltoihin koskevia asioita sekä näiden asioiden yhteensovittamista

koskevia kysymyksiä (VNOS 44.4§). Pääministeri johtaa kokouksissa puhetta, mutta

käsittelyn johto siirtyy presidentille, kun käsitellään asioita, joista hänellä on toimivalta antaa

toimintaohjeet. Päätösten tekemiseen osallistuvat sekä pääministeri että presidentti, kumpikin

omalla toimialallaan. Näin ollen valiokunnasta on muodostunut presidentin tosiasiallinen

päätöksentekoelin, mitä voidaan pitää perusteltuna ulkopolitiikan parlamentarisoimisen

kannalta. Hallituksen esityksessä (HE 1/1998 vp s. 145) puollettiin VUTVA:n merkitystä

yhteistoimintamenettelyssä. Esityksen mukaan valiokunnan avulla saadaan parlamentaarinen

kate myös presidentin ei-määrämuotoisille päätöksille.71

Perustuslain 93 §:n 2 momentissa säädetään, että valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa

tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen

toimenpiteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan suostumusta. Perustuslakivaliokunta on

mietinnössään (PeVM 10/1998 vp) tarkentanut pykälän sisällön tulkintaa. Valiokunnan

mukaan valtioneuvosto määrää niiden asioiden kansallisesta valmistelusta, joista päättäminen

kuuluu EU:n toimielimille. Valtioneuvosto määrittelee Suomen kannan sekä määrää Suomen

edustajien toiminnasta ja osallistumisesta niin EU:n päätöksentekoon kuin varsinaiseen

päätöksentekoonkin. Valtioneuvoston toimivalta koskee sekä sitä vaihetta, jossa asiat ovat

EU:ssa vireillä, että asianomaisen päätöksen kansallisen täytäntöönpanon vaihetta.72

Unioniasiat valmistellaan valtioneuvoston kansliassa, jossa myös sovitetaan yhteen EU:n

perustamissopimusten muuttamista koskevat asiat sekä EU:ssa käsiteltävät valtiosopimukset

ja muut kansainvälisiä velvoitteita koskevat asiat. Ulkoasiainministeriön tehtävänä on

käsitellä merkittäviä ulko- ja turvallisuuspoliittisia näkökohtia sisältävät valtiosopimukset ja

70 Jyränki 2000 s. 206 — 207.
71 Myllymäki 2001 s. 57, Jyränki s. 207—208, Tiilikainen 2000 s. 217.
72 Jyränki 2000 s. 227–228, Tiilikainen 2000 s. 218.
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muut kansainväliset velvoitteet, joten sopimusasioissa on keskeistä jakaa vastuu

valtioneuvoston kanslian ja ulkoasiainministeriön kesken. Koordinoinnin keskusyksikkönä

toimivat EU-ministerivaliokunta, EU-asioiden komitea sekä sen asettamat jaostot. EU-

ministerivaliokuntaan kuuluu käytännössä puolet valtioneuvoston jäsenistä ja sen

puheenjohtajana toimii pääministeri. Valtioneuvoston kanslian EU-sihteeristö toimii

koordinoinnin hallinnollisena keskusyksikkönä. Sihteeristö toimii suoraan pääministerin

alaisuudessa ja sen koordinointirooli on merkittävä EU-asioiden valmistelun

monitasoisuudesta johtuen.73

 Koordinointijärjestelmästä tekevät poikkeuksen unionin yhteiseen ulko- ja

turvallisuuspolitiikkaan (YUTP) kuuluvat asiat, joiden valmistelun ja koordinoinnin

säädösperusta ei ole tarkka eikä johdonmukainen74. Tärkeimmät YUTP-asiat nousevat EU-

ministerivaliokunnan käsittelyyn. Näin ollen VUTVA:an tuleville presidentin ja

valtioneuvoston yhteistoiminnassa päätettäville asioille on jo olemassa EU-

ministerivaliokunnassa hankittu valtioneuvoston yhteinen kanta. Myös EU:n piirissä tehtävien

jäsenmaiden toimivaltaan kuuluvien sopimusten samoin kuin perussopimusten muuttamisen

valmistelu ja päätöksenteko seuraa muiden EU-asioiden käsittelyn mallia, vaikka ne

perustuslain perusteluissa jätettiin 93 §:n 2 momentin ulkopuolelle. Valmisteluvastuu on

ulkoasiainministeriöllä, mutta valtioneuvoston kanslia toimii vahvasti koordinoivana

yksikkönä.75

2.6.3. Eduskunnan vahvistuva merkitys

Eduskunta oli vahvasti mukana valtiosäännön kokonaisuudistuksessa ja se pyrki päättäväisesti

parlamentaaristen piirteiden vahvistamiseen. Keskiössä oli eduskunnan aseman korostaminen

sekä sille vastuunalaisen valtioneuvoston aseman vahvistaminen. Uuden perustuslain

järjestelyt vaikuttivat eduskunnan asemaan suoraan tai välillisesti, parlamentaaristen

suhteiden mukaan. Merkittävin eduskunnan parlamentaarisen aseman vahvistaja oli

73 Myllymäki 2001 s. 66, Tiilikainen 2000 s. 218–219.
74 Ulkoasiainhallintolain 3 § viittaisi tukevan perustuslain mukaista kahtiajakoa EU-politiikan ja EU:n YUTP:n
välillä. Siinä annetaan ulkoasiainministeriölle erityisasema EU:n ulkoasioiden hoidossa. Valtioneuvoston
ohjesäännössä ei ulkoasiainministeriölle kuitenkaan tunnusteta tätä erityisasemaa. Käytännössä koordinointi
tapahtuu yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanslian EU-yksikön sekä ulkoasiainministeriön Eurooppa-
kirjeenvaihtajan yksikön välillä. (Tiilikainen 2000 s. 219).
75 Tiilikainen 2003 s. 219.
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pääministerin valinnan ja koko hallituksen muodostamisprosessin johdon ja ohjauksen

siirtäminen tasavallan presidentiltä eduskunnalle. Näin haluttiin varmistaa kansalaisten tahdon

välittyminen valtioneuvoston kokoonpanoon. Presidentti sai pääministeriehdokkaan

ilmoittajan tehtävän sekä muodollisen aseman nimittää uusi hallitus.76

Perustuslain 93.1 §:ssä säädetään eduskunnan vaikutuksesta perinteisen ulkopolitiikan alalla.

Pykälän mukaan eduskunta hyväksyy kansainvälisten velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä

päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta siltä osin kuin perustuslaissa

säädetään. Käsitteellä kansainväliset velvoitteet on mahdollisimman laajan merkityssisältö,

jonka mukaan kaikki eduskunnan toimivaltaan kuuluvat kansainvälisoikeudellisia

sitoumuksia merkitsevät valtion toimet edellyttävät eduskunnan hyväksyntää. Perustuslain 94

ja 95 § määrittelevät tarkemmin 93 §:n 1 momentissa mainitut kansainvälisoikeudelliset

sopimukset. PeL 96 § säätää eduskunnan toimivallasta PeL 93 §:n 2 momentissa mainituissa

Euroopan unionissa tehtävissä päätöksissä.77

PeL 94 §:n mukaan eduskunnan on hyväksyttävä sellaiset valtiosopimukset ja muut

kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, ovat

merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan

hyväksymisen. Näitä muita syitä voivat olla esimerkiksi sopimuksen liittyminen eduskunnan

asemaan valtiontalouden päätösvallan käyttäjänä taikka rajamuutoksista päättämiseen

määräenemmistöllä. Hyväksyessään velvoitteen eduskunta osallistuu kansainvälisen

oikeustoimen tekemiseen. Tämä hyväksyminen on edellytys sille, että hallitus voi ilmoittaa

Suomen sitoutumistahdon ja aikaansaada Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen.

Eduskunnan toimivaltuus irtisanoa tällainen kansainvälinen velvoite on uusi. Ennen

perustuslakia se oli tasavallan presidentin valtaoikeus. PeL 95 § säätää kansainvälisten

velvoitteiden kansallisesta voimaansaattamisesta. Mikäli niiden sisältämät velvoitteet

sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, ne saatetaan voimaan lailla. Muutoin ne

tulevat voimaan tasavallan presidentin antamalla asetuksella.78

Eduskunta osallistuu Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun

perustuslain 96 §:ssä säädetyllä tavalla. Siinä turvataan eduskunnan vaikutusmahdollisuudet

76 Näin Nousiainen 2006 s. 321.
77 Saraviita 2000 s. 457–458.
78 Jyränki 2000 s. 210—211, Saraviita 2000 s. 458, 466.
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unionin päätöksiin aloilla, jotka ilman EU-jäsenyyttä kuuluisivat eduskunnan toimivaltaan.

Perusratkaisut eduskunnan osallistumisesta oli tehty jo aikanaan Eta-sopimuksen yhteydessä

ja siirretty sellaisenaan EU-kauteen. Vuosina 1995 ja 1996 vahvistettiin oikeusministeriön ja

suuren valiokunnan toimin perusohjeet unioniasioiden valmistelusta ja käsittelystä yhdessä

eduskunnan kanssa. Tarkoituksena oli turvata eduskunnan vaikutusvalta parlamentaarisen

luottamus- ja vastuunalaisuusmekanismin kautta79. Eduskunnan kannanmäärittely

unioniasioissa säilytettiin valiokuntalaitoksen kautta tapahtuvana. Suuri valiokunta pysyi niin

sanottuna Eurooppa-valiokuntana, jonka toimivallasta erotettiin ulko- ja turvallisuuspolitiikka

ulkoasiainvaliokunnalle.80

Tärkeää eduskunnan vaikutusvallan turvaamiseksi on relevantin tiedon oikea-aikainen

saatavuus niin valtiosopimusasioissa kuin unioniasioissakin. Merkittävä säädös tältä kannalta

on perustuslain 97 §, jossa säädetään suuren valiokunnan sekä ulkoasiainvaliokunnan

tiedonsaantioikeudesta. Pykälän toinen momentti säätää pääministerin velvollisuudesta

tiedottaa eduskuntaa Eurooppa-neuvoston kokouksista.81 Pykälän sisällön tulkintaan sekä

käytännön toimintaan keskitytään tutkimuksen seuraavissa pääluvuissa perusteellisesti.

2.6.4. Ulkopolitiikan johtojärjestelmän ongelmia

Suomen unionijäsenyys on johtanut väistämättä valtioneuvoston ja pääministerin aseman

korostumiseen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdossa. Unionin yhteinen ulko- ja

turvallisuuspolitiikka ei ole selkeästi erotettavista unionin muista politiikkalohkoista, joten

Suomen YUTP-kannoilla on vahva kytkentä kulloinkin asiaan läheisesti liittyvään

politiikkalohkolla omaksuttuun kantaan. Unionissa nyt meneillään oleva uudistusprosessi,

johon perustuslaillisen sopimuksen kehittelykin liittyy, pyrkii yhdenmukaistamaan koko

ulkosuhdekenttää. Sen seurauksena myös yhteinen ulko- ja turvallisuuspoliittisten

kysymysten valmistelu tulee rinnastumaan unionin sisäiseen toimintaan. EU:ssa omaksutut

ulkopoliittiset linjaukset ja kannat tulevat vaikuttamaan yhä enemmän myös Suomen EU-

politiikan ulkopuolelle ja näin kaventamaan Suomen liikkumavaraa kansallisten

ulkopoliittisten linjausten muotoiluissa. Tämä on ollut nähtävissä jo Suomen YK-linjausten

79 ks. tarkemmin E 134/1996 vp Euroopan unionia koskevien asioiden käsittely yhdessä eduskunnan kanssa.
80 Nousiainen 2006 s. 329.
81 Jyränki 2000 s. 209—210, Saraviita 2000 s. 492—493.
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lähentymisessä muiden EU-maiden kanssa. Nämä tekijät korostavat entisestään

valtioneuvoston asemaa ja vaikeuttavat presidentin osallistumista ulkopolitiikan johtamiseen

perustuslain kirjaimen mukaisesti.82

Jo Eta-sopimuksen yhteydessä alkanut kiistanalainen keskustelu Suomen edustajan

määräytymisestä Eurooppa-neuvoston kokouksiin on jatkunut uuden perustuslain tultua

voimaan. Presidentti Ahtisaari puolsi presidentin osallistumisoikeutta vielä hallitusmuodon

aikaan sillä, että perustuslakivaliokunnan parlamentarisoiva kannanotto johtaisi perustavaan

muutokseen ylimpien valtioelinten toimivaltasuhteissa. Tähän kun ei ollut Eta-sopimuksen

vuoksi hallitusmuotoon tehdyillä muutoksilla tarkoitus puuttua.83

Uuden perustuslain tultua voimaan tilanne muuttui. Perustuslakivaliokunta linjasi uudesta

perustuslaista antamassa mietinnössään (PeVM 10/1998 vp s. 26) edustustehtävän kuuluvaksi

pääministerille, koska se on johdonmukaista eduskunnan vaikutusmahdollisuuksien

turvaamiseksi sekä valtioneuvostolle kuuluvan toimivallan laajuuden vuoksi.  Perustuslain 97

§:n 2 momentti puoltaa myös tätä tulkintaa. Presidentti Halonen on pitänyt kiinni

osallistumisestaan Eurooppa-neuvoston kokouksissa. Pääministeri on kantanut selkeästi

vastuuta suurissa linjakysymyksissä, ja ristiriidat on vältetty noudattamalla

tarkoituksenmukaista työnjakoa: pääministeri vastaa EU-asioista ja presidentti Suomen

kahdenvälisistä suhteista sekä YK:sta. Presidentin asema EU-kysymyksissä rajautui yhä

selkeämmin kansainvälisiin sopimusjärjestelyihin ja perustamissopimusten muuttamiseen.84

Lokakuussa 2006 edustuskysymys nousi jälleen otsikoihin, kun eduskunnassa käsiteltiin

Euroopan unionin perustuslaillista sopimusta. Perustuslakivaliokunta otti periaatteellisesti

merkittävässä lausunnossaan (PeVL 36/2006 vp s. 14) varsin yksiselitteisen kannan: kaikki

Euroopan unionia koskevat asiat kuuluvat Suomessa valtioneuvoston toimivaltaan, joten

presidentin osallistumiselle Eurooppa-neuvoston kokouksiin ei ole perusteita.

Perustuslakivaliokunta tähdensi kuitenkin, että ulkopolitiikan yhteneväisyyden ja

johdonmukaisuuden turvaamiseksi valtioneuvoston on edelleen toimittava merkittävissä ulko-

ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä yhteistyössä presidentin kanssa. Kuten perustuslain

säätämisen aikoihin, valiokunta korosti nytkin VUTVA:n ja presidentin yhteistapaamisten

82 Tiilikainen 2003 s. 220–221.
83 Nousiainen 2006 s. 328.
84 Nousiainen 2006 s. 328, Uimonen 2001 s. 338.



33

merkitystä koordinoinnin toteuttamisen varmistamiseksi. Perustuslakivaliokunnan

puheenjohtaja Kimmo Sasi muistutti marraskuussa Aamulehdelle antamassaan lausunnossa,

että perustuslakivaliokunnan juridista kantaa on kaikkien noudatettava85. Joulukuussa 2006

pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa Suomea edusti sekä pääministeri Matti Vanhanen

että presidentti Tarja Halonen.

Toinen merkittävä ja varsin tuore ylimpien valtioelinten toimivaltasuhteiden ongelmallisuutta

korostanut tapaus oli uuden kriisinhallintalain (211/2006) säätäminen. Siitä annetun

hallituksen esityksen (HE 110/2005 vp) yhteydessä käytiin perustuslaillinen kiista presidentin

ja valtioneuvoston toimivaltasuhteista päätettäessä kriisinhallintaoperaatioihin

osallistumisesta. Esityksen käsittely ajautui umpikujaan eduskunnassa. Hallitus esitti, että

presidentti päättäisi valtioneuvoston ehdotuksesta Suomen osallistumisesta

kriisinhallintaoperaatioihin.  Perustuslakivaliokunta kumosi (PeVL 54/2005 vp s. 3-4)

hallituksen esityksen perustuslain vastaisena, sillä se tulkitsi EU:n kriisinhallintaan

osallistuvien joukkojen lähettämisestä päättämisen kuuluva valtioneuvoston ulko- ja

turvallisuuspolitiikan toimivallan piiriin. Perustuslakivaliokunta katsoi ehdotuksen olevan

ristiriidassa perustuslain 93 §:n kanssa unionioperaatioiden kannalta.

Hallitus joutui vetämään esityksensä pois eduskunnasta, ja päätyi esittämään

kriisinhallintalain säätämistä poikkeuslakina (HE 5/2006 vp). Hallituksen linja oli selkeä;

presidentti säilyi päättävänä elimenä myös poikkeuslakiesityksessä. Lopulta lain säätämisellä

alkoi olla kiire, ja eduskunta myöntyi poikkeuslain säätämiseen. Laki on merkittävällä tavalla

ristiriidassa perustuslain kanssa. Kriisinhallintalaista käydyssä kiistasta paistoi läpi

periaatteellinen mielipiteiden eroavaisuus presidentin ulkopoliittisista toimivaltuuksista. Se

osoitti, että perustuslain säätämät raamit ulko- ja turvallisuuspoliittiselle päätöksenteolle

voivat olla ongelmallisia.

Uusi perustuslakimme on jälleen yhden ajan kompromissi – kuten oli vuoden 1919

hallitusmuotokin. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen johtojärjestelmän yhteistoimintavelvoite on

eräänlainen sovittelu presidenttivetoisen ja parlamentaarisen johtamisjärjestelmän välillä.

Perustuslaki jättää tarkoituksellista väljyyttä presidentin ja valtioneuvoston valtaoikeuksien

välille, ja tulkinnanvaraisin alue koskee juuri ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Joustavuus on

85 Hakkarainen 2006.
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tarpeen rohkeita ja epätavallisia ratkaisuja, kuten maan turvallisuuteen liittyviä päätöksiä,

silmällä pitäen. Presidentin valta on kuitenkin kaventunut huomattavasti, ja perustuslain

kirjaimen mukaisella tulkinnalla uutta Kekkosta ei voi enää tulla.  86

Presidentin ulkopoliittinen valta herättää edelleen keskustelua. Osa haluaisi riisua sitä

edelleen, kuten Matti Wiberg, joka olisi valmis luopumaan koko presidentti-instituutiosta.

Dosentti Teija Tiilikainen on ehdottanut presidentti-instituution kehittämistä ulkopolitiikan

saralla eräänlaisena keskustelun herättäjänä ja yleisen mielipiteen tulkkina. Helsingin

sanomien pääkirjoitus 23.5.2007 nosti esiin presidentin vahvan ulkopoliittisen aseman

ongelmallisuuden eduskunnan aseman näkökulmasta, koska presidentti ei ole tilivelvollinen

eikä vastuunalainen eduskunnalle. Nykyinen presidenttimme Tarja Halonen on osoittautunut

aktiiviseksi ulkopoliittiseksi toimijaksi sekä presidentin toimivaltuuksien vaalijaksi87.88

2.7. Yhteenveto

Vuoden 1919 hallitusmuoto säädettiin kiireessä ja se jäi hyvin tulkinnanvaraiseksi myös

ulkopoliittisten toimivaltasuhteiden määrittelemiseksi tarkasti. Perustuslain

kokonaisuudistukseen asti on ulkopoliittista johtamista sävyttänytkin kunkin presidentin

näkemys hallitusmuodon 33 §:n ilmaisun ”Suomen suhteista ulkovaltoihin määrää

presidentti.” tulkinnasta. Itsenäisyyden alun ulkoministerijohtoinen ulkopolitiikka väistyi

sodan syttyessä ja siirtyi yhä enemmän presidentin yksinomaisen vallankäytön piiriin.

Presidentti Kekkosesta kehittyi vahva vallankäyttäjä, joka piti niin sisä- kuin

ulkopolitiikkaakin vahvasti ohjaksissaan. Merkittävä vaikutus Kekkosen väkevään

vallankäyttöön oli silloisen Neuvostoliiton mielipiteen vaikutus Suomen ulkopoliittisten

linjausten muodostamiseen. Kekkonen oli Neuvosto-suhteiden taitaja ja arvostettu myös

Neuvostoliitossa.

Kekkosen väistyttyä vallasta presidentti Koivisto aloitti laajat valtiosääntöuudistukset, jotka

asteittain heikensivät presidentin sisäpoliittisia valtaoikeuksia ja vahvistivat parlamentarismin

periaatetta valtiosäännössä. Neuvostoliiton romahdettua Suomi alkoi suuntautua yhä

86 Uimonen 2001 s. 340–341.
87 ks. tarkemmin Uimonen 2001 s. 349–360.
88 Tiilikainen 2003 s. 220–221, Wiberg 2006 s. 208, ks. Helsingin Sanomien 23.5.2007 pääkirjoitus.
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enemmän länteen, ja neuvottelut niin Eta- kuin EY-jäsenyydestäkin aloitettiin.

Sopimusneuvottelut asettivat muutospaineita ulkopoliittisen toimivaltajärjestelmän

valtiosäännön tasoiselle muuttamiselle.  Presidenttimme piti viimeiseen asti kiinni

ulkopoliittisista toimivaltuuksista, mutta joutui kuitenkin taipumaan uuden perustuslain

säätämisen kynnyksellä. Vuoden 2000 perustuslakiin luotiin kaksijohtoinen ulkopolitiikan

johtojärjestelmä: presidentti säilyy yleisen ulkopolitiikan johdossa ja valtioneuvosto vastaa

EU-politiikasta pääministerin johdolla.

Merkittävää tässä järjestelmässä on presidentin ulkopoliittisen vallan sitominen

yhteistoimintaan valtioneuvoston kanssa. Tämä yhtäkkiseltään selkeä jako on käytännössä

osoittanut myös ongelmallisuutensa. Tarkkaa rajanvetoa puhtaasti yleisen ulkopolitiikan ja

EU-politiikan välille ei ole aina helppo tehdä. Kuinka toimivaltasuhteet näissä tilanteissa

jaetaan, siihen ei ole yksiselitteistä vastausta löytynyt. Unionin yhteisen ulko- ja

turvallisuuspolitiikan ala laajenee koskemaan yhä useampia alueita kansallisesta ulko- ja

turvallisuuspolitiikasta. Lisäksi unionin yhdenmukaistamisprosessi asettaa YUTP:n alaan

kuuluvat asiat unionin sisäiseen valmistelupiiriin. Nämä seikat vahvistavat valtioneuvoston

asemaa koko ulkopolitiikan alueella ja vaikeuttavat presidentin perustuslaillisten

ulkopoliittisten toimivaltuuksien toteutumista.

3. Tiedonsaantioikeuden oikeudellinen perusta

3.1. Tiedonsaantioikeuden muutos valtiopäiväjärjestyksen aikana

3.1.1. Ulkoasiainvaliokunnan ja tiedonsaantioikeuden synty

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta liitettiin eduskunnan lakimääräisten valiokuntien joukkoon

valtiopäiväjärjestyksen muutoksella vuonna 1918. Lakiesitystä käsiteltäessä tuotiin esiin

ajatus siitä, ettei valiokunnan ollut tarkoitus jäädä vain hallituksen neuvoa-antavaksi elimeksi.

Kansanedustaja Wuorimaa täsmensi, että ulkoasiainvaliokunnasta oli tehtävä elin, jolle

hallitus esittää ulkoasiat ratkaistavaksi. Hallituksen tulisi esittää eduskunnan hyväksyttäväksi

sellaiset asiat, jotka sen ratkaisua vaativat. Oli myös niitä, jotka epäilivät koko valiokunnan
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perustamisen tarpeellisuutta. Tämä johtui siitä, ettei ulkoasiainvaliokuntien toiminnasta eri

valtioissa ollut tuolloin vielä juurikaan kokemuksia. Samaisella valtiopäiväjärjestyksen

muutoksella parlamentarismin periaate kirjautui Suomen valtiosääntöön. VJ 32 §:n muutos

sääti, että hallituksen eli silloisen senaatin jäsenten tuli nauttia eduskunnan luottamusta.

Samassa yhteydessä eduskunnan tiedonsaantioikeus parantui tavalla, joka viittasi tietojen

kieltämisen sanktiointiin epäluottamuslauseella. Valtiopäiväjärjestykseen sisältyvät

säännökset lakimääräisten valiokuntien tehtävistä eivät vuoden 1918 muutoksellakaan tulleet

kuitenkaan koskemaan ulkoasiainvaliokuntaa.89

Ulkoasiainvaliokunnasta kehittyi 1920-luvulla valmisteluelimen ohella hallituksen ja

eduskunnan yhteydenpito- ja yhteistoimintaelin. Eduskunta oli muodollisesti ylin valtioelin,

mutta tasavallan presidentillä oli siitä vahva valvova ote. Tämän tarkoituksena oli

tosiasiallisesti rajoittaa eduskunnan valtaa, mikä toisaalta heijastui myös

ulkoasiainvaliokunnan asemaan. Vuonna 1928 säädetty valtiopäiväjärjestys (7/1928) sisälsi

uuden 48 §:n, joka kirjasi ulkoasiainvaliokunnan tehtävät perustuslakiin. Se vahvisti

ulkoasiainvaliokunnan käytännössä muovautuneet tehtävät ja antoi käytännöt

valtiosopimusten hyväksymiselle. Pykälä mainitsi valiokunnalle kolme tehtävää:

eduskunnassa hyväksyttävien valtiosopimusten valmistelu, hallituksen valtion suhteista

ulkovaltoihin antamien selontekojen käsittely sekä hallituskertomuksen tarkastus ulkoasioiden

osalta. Lisäksi pykälässä säädettiin valiokunnan jäsenten vaitiolovelvollisuudesta.90

Valtiopäiväjärjestyksen tiedonsaantioikeuden eli 48 §:n toisen momentin tulkintaan liittyvä

merkittävä problematiikka koski kahta asiaa: Onko valiokunnan oikeus saada tietoja myös

hallituksen velvollisuus antaa niitä? Kumpi osapuoli, valiokunta vai hallitus, päättää

vaativatko asianhaarat tietojen antamista? Jo ennen 1928 valtiopäiväjärjestyksen

voimaantuloa ulkoasiainvaliokunta pyrki korostamaan valiokunnan itsenäistä oikeutta vaatia

hallitukselta selontekoja ulkopoliittisista tapahtumista. Hallitus pyrkikin osaltaan valiokunnan

tahdon toteuttamiseen. Vanhempi oikeuskirjallisuus91 on antanut etusijan tulkinnalle, joka

korostaa valiokunnan aloiteoikeutta tietojen pyytämiseen.92

89 Broms 1967 s. 151—152, 155; Meres-Wuori 1998 s. 60, Jyränki 2006 s. 34.
90 Meres-Wuori 1998 s. 60, Jyränki 2006 s. 41—42.
91 Ks. esim. Kaira, Kaarlo: Valtiosopimusten tekemisestä ja voimaansaattamisesta Suomen oikeuden mukaan
1932 s. 243—245.
92 Broms 1967 s. 218—221.
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Säännöksen katsottiin kuitenkin asettavan kaksi rajoitusta. Ensinnäkin säännöksen ilmaus

”niin usein kuin asianhaarat vaativat” korosti hallituksen harkintavaltaa siitä, missä tilanteissa

tietoja annettiin. Toiseksi tietojen oli nimenomaan koskettava valtakunnan suhteita

ulkovaltoihin. Valiokunnan tiedonsaantioikeus VJ 48 §:n 1 momentin mukaisissa

valtiosopimuksen valmistelutehtävissä perustui VJ 53 §:ään, joka sisälsi yleissäännöksen

valiokuntien tiedonsaantioikeudesta. Hallituksen selontekovelvollisuus VJ 48 §:n 2 momentin

tapauksissa ulottui näitä valtiosopimusasioita pidemmälle.93

Vuoden 1928 valtiopäiväjärjestyksen 48 § oli merkittävä parannus eduskunnan

mahdollisuuksiin vaikuttaa valtiosopimusneuvotteluihin ennen sopimuksen hyväksymistä.

Uudempi oikeuskirjallisuus on tosin tulkinnut 48 §:ssä ilmaistua tiedonsaantioikeutta lähinnä

valiokunnan oikeutena, mutta ei niinkään hallituksen velvollisuutena.

Ulkoasiainvaliokunnalla ei ole ollut ehdotonta oikeutta tietojen saamiseen, saatikka hallitusta

sitovien toimintaohjeiden antamiseen. Merkittävää 48 §:n toimivaltuuksien kannalta oli

säännökseen sisältyvä valiokunnan oikeus antaa hallitukselle selonteon johdosta lausunto.

Säännöksen sanamuodosta ilmeni, että valiokunnan oli itse ratkaistava yksityistapauksittain

tällaisen lausunnon antamisesta hallitukselle. Pykälän kolmannen momentin mukaan

ulkoasiainvaliokunnalla oli oikeus tarkastaa hallituksen kertomuksen ulkopoliittinen osa.

Myös tämä antoi valiokunnalle mahdollisuuden puuttua hallituksen ulkopoliittiseen

toimintaan. Tehtävä oli valiokunnalle uusi, ja suuntauksena oli aina vuoteen 1941 asti, ettei

valiokunta antanut kertomuksen johdosta lausuntoa.94

Merkittävä ulkoasiainvaliokunnan asemaa kohottanut tapahtuma oli Varsovan sopimuksen

johdosta koko hallitukselle annettu epäluottamuslause vuonna 1922. Baltian maiden ja

Suomen välinen viisivuotinen sopimus tähtäsi puolustusliittoon, ja sen tarkoituksena oli auttaa

sitä valtiota, johon Neuvosto-Venäjä mahdollisesti hyökkäisi. Sopimuksen valmistelu oli

kokonaan ulkoministerin hoidettavana. Sen kahdeksas artikla95 herätti  Suomessa  poliittisen

myrskyn, ja ulkoasiainvaliokunta oli sitä mieltä, että asia olisi pitänyt käsitellä valiokunnassa

ennen sopimuksen solmimista. Tästä syystä ulkoministeri sai eduskunnalta

93 Broms 1967 s. 218—221.
94 Broms 1967 s. 221, 227—228; Jyränki 2006 s. 60—61.
95 Artiklan mukaan Varsovan konferenssissa edustetut valtiot selittivät siinä tapauksessa, että jokin toinen valtio
hyökkäisi niistä jonkun kimppuun tämän sitä aiheuttamatta, suhtautuvansa suopeasti siihen valtioon, jonka
kimppuun on käyty, ja ryhtyvänsä heti sopimaan niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä.
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epäluottamuslauseen, johon ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä esittämällä kannalla oli suuri

vaikutus. Koko hallitus erosi tämän epäluottamuslauseen seurauksena.96

Menettely Varsovan sopimuksen yhteydessä korosti epäilemättä eduskunnan ja sen

ulkoasiainvaliokunnan toimivaltuuksia ulkopoliittisissa kysymyksissä. Hallituksen

käyttäytymisessä tämä näkyi siten, että se pyrki vastedes pitämään valiokunnan tarkoin

tapahtumien tasalla. Myöhemmin ulkoasiainvaliokunnan jäsenet viittasivat useasti Varsovan

sopimuksen raukeamiseen esimerkkinä seurauksista, joita hallitukselle voi koitua, mikäli se

laiminlyö yhteistyön eduskunnan ja ulkoasiainvaliokunnan kanssa. Tapahtuman seurauksena

myös valiokunnan toiminnan epäilijät vähenivät.97

3.1.2. Katsaus tiedottamisen käytäntöön valtiopäiväjärjestyksen aikana

Ennen talvisotaa ulkoasiainvaliokunnan työskentely koostui lukumäärällisesti enimmäkseen

kauppasopimuksista. Valiokunta pyrki kiinnittämään huomiota myös ulkoasiainhallinnon

hoitoon. Yhteistyö hallituksen kanssa oli yleensä mutkatonta, mutta joissakin yksityiskohdissa

valiokunta arvosteli hallituksen toimintaa. Vuoden 1928 valtiopäiväjärjestyksen säännökset

eivät juuri vaikuttaneet sitä ennen vakiintuneisiin valiokunnan toimintamuotoihin. Lausunnon

antamiseen valiokunta ei turvautunut kertaakaan. Ulkoasiainvaliokunta seurasi valppaasti

ulkopoliittisia tapahtumia, ja hallituskin antoi painoarvoa sen mielipiteille. Talvisodan

syttyessä ulkoasiainvaliokunnan toiminta lamaantui kokonaan siihen saakka, kunnes

eduskunta palasi takaisin Helsinkiin. Syinä hallituksen pidättyväiseen tiedottamiseen olivat

varmastikin Neuvostoliiton vaatimus luottamuksellisuudesta, virhetulkinta vastapuolen

aikeiden vakavuudesta sekä eduskunnan nousevan kritiikin pelko.98

Rauhanneuvotteluihin liittyi myös ikävä tapaus, jossa rikottiin valiokunnan jäsenten osalta

vaitiolovelvollisuutta. Kaksi ulkoasiainvaliokunnan jäsentä, jotka olivat tietoisia juuri

päättyneessä valiokunnan kokouksessa käsitellyn asian99 salaisesta luonteesta, keskustelivat

kokouksessa tapahtuneesta asian käsittelystä. Kovaäänisen keskustelun kuuli eduskunnan

painatustöiden kanslian virkamies, joka ilmoitti STT:lle sen, mitä oli kuullut. Tieto kulkeutui

96 Broms 1967 s. 256, Meres-Wuori 1998 s. 73.
97 Broms 1967 s 258—259.
98 Broms 1967 s. 282—303, Nousiainen 2006 s. 210.
99 Kokouksessa keskusteltiin ja äänestettiin hallituksen esittämistä rauhanehdoista.
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tietysti Neuvostoliiton rauhanneuvottelijoille, minkä jälkeen oli selvää, ettei Suomen

rauhanvaltuuskunnalle tehty enää mitään myönnytyksiä. Kysymyksessä oli

rauhanneuvotteluiden kannalta kohtalokas vuoto, joka johti syytteiden nostamiseen niitä

henkilöitä vastaan, jotka olivat vastuussa uutissähkeen lähettämisestä. Rauhan solmimisen

aikoihin hallitus jälleen kääntyi valiokunnan puoleen, ja valiokunta sai aktiivisesti osallistua

rauhan neuvotteluihin. Valiokunnan jäsenten esittämät kannanotot noudattivat pääosin niin

hallituksen linjaa kuin eduskunnan kannanottoja kokonaisuutena100

Rauhan solmimisen jälkeen keväällä 1940 ulkoministeri Witting piti ulkoasiainvaliokunnan

hyvin ajan tasalla ulkopoliittisista tapahtumista. Tiedottaminen kuitenkin supistui

huomattavasti jatkosodan lähestyessä. Jatkosota syttyi eduskunnan ja ulkoasiainvaliokunnan

kannalta vielä yllättävämmin kuin talvisota. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Voionmaa

totesi hallituksen ja valiokunnan yhteistyön olleen erittäin puutteellista. Puutteellinen

tiedottaminen jatkui jatkosodan puhjettua, mutta parani jälleen rauhanneuvotteluihin

mennessä. Rauhankeskustelujen aikana hallitus tiedotti koko eduskuntaa, ja toimielinten

välinen yhteistyö tiivistyi kiinteämmäksi kuin mitä se oli ollut koko sotien aikana. Broms

korostaa ulkoasiainvaliokunnasta tekemässään tutkimuksessa, että ulkoasiainvaliokunnalla oli

suurempi merkitys molempien sotien ratkaisuvaiheissa kuin mitä yleensä on esitetty101. Myös

Meres-Wuori on esittänyt, että eduskunta oli tiiviisti mukana rauhanprosesseissa. Sotien

aikana uudeksi yhteydenpitomuodoksi kehittyi myös pääministerin ja eduskuntaryhmien

puheenjohtajien tapaamiset, jotka täydensivät hallituksen ja eduskunnan

ulkoasiainvaliokunnan yhteistyötä.102

Ulkoasiainvaliokunta ryhtyi seuramaan entistä tarkemmin hallituksen ulkopoliittisia

suunnitelmia sekä esittämään niistä aikaisempaa herkemmin kommentteja 1950-luvun

puolivälistä alkaen. Valiokunnan työmäärä lisääntyi 1970-luvulle tultaessa. Lukumäärällisesti

kauppasopimukset olivat edelleen valiokuntaa eniten työstävimpiä. Ulkoasiainvaliokunnan

työmäärän kasvuun vaikuttivat myös ulkopoliittisten kysymysten lisääntyminen toisen

maailmasodan jälkeen, Suomen diplomaattisuhteiden kasvu, ulkomaankaupan lisääntyminen

sekä Suomen jäsenyydestä kansainvälisissä järjestöissä aiheutuneet tehtävät. Etenkin Suomen

toimintaa YK:ssa valiokunta seurasi tarkoin. Ulkoasiainvaliokunnasta tulikin se kanava, jota

100 Broms 1967 s. 299, 302.
101 Ks. tarkemmin Broms 1967 s. 334.
102 Broms 1967 s. 304—309, 332—335; Meres-Wuori 1998 s. 92.
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käyttäen hallitus informoi eduskuntaa YK-politiikastaan. Hallitusta syytettiin vuodesta 1945

lähtien useasti olemattomasta tai liian myöhäisestä valiokunnan informoimisesta. Tämä

vaikutti negatiivisesti valiokunnan vaikutusmahdollisuuksiin. Hallitus kuitenkin näyttää

suostuneen valiokunnan tietojensaantipyyntöön aina kun sellainen esitettiin. Ongelmana oli

pikemminkin se, ettei valiokuntaa aina tärkeissäkään asioissa tiedotettu, eikä se arvannut

tietoja myöskään pyytää.103

Presidentin vahvistuva ulkopoliittinen asema vaikutti myös eduskunnan

ulkoasiainvaliokuntaan. Yhteydenpito hallituksen ja valiokunnan välillä oli läpi

vuosikymmenien riippuvainen hallituksen tahdosta, ja selvitykset annettiin pitkälti sen

aloitteesta. Yhteydenottojen tiheys, luonne ja merkitys vaihtelivat paljon tilanteiden ja

henkilöiden mukaan. Presidentti Paasikivi korosti eduskunnan asemaa ja antoi sille tietoja

etukäteen tärkeissäkin ratkaisuissa. Toisaalta hän ajoi omaa ulkopoliittista linjaansa

riippumatta ulkoasiainvaliokunnan kannoista. Esimerkiksi Porkkalan palautus ja YYA-

sopimuksen voimassaolon jatkaminen neuvoteltiin äärimmäistä salaisuutta noudattaen.

Presidentti Kekkonen taas aloitti käytännön, jonka mukaan presidentti selosti tärkeitä

vierailujaan ulkoasiainvaliokunnalle. Selostusten yhteydessä saatettiin ottaa esille muitakin

ulkopolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä. Koivisto jatkoi presidenttinä tätä käytäntöä.104

Presidentti Koiviston kaudella ulkopoliittinen johtamisjärjestelmä parlamentarisoitui

huomattavasti. Koivisto varmisti, että päätökset tehtiin yhteisymmärryksessä pääministerin ja

ulkoministerin kanssa. Päätösten tosiasiallinen parlamentaarinen kate tuli näin varmistettua.

Presidentti Koivisto oli kiinnostunut kytkemään myös eduskunnan vahvemmin

ulkopoliittiseen päätöksentekoon. Perustuslain tasoisia muutoksia eduskunnan

ulkoasiainvaliokunnan tiedonsaantioikeuteen ei kuitenkaan tehty.105

Vuonna 1989 Suomen Kuvalehdelle antamassa haastattelussa ulkoasiainvaliokunnan

puheenjohtaja Markus Aaltonen otti kantaa tiedonsaantioikeuden toteutumiseen. Hänen

mielestään valiokunnan tulisi saada hallitukselta tietoja nykyistä aikaisemmin. Valiokunnalla

tulisi olla mahdollisuus esittää saaduista selvityksistä omat huomautuksensa sekä

mahdollisuus valvoa, mihin ehdotukset lopulta johtavat. Aaltonen perusteli mielipiteensä

103 Broms 1967 s. Jyränki 2006 s. 61, Nousiainen 1998 s. 386.
104 Meres-Wuori 1998 s. 119, 151; Nousiainen 1998 s. 385—386.
105 Tiitinen 2000 s. 136.
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voimassa olevan valtiosäännön kirjaimella ja hengellä. Hänen mielestään valiokunnan ja

hallituksen yhteistyössä oli vielä parantamisen varaa. Valiokunnan puheenjohtaja kehotti

myös valiokuntaa jämerämpiin otteisiin, vaikka toisaalta hän myös myönsi, että

ulkoasiainvaliokunnan perusteltu kannanotto on aina otettu huomioon. Näin ollen

ulkoasiainvaliokunnan tiedonsaantioikeuden toteutumisen voidaan kokonaisuudessa sanoa

olleen melko samanlaista aina valtiopäiväjärjestyksen syntymisestä 1990-luvulle asti.

3.1.3. Euroopan integraation tuomat muutokset

Eta-sopimuksen yhteydessä säädetty hallitusmuodon uusi 33 a § kytki eduskunnan

kansainvälisissä toimielimissä tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun, siten kuin

valtiopäiväjärjestyksessä säädettiin. Uudistuksen takana oli kaksi oivallusta eduskunnan

vaikutusmahdollisuuksien turvaamisesta. Ensinnäkin parlamentin vaikuttamisen on

kohdistuttava nimenomaan valmisteluvaiheeseen. Toiseksi vaikuttaminen tapahtuu

nimenomaan maan hallituksen kautta, joten eduskunnan ja valtioneuvoston välisen

yhteydenpidon ja vuorovaikutuksen turvaaminen oli eduskunnan aseman kannalta

välttämätöntä. Ulkoasiainvaliokunnan tiedonsaantioikeus kansainvälisissä asioissa parani

näiden oivallusten seurauksena, kun säädettiin perustuslakiin muutoksia Eta-sopimuksen

yhteydessä.106

Valiokunnan tiedonsaantioikeutta tarkistettiin muuttamalla sitä sääntelevää

valtiopäiväjärjestyksen 48 §:n 2 momenttia. Sanamuoto selveni niin, että siitä kävi ilmi

valiokunnan oikeus saada selontekoja pyytämättä. Selonteko-oikeus ulottui nyt myös

periaatteellisesti merkittäviin ulkopoliittisiin ratkaisuihin riippumatta siitä, koskivatko ne

valtiosopimuksia tai edellyttivätkö ne eduskunnan toimivaltaan liittyviä toimia. Eduskunnan

ulkoasiainvaliokunnasta tuli EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluvien

asioiden käsittelijä eduskunnassa. Tämä lisättiin VJ 48 §:n 2 momenttiin (1551/1994) EU-

sopimuksen tullessa voimaan.107

Jo ennen Euroopan integroitumisen seurauksena vahvistunutta asemaa, pidettiin

tiedonsaantioikeutta valtiosäännön mukaisena ja parhaana eduskunnan vaikutusväylänä

106 Tiitinen 2000 s. 143—144.
107 Meres-Wuori 1994 s. 66—67 & 1998 s. 252.
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ulkoasioihin. Tiedonsaantioikeus koski oikeuskirjallisuuden perusteella jo tuolloin muitakin

ulkoasioita kuin kansainvälisiä sopimuksia. Olihan sopimusten käsittely hajautettu

asianmukaisten erikoisvaliokuntien käsiteltäviksi VJ:n 48 §:n muutoksella vuonna 1991

(548/1991). Myös Eurooppa-neuvoston kokouksista tiedottaminen tulkittiin pääministerin

tehtäväksi, mikä korosti valtioneuvoston asemaa EU-asioissa ja täten myös parlamentaarisen

vastuukatteen toteutumista unioniasioiden hoidossa.108

Ennen perustuslain kokonaisuudistusta VJ 48 §:n 2 momenttia voitiin tulkita myös

presidenttiä velvoittavasti. Tämä oli perusteltavissa hallitusmuodon 33 §:llä sekä sillä

tosiasialla, että presidentti saattoi toimia ulkoasioiden hoidossa toisinaan myös yksin, ilman

hallitusta. Tällöin hänellä saattoi olla tiedossa sellaista informaatiota, jota ministereillä ei

ollut. Tulkintaa rajoitti kuitenkin se, ettei presidentti tradition mukaan koskaan saapunut

fyysisesti eduskuntataloon kuultavaksi.109

Suuri valiokunta antoi perustuslain unioniasioiden käsittelyä koskevista säännöksistä

yksityiskohtaiset ohjeet vuonna 1996. Ulkoasiainvaliokunta antoi samanlaiset ohjeet unionin

ulko- ja turvallisuuspoliittisten asioiden käsittelystä. Tämä eduskunnan ja hallituksen

vuorovaikutusmalli toimi kokonaisuutena hyvin. Järjestelmä oli eduskunnan itse itselleen

varaama osallistumismahdollisuus unioniasioiden hoitoon, ja olikin yksi unionimaitten

tehokkaimmista. Se tiivisti eduskunnan ja hallituksen keskinäistä yhteydenpitoa ja

vuorovaikutusta kaikissa unionin tehtäviin kuuluvissa asioissa. Eduskunnan rooli etenkin

ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella vahvistui.110

3.2. Tiedonsaantioikeus voimassa olevan oikeuden mukaan

3.2.1. Perustuslain säännös ja sen tulkinta

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan tiedonsaantioikeudesta kansainvälisissä asioissa

säädetään perustuslain 97 §:ssä. Säännös on täydentävä suhteessa perustuslain 47 §:ään, joka

108 Jyränki 1991 s. 153, Tiitinen 2000 s. 144.
109 Jyränki 1991 s. 154.
110 Tiitinen 2000 s. 145.
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on eduskunnan tiedonsaantioikeuden yleissäännös111. Sama ulkoasiainvaliokunnan

tiedonsaantioikeus oli asiallisesti ilmaistu seuraavissa valtiopäiväjärjestyksen säännöksissä:

48 § 2 mom., 54 a §, 54 e § sekä 54 g §. Perustuslakiuudistus kokosi hajanaisen ulkoasioita

koskevan sääntelyn, ja tämä näkyy myös tiedonsaantioikeuden kokoamisena yhteen

säännökseen. Perustuslaista antamassaan esityksessä (HE 1/1998 vp) hallitus pitää säännöstä

ulkopolitiikan parlamentaarisen valvonnan kannalta keskeisenä.

Hallituksen esitys muotoili säännöksen aikaisempaa yleisemmäksi siten, että ulko- ja

turvallisuuspolitiikka kattaa sekä valtakunnan suhteet ulkovaltoihin että Euroopan unionin

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan112.  Säännöksessä puhutaan yleisesti selvityksestä, eikä

tiedottamisen muotoa ole sen tarkemmin säännelty. Hallitus esitti, että näin

ulkoasiainvaliokunnan ja valtioneuvoston yhteydenpitomuodot voisivat vaihdella asiasta ja

tilanteesta riippuen. Hallituksen esitys korosti myös valtioneuvoston oma-aloitteisuutta

tiedottamisessa.113 Perustuslakivaliokunta kritisoi hallituksen esityksestä antamassaan

mietinnössä (PeVM 10/1998 vp s. 29) pykälän 1 momentin loppuosaa. Muutoin se yhtyi

perustuslain kansainvälisten asioiden luvun osalta ulkoasiainvaliokunnan antamaan

lausuntoon (UaVL 6/1998 vp).

PeL 97 §:n 1 momentin mukaan eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan tulee pyynnöstään ja

muutoinkin tarpeen mukaan saada valtioneuvostolta selvitys ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa

koskevista asioista.  Hallituksen esityksen ja ulkoasiainvaliokunnan lausunnon tapaan

oikeuskirjallisuus on painottanut tässä momentin kohdassa kahta asiaa. Ensinnäkin ulko- ja

turvallisuuspolitiikka kattaa niin valtion yleiset suhteet ulkovaltoihin kuin unionin yhteisen

ulko- ja turvallisuuspolitiikan. Yleiset suhteet koskevat sekä suhteita toisiin valtioihin että

kansainvälisiin järjestöihin. Tosin ulkoasiainvaliokunta tähdensi, ettei valiokunnan

tiedonsaantitarve ennen uutta perustuslakiakaan ollut rajoittunut vain unionin yhteisen ulko-

ja turvallisuuspolitiikan alueelle. Valiokunnan mukaan PeL 97 §:n mukainen

tiedonsaantioikeus on vähintään valtiopäiväjärjestyksen 48 §:n 2 momentin mukainen (kurs.

RP). Toiseksi on korostettu valtioneuvoston velvollisuutta tietojen antamiseen. Tämä on

perusteltua otettaessa huomioon tiedottamisen hajanaisuus valtiopäiväjärjestyksen aikana. On

111 Saraviita 2000 s. 492.
112 vrt. VJ 48 § 2 mom.
113 HE 1/1998 vp s. 154.
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edelleen mahdollista, että ulkoasiainvaliokunnalla ei ole tietoja tietystä suunnitelmasta, eikä

siten voi pyytää asiasta selvitystä.

Hallituksen esitys (HE 1/1998 vp s. 154) korosti pykälän selvitys – sanaa. Hallitus perusteli

sanavalintaa sillä, että näin ulkoasiainvaliokunnan ja valtioneuvoston yhteydenpitomuodot

voisivat vaihdella asiasta ja tilanteesta riippuen. Ulkoasiainvaliokunta totesi lausunnossaan

tämän pykälän kohdan vastaavan valtiopäiväjärjestyksen aikaista menettelyä.114 Hallitus

mainitsi esityksessään vielä erityisesti, ettei säännöksen tarkoituksena ole estää

ulkoasiainvaliokunnan ja tasavallan presidentin välistä kanssakäymistä. Pykälässä säädetään

myös suuren valiokunnan tiedonsaantioikeudesta unioniasioiden osalta. Näiden kahden

valiokunnan työnjakoon unioniasioissa syvennyn tarkemmin seuraavassa luvussa.

Pykälän 1 momentin loppuosa säätää puhemiesneuvostolle mahdollisuuden päättää

selvityksen ottamisesta keskusteltavaksi täysistuntoon. Hallitus esitti alun perin, että säännös

mahdollistaisi vain suurelle valiokunnalle annettavan selvityksen ottamisen

täysistuntokeskusteluun. Perustuslakivaliokunta piti kuitenkin tärkeänä, että sama

mahdollisuus avataan perustuslaissa ulkoasiainvaliokunnalle annettavalle selvitykselle.

Valiokunta katsoi, että tällaiselle menettelylle olisi jo aikaisemmin ollut tarvetta. Samalla se

piti ilmeisenä tällaisen menettelyn olevan kuitenkin poikkeuksellista. Tähän todennäköisin

syy on salaamistarve, koska jos asia valtioneuvostolta saadun selvityksen perusteella

edellyttää vaiteliaisuutta, ei keskustelu täysistunnossa ole mahdollista. Täysistuntokeskustelun

tarkoituksena on saada käytetyistä puheenvuoroista ilmi eduskunnan kanta ulkoasioita

koskevaan hankkeeseen. Varsinaisen eduskunnan kannanoton ilmaisee kuitenkin

asianomainen valiokunta. Aloitteen asian ottamisesta täysistuntokeskusteluun tekee

valiokunnan puheenjohtaja.115

PeL 97 §:n 2 momentti säätää pääministerille velvollisuuden tiedottaa eduskuntaa tai sen

valiokuntaa Eurooppa-neuvoston kokouksessa käsiteltävistä asioista etukäteen sekä

viipymättä kokouksen jälkeen. Tietojen antamisen velvollisuus on kohdistunut nimenomaan

pääministeriin, mikä on perusteltua PeL 93 §:n 2 momentin mukaan. Siinähän säädetään

unioniasioiden valmisteluvastuu valtioneuvostolle, jonka johdossa pääministeri toimii. Tämä

järjestelmä täydentää perustuslain parlamentarismin periaatteen toteutumista.

114 UaVL 6/1998 vp s.8.
115 PeVM 10/1998 vp s.29, Saraviita 2000 s. 492—494, Jyränki 2000 s. 210.
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Tiedonantovelvollisuus kattaa kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Näin ollen myös

sellaiset, joissa eduskunnalla ei ole päätös- tai myötävaikutusvaltaa. Pääministeri tiedottaa

myös niistä asioista, joiden päätöksentekoon tasavallan presidentti osallistuu. Tiedottaminen

voi tapahtua PeL 45 §:n 2 momentissa tarkoitetulla pääministerin eduskunnan täysistunnossa

esittämällä ilmoituksella. Pääministeri voi myös tiedottaa valiokuntaa (käytännössä asiasta

riippuen joko suurta valiokuntaa tai ulkoasiainvaliokuntaa), jolloin tiedottaminen tapahtuu

vapaamuotoisesti.116

Perustuslain 97 §:n 2 momentti säätää, että tietojenantovelvollisuus koskee myös unionin

perussopimusten muutosten valmistelua. Tiedottamisesta on vastuussa pääministeri, ja siinä

noudatetaan samaa menettelyä kuin Eurooppa-neuvoston kokousten tiedottamisesta. Tämän

säännöksen kirjaaminen on ollut tärkeää eduskunnan tiedonsaanti- ja

vaikutusmahdollisuuksien kokonaisvaltaisen turvaamisen kannalta. Muutoin ne olisivat

voineet jäädä epäselviksi, sillä tällaisia unionin kehittämistä koskevia asioita ei käsitellä

yhteisöjen pysyvässä toimielinjärjestelmässä. Käsittelevänä toimielimenä on hallitusten

välinen konferenssi.117

Pykälän 3 momentti antaa asianomaiselle valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon

antamiseen valtioneuvoston selvityksen perusteella. Asianomainen valiokunta on tässä

pykälässä mainitut suuri valiokunta tai ulkoasiainvaliokunta, asian laadusta riippuen.

Lausunto annetaan pykälässä tarkoitettujen selvitysten tai tietojen johdosta suoraan

valtioneuvostolle. Momentti tukee näiden kahden valiokunnan asemaa eduskunnan

kannanmäärittelijöinä unioniasioissa. Lausunto ei ole oikeudellisesti sitova, mutta osana

ulkopolitiikan parlamentaarista valvontaa sillä on poliittista merkitystä.118

Tässä yhteydessä on myös syytä mainita valiokunnan jäsenten vaitiolovelvollisuudesta, josta

säädetään perustuslain 50 §:n 3 momentissa. Momentin mukaan valiokunnan jäsenten on

noudatettava Suomen kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden kohdalla sitä

vaiteliaisuutta, jota ulkoasiainvaliokunta tai suuri valiokunta valtioneuvostoa kuultuaan on

katsonut asian laadun vaativan. Valtiopäiväjärjestyksen mukaan vaiteliaisuusvelvollisuudesta

päätti valtioneuvosto. Ulkoasiainvaliokunta tähdensi lausunnossaan (UaVL 6/1998 vp s. 9),

116 PeVM 10/1998 s. 29, Saraviita 2000 s. 492—493, Eerola – Mylly – Saarinen 2000 s. 174—175.
117 Eerola ym. 2000 s. 175.
118 Jyränki 2000 s. 210, UaVL 6/1998 vp s.8.
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että esitykseen sisältyvä muutos ei saa tulevaisuudessakaan estää salassa pidettävien tietojen

saamista eikä vaikuttaa ulkoasiainvaliokunnalle annettavien tietojen luottamuksellisuuden

asteeseen. Hallituksen esityksessä, 97 §:ään sisältyvää eduskunnan tiedonsaantioikeutta

kansainvälisissä asioissa koskevien kannanottojen valossa ulkoasiainvaliokunta katsookin,

että esityksellä ei pyritä vaikeuttamaan sen tiedonsaantioikeutta.

Perustuslain 97 §:ää menettelyn osalta täydentävät eduskunnan työjärjestyksen 30 § ja 38 §:n

1 momentti sekä suuren valiokunnan työjärjestyksen säännökset. Lisäksi erikoisvaliokuntien

on otettava huomioon suuren valiokunnan lausunto (SuVL 3/1995 vp) sekä

ulkoasiainvaliokunnan lausunto (UaVL 6/1995 vp), vaikka lausunnot ovatkin annettu

valtiopäiväjärjestyksen vielä ollessa voimassa.119

3.2.2. Ulkoasiainvaliokunnan ja suuren valiokunnan työjako EU-asioissa

Suuren valiokunnan (SuV) päätehtävänä on toimia eduskunnan EU-valiokuntana. Suuri

valiokunta edustaa koko eduskuntaa ja ilmaisee sen kannan sekä unionin ensimmäisen

(yhteisöpilari) että kolmannen pilarin asioissa (rikosoikeudellinen ja poliisiasiain yhteistyö).

Valiokunnan tärkein tehtävä on varmistaa, että eduskunnan vaikutus ja parlamentaarinen

valvonta toteutuu unionin päätöksenteossa.120 Perustuslain 96 §:n nojalla suurelle

valiokunnalle tulevat säädösehdotukset ovat varsinaisia unioniasioita (U-asiat). Nämä ovat

yksinomaan suuren valiokunnan toimivaltaan kuuluvia unioniasioita. Ulkoasiainvaliokunta

toimii näissä kysymyksissä toimivaltaisena erikoisvaliokuntana suhteessa suureen

valiokuntaan, milloin ne koskevat unionin ulkosuhdekysymyksiä. Ulkoasiainvaliokunta

käsittelee ja antaa lausunnot suurelle valiokunnalle Euroopan yhteisöjen taloudellisiin

ulkosuhteisiin ja kehitysyhteistyöhön liittyvistä valtioneuvoston kirjelmistä.121

Epäselvyyksiä ulkoasiainvaliokunnan ja suuren valiokunnan välillä saattaa ilmetä PeL 97 §:n

mukaisen tiedonsaantioikeuden perusteella annettavien selvitysten käsittelyssä. Perustuslain

97 §:n nojalla tulevat selvitykset kirjataan suuressa valiokunnassa E-asioina (Eurooppa-asia),

jotka voivat tulla vireille myös ulkoasiainvaliokunnassa (UaV). E-asia voidaan katsoa olevan

119 Valiokuntaopas 2000 s. 49.
120 http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/tervetuloa/valiokunta.htx#,
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/tervetuloa/euasiat.htx.
121 Jääskinen 2000 s. 123—124.

http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/tervetuloa/valiokunta.htx#,
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/tervetuloa/euasiat.htx.
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selvitys asiasta, josta ei pidä antaa kirjelmää 96 §:n nojalla. Se on selvitys asian valmistelusta

EU:ssa silloin, kun siitä on mahdollista antaa erillinen asiakohtainen dokumentti. E-asian

kohteena voi esimerkiksi olla yleinen katsaus jostakin EU:n toiminta-alasta, selvitys Suomen

suhtautumisesta johonkin EU:n politiikkaan taikka selvitys valmisteluista, jotka voivat johtaa

EY-säädöksen antamiseen, mutta joka ei vielä vaadi 96 §:n mukaista menettelyä.122

E-asiat tulevat ulkoasiainvaliokuntaan vain ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta. On myös

mahdollista, että kummallakin valiokunnalla (SuV ja UaV) on yhtäläinen rooli. Tämä voi

tapahtua silloin, kun EU:ssa on esillä asia, johon sovelletaan osin yhteisöllistä

päätöksentekotapaa ja osin Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen sisältyviä yhteisen ulko-

ja turvallisuuspolitiikan määräyksiä. On sovittu, että tällaisella asialla tulee olla yksi ainut

diaarikoodi, eli se kirjataan valtiopäiväasiakirjoihin yhdellä tunnuksella, tässä tapauksessa E-

asiana. E-tunnuksen antaa joko suuren valiokunnan tai ulkoasiainvaliokunnan sihteeristö,

jotka pitävät yhteyttä toisiinsa päällekkäisten kirjausten välttämiseksi.123

Ulkoasiainvaliokunnalla on EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevassa päätöksenteossa

samanlainen tietojensaantioikeus ja puhevalta eduskunnan nimissä kuin suurella valiokunnalla

muissa EU-asioissa. Ulkoasiainvaliokunta käsittelee toimivaltaansa kuuluvia EU-asioita ja

kuulee ministereitä samalla tavoin kuin suuri valiokunta sekä päättää eduskunnan kannasta.

Myös toimivallan oikeudellinen perusta on sama kuin suuren valiokunnan: PeL 96 sekä 97 §.

Ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan kuuluu valmistella eduskunnan päätökset, jotka koskevat

EU:n perussopimusten muutosten hyväksymistä ja voimaansaattamista. Tähän liittyvien

valtioneuvoston eduskunnalle antamien selontekojen ja tiedonantojen käsittely kuuluu myös

ulkoasiainvaliokunnalle.124

Perussopimusten muutosehdotusten kohdalla on eduskunnassa menetelty niin, että

ulkoasiainvaliokunta antaa sitä koskevasta valtioneuvoston selonteosta mietinnön, ja suuri

valiokunta sekä yleensä useammat erikoisvaliokunnat antavat siitä ulkoasiainvaliokunnalle

lausunnon. Sekä ulkoasiainvaliokunta että suuri valiokunta pyytävät hallitusten välisen

konferenssin aikana selvityksiä siellä käsiteltävistä asioista. Valiokunnat antavat halutessaan

näistä selvityksistä valtioneuvostolle lausuntoja ja tätä kautta ohjaavat Suomen edustajien

122 Valiokuntaopas 2000 s. 52.
123 Lahnalampi 2006.
124 http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/tervetuloa/euasiat.htx.

http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/tervetuloa/euasiat.htx.
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toimintaa konferenssissa. Perussopimusten voimaansaattamista koskevat hallituksen esitykset

käsitellään ulkoasiainvaliokunnassa, joka antaa niistä mietintönsä. Suuri valiokunta ja

perustuslakivaliokunta ovat lähes poikkeuksetta antaneet ulkoasiainvaliokunnalle näistä

asioista lausunnon.125

Suuren valiokunnan sekä ulkoasiainvaliokunnan asema perustuslain 97 §:n 2 momentin

mukaisen pääministerin tiedottamisvelvollisuuden suhteen on yhtäläinen. Pääministerin on

tiedotettava kumpaakin valiokuntaa Eurooppa-neuvoston kokouksista, koska siellä käsitellään

molempien valiokuntien toimivaltaan kuuluvia asioita. Nämä selvitykset käsitellään

valiokunnissa useimmiten niin sanottuina valiokuntien omina asioina126, koska tiedottaminen

tapahtuu vapaamuotoisesti ja usein ilman kirjallista selvitystä.127

Suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan välinen toimivallanjako EU-asioissa näyttää

perustuslain pohjalta olevan melko selkeä. Valiokuntien välillä on kuitenkin ollut

erimielisyyttä unionin perussopimusten muuttamista koskevien esitysten käsittelyn osalta.

Suuri valiokunta on kritisoinut käytäntöä, jonka mukaan hallitusten välistä konferenssia

koskevista valtioneuvoston selonteoista ulkoasiainvaliokunta laatii mietinnön. Valiokunnan

mielestä ei ole perusteltua sivuuttaa suurta valiokuntaa yhdessä merkittävimmässä

unioniasiakokonaisuudessa, koska se omaa EU-asioissa yleisen toimivallan.

Ulkoasiainvaliokunta puolusti mietinnön antajan asemaansa sillä, että unionin

perustamissopimukset ovat muodoltaan kansainvälisten sopimusten kaltaisia. Näin ollen

valiokunnalla on perusteltu toimivalta mietinnön antamiseen perussopimusten muuttamisesta,

kuten muistakin merkittävistä kansainvälisistä sopimuksista.128 Erimielisyyksistä huolimatta

käytäntöä ei kuitenkaan ole muutettu.

3.2.3 Ulkoasianvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan suhteesta

Puolustusvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asevelvollisuutta, puolustusvoimia,

poikkeusoloja koskevaa lainsäädäntöä, jollei asia kuulu muulle valiokunnalle, sekä

rauhanturvaamistoimintaa koskevia asioita muilta kuin ulkoasiainvaliokunnalle kuuluvin osin.

125 EU-menettelyjen kehittäminen s. 13–14.
126 ks. luku 4.2.2.
127 Lahnalampi 2006.
128 ks. EU-menettelyjen kehittäminen s. 17–18.
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Kansainvälisessä puolustuspolitiikassa puolustusvaliokunnan erityisen seurannan kohteena on

EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, jonka puitteissa seurattavia aiheita ovat mm.

Suomen osallistuminen EU-johtoisiin kriisinhallintaoperaatioihin, valmistautuminen unionin

nopean toiminnan joukkoihin sekä Euroopan puolustusviraston toiminta. Käytännössä

puolustusvaliokunta vaikuttaa Suomen EU-kantojen valmisteluun siten, että ennen ja jälkeen

EU-puolustusministerikokouksia puolustusministeri käy selvittämässä valiokunnan jäsenille

valtioneuvoston näkemykset kulloinkin käsiteltävistä kokousaiheista.129

EU-asioissa ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan suhde on puhemiesneuvoston

laatiman valiokuntaoppaan mukaan selkeä. Ulkoasiainvaliokunta ilmaisee eduskunnan

kannan, mutta se voi oman harkintansa mukaan ja asian laadun niin vaatiessa pyytää myös

puolustusvaliokunnalta lausunnon PeL 97 §:n mukaisista selvityksistä. Käytännössä

ulkoasiainvaliokunta on lähettänyt puolustusvaliokuntaan kriisinhallintaan liittyvien sekä

unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämiseen liittyviä selvityksiä mahdollista

lausunnon antamista varten. PeL 96 §:n mukaisten asioiden kohdalla eduskunnan puhemies

päättää, mille valiokunnalle/valiokunnille selvitys lähetetään lausunnon antamista varten.

Eduskunnassa on havaittavissa pyrkimys rajata turvallisuuspoliittiset asiat ensisijaisesti

ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan130.

Puolustusvaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan toimivallan rajaus tulee kysymykseen

päätettäessä siitä, kumpi antaa mietinnön rauhanturvaamista koskevasta valtioneuvoston

selonteosta. Puolustusvaliokunnan toimialan määrittelyssä valiokuntaoppaassa käytetty

ilmaisu siltä osin kuin asia ei kuulu ulkoasiainvaliokunnan toimialaan viittaa

ulkoasiainvaliokunnan ensisijaiseen asemaan vedettäessä rajaa näiden kahden valiokunnan

toimialan välillä (kurs. RP). Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta (211/2006) säätää 3 §:ssä

eduskunnan osallistumisesta päätöksentekoon kriisinhallinnasta. Ulkoasiainvaliokunnan

tehtävänä on antaa hallitukselle lausunto Suomen osallistumisesta YK:n, Etyjn, EU:n taikka

muun kansainvälisen järjestön tai maaryhmän kriisinhallintajoukkoihin. Pykälässä mainituista

selonteoista mietinnön antaa ulkoasiainvaliokunta. Puolustusvaliokunta on yhtä selontekoa

lukuun ottamatta131 antanut niistä lausuntonsa. Ennen pykälässä mainittujen

ratkaisuehdotusten tekemistä, valtioneuvoston tulee myös tiedottaa tai kuulla joko eduskuntaa

129 Valiokuntaopas 2000 s. 14,
http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=yx23006132749221&cmd=download.
130 Jääskinen 2000 s. 125.
131 VNS 5/2001 vp, Suomen osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (ISAF) Afganistanissa.

http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=yx23006132749221&cmd=download.
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tai sen ulkoasiainvaliokuntaa. Tehtäessä olennaisia muutoksia operaatioon, jossa

suomalaisjoukot ovat mukana, valtioneuvoston on tiedotettava joko eduskuntaa tai

ulkoasiainvaliokuntaa.

Kriisinhallintalaista käy ilmi, ettei siinä mainita puolustusvaliokuntaa toimivaltaisena

valiokuntana eduskunnan käsitellessä kriisihallintalain mukaisia päätöksiä.

Ulkoasiainvaliokunta saa kriisinhallintalain mukaisten valtioneuvoston selontekojen lisäksi

myös 97 §:n mukaisia selvityksiä kriisinhallinta-asioista. Puolustusvaliokunta lähinnä seuraa

niitä ja tarvittaessa ilmaisee kantansa ulkoasiainvaliokunnalle 132 On myös merkittävää

huomata, että säädettäessä kriisinhallintalakia, ulkoasiainvaliokunta toimi mietinnön (UaVM

1/2006 vp) antavana valiokuntana. Puolustusvaliokunta antoi sille lausuntonsa.

Tarkasteltaessa puolustusvaliokunnan mietintöjä sekä lausuntoja vuodesta 1998 tähän päivään

voidaan huomioida, että eduskunnan täysistunnon puolustusvaliokuntaan lähettämät asiat ovat

koskeneet enimmäkseen puolustusvoimista annettua lakia, asevalvontalakia,

asevelvollisuuslakia ja puolustustarvikkeiden maastaviennistä annettua lakia sekä niiden

muuttamista.133

Ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan suhteen kannalta on merkittävää huomata,

että puolustusvaliokunta antaa mietinnön valtioneuvoston turvallisuus- ja

puolustuspoliittisesta selonteosta, josta ulkoasiainvaliokunta antaa puolustusvaliokunnalle

lausunnon. Tämä vaikuttaa osittain ristiriitaiselta, koska selonteko käsittelee paljolti asioita,

jotka muutoin tulevat erillisselvitysten kautta ensisijaisesti ulkoasiainvaliokunnan

käsiteltäväksi. Useiden tällaisten asioiden kohdalla, puolustusvaliokunta onkin mietinnössään

viitannut ulkoasiainvaliokunnan selonteosta sille antamaan lausuntoon. Tällaisia asiaryhmiä

olivat esimerkiksi globalisaatio, transatlanttiset suhteet ja unionin yhteisen ulko- ja

turvallisuuspolitiikan kehittäminen.

132 Havainnot on tehty ulkoasiainvaliokunnan vaalikauden 2003—2006 pöytäkirjojen perusteella.
133 Lähteinä on käytetty eduskunnan internet-sivuja. Valiokuntien mietintöjen ja lausuntojen tarkastelu tapahtuu
parhaiten valiokuntien sivuilla, joissa on nähtävillä lausunnot ja mietinnöt vuodesta 1998 alkaen.
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3.3. Ulkoasiainvaliokunnan oikeus – valtioneuvoston velvollisuus

3.3.1. Perustuslain säännös valtioneuvoston näkökulmasta

Kuten tämä tutkimus on jo aikaisemminkin todennut, perustuslain 97 §:n sanamuodosta käy

ilmi, että ulkoasiainvaliokunnan tiedonsaantioikeus on yhtäältä valtioneuvoston velvollisuus.

Tätä puolta on erityisesti oikeuskirjallisuudessa korostettu, mikä johtunee tiedottamisen

toteutumisen historiasta. Vaikka valtioneuvoston velvollisuus on ollut kirjattuna

valtiopäiväjärjestykseenkin, ei sitä ole aina noudatettu tunnollisesti. Uuden perustuslain

painottaessa parlamentaarista hallitustapaa myös ulkopolitiikassa, on valtioneuvoston

velvollisuuden painottaminen perusteltua.

Perustuslain 47 §:n sisältämässä eduskunnan tiedonsaantioikeudessa asianomainen ministeri

velvoitetaan huolehtimaan siitä, että valiokunta tai muu eduskunnan toimielin saa viipymättä

tarvitsemansa viranomaisen hallussa olevat tiedot. Valiokunnalla on oikeus saada

valtioneuvostolta tai asiainomaiselta ministeriöltä selvitys toimialaansa kuuluvasta asiasta.

Tätä pykälää täydentää PeL 97 §. Muita säännöksiä valtioneuvoston velvollisuudesta tiedottaa

ulkoasiainvaliokuntaa kansainvälisissä asioissa ei voimassa olevaan lainsäädäntöön sisälly.

Valtioneuvostosta annetun lain 12 §:n 3 momentti säätää, että päätöksenteko muista, kuin

valtioneuvoston yleisistunnossa päätettävistä asioista kuuluu asianomaiselle ministeriölle.

Lain 15 §:n 2 momentti säätää, että ministeriössä päätettävät asiat, jotka eivät ole

yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä, voidaan antaa ministeriön esittelijöinä

toimivien virkamiesten tehtäväksi. Tästä on johdettavissa se, että PeL 97 §:n mukaisten

selvitysten lähettäminen ulkoasiainvaliokunnalle tapahtuu virkamiestyönä ministeriön

kyseistä asiaa hoitavassa osastossa.

Unionisopimuksen tultua voimaan ulkoasiainvaliokunta sai ulkoasiainministeriöltä

selvityksen unioniasioiden käsittelystä ulkoasiainvaliokunnassa (E 5/1995 vp).

Ulkoasiainvaliokunta antoi selvityksestä lausunnon (UaVL 6/1995 vp), johon
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puhemiesneuvosto on uuden perustuslainkin tultua voimaan viitannut unioniasioiden

menettelyohjeina, vaikka muutama peruskäsite on perustuslain myötä muuttunut134.

Puhemiesneuvoston laatima valiokuntaopas ohjeistaa erikoisvaliokuntia ottamaan eduskunnan

työjärjestyksen ohella huomioon, mitä ulkoasiainvaliokunnan lausunnossa sanotaan

ulkoasiainvaliokunnan toimialaan kuuluvien unioniasioiden käsittelystä. Lausunto sisältää

myös ministeriötä ohjeistavia kannanottoja. Tähän perustuen voidaan ajatella, että

menettelyohjeet ovat päteviä myös ministeriöön soveltuvilta osilta. Ulkoasiainvaliokunnan

ohjeet koskevat vain unioniasioiden käsittelyä. Niiden voidaan kuitenkin katsoa soveltuvan

myös yleistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeviin selvityksiin, koska unioniasioiden ja

yleisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan välinen raja on usein häilyvä. Soveltumista voidaan

perustella myös jo edellä esitettyyn puhemiesneuvoston viittausesitykseen, joka on annettu

uuden perustuslain tultua voimaan.

Ulkoasiainvaliokunta edellyttää, että valtioneuvoston kirjelmään on liitetty sitä koskeva

valtioneuvoston ehdotus. Kirjelmässä tulee selostaa ytimekkäästi ehdotuksen sisältö sekä sen

ulko- ja turvallisuuspoliittiset vaikutukset sekä muut vaikutukset Suomen kannalta.

Kirjelmästä tulee ilmetä valtioneuvoston perustelu eduskuntakäsittelylle sekä valtioneuvoston

kanta asiaan, mikäli se on mahdollista ilman asian viivytyksetöntä toimittamista valiokuntaan.

Ulkoasiainvaliokunta edellyttää myös, että valtioneuvosto toimittaa oma-aloitteisesti

valiokunnalle tiedot ehdotuksen käsittelyaikataulusta sekä ehdotukseen liittyvät EU-asiakirjat.

Ulkoasiainvaliokunta poikkesi ulkoministeriön mielipiteestä, että Suomen äänestysaikeita ei

tarvitsisi selostaa yksimielisesti päätettävien ulko- ja turvallisuuspoliittisten asioiden osalta.

Valiokunnan mielestä päätöksen yksimielisyysvaatimus ei vaikuta tiedottamisvelvollisuuteen

kaventavasti.135

Euroopan unionin neuvoston kokousten etu- ja jälkikäteiskuulemisten lisäksi valiokunta

edellyttää, että valtioneuvosto tiedottaa sitä myös epävirallisista kokouksista.

Ulkoasiainvaliokunta lähtee siitä, että ulkoasiainministeriö toimittaa sille

puheenjohtajakauden kunkin yleisten asiain neuvoston asialistan alustavan version sekä

134 Lausunnossa puhutaan selonteosta VJ 48 §:n 2 momentin mukaisena valtioneuvoston kirjelmänä. PeL 97
§:ssä puolestaan käytetään selvitys-sanaa. Myös UTP-asioina käsitellään lausunnossa laajasti kaikkia
ulkoasiainvaliokunnassa vireille tulevia asioita. Perustuslain muutoksen jälkeen UTP-tunnus on rajattu PeL 97
§:n 1 momentin mukaisiin selvityksiin.
135 UaVL 6/1995 vp s. 3—4.
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suomeksi että ruotsiksi. Valiokunta olettaa, että ministeriö päivittää asialistoja

puheenjohtajuuskauden edetessä. Valiokunta edellyttää, että se saa tietoja aina, kun asioiden

käsittelyn eteneminen unionissa sitä puoltaa. Se korostaa, että hallituksen tulee tiedottaa PeL

97 §:n nojalla myös asioista, jotka eivät sisälly eduskunnan toimivaltaan.136

3.3.2. Ulkoasiainvaliokunnan tiedonlähteet

Kuten edellä on käynyt jo ilmi, ulkoasiainvaliokunnan pääasiallinen tiedonlähde on

ulkoasiainministeriö, jossa suurin osa ulko- ja turvallisuuspoliittisista selvityksistä

valmistellaan. Asian laadusta riippuen, niitä on kuitenkin työstetty usein yhdessä

sisäasiainministeriön ja/tai puolustusministeriön kanssa. Valiokunta saa selvityksiä myös

suoraan sisäasiainministeriöltä sekä puolustusministeriöltä.137 Jo  perustuslain  tasolla  on

säädetty pääministerin tiedottamisvelvollisuudesta Eurooppa-neuvoston kokouksista. Näin

ollen pääministeri avustajineen on merkittävä valiokunnan tiedonlähde. Ulkoasiainvaliokunta

totesi lausunnossaan (UaVL 6/1995 vp s. 4), että mikäli se haluaa kuulla selvityksen

perusteella hallitusta, valiokunta edellyttää, että asiainomainen ministeri esittää asian

valiokunnalle. Ministerillä voi olla kuulemistilaisuudessa mukanaan virkamiehiä

avustamassa.

Ministeriössä selvityksistä vastaa virkamiestasolla asianomainen osasto. Erityisesti

ulkoasiainministeriön ja puolustusministeriön virkamiehet ovat merkittäviä

ulkoasiainvaliokunnan tiedonlähteitä. Valiokunta kutsuu useasti asianomaisia virkamiehiä

kuultavaksi valiokunnan kokouksiin myös ilman ministeriä, ja pitää hyvien suhteiden

ylläpitämistä ministeriöiden virkamiehistöön välttämättömänä tiedonsaannin toteutumisen

kannalta. EU-asioita valmistelevat ministeriöiden virkamiehet ovat puolestaan pitäneet

eduskunnan kuulemista välttämättömänä, sillä se antaa virkamiesten työlle yleisen

yhteiskunnallisen legitimaation. Erityisesti suuri valiokunta onkin ollut sitä mieltä, että

eduskunnan vaikutusmahdollisuudet EU-asioissa ovat suuremmat kuin muissa kysymyksissä,

sillä päätöksiin on mahdollista vaikuttaa jo asioiden valmisteluvaiheessa.138

136 UaVL 6/1995 vp s. 5—6.
137 Havainnot on tehty tarkastelemalla ulkoasiainvaliokunnan saamia ulko- ja turvallisuuspoliittisia selvityksiä
vuosien 1995 ja 2006 välillä.
138 Lampinen 2000 s. 157.
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 Valiokunta kuulee asiantuntijoina hyvin paljon myös kansalaisjärjestöjen edustajia,

yliopistojen professoreita sekä tutkijoita – tietysti asian laadusta riippuen. Näillä on myös

merkitystä selvitysten käsittelyssä, vaikka ne eivät olekaan valtioneuvostosta tulevia

tiedonlähteitä. Eri tahojen asiantuntijat antavat uusia näkökulmia, ja saattavat herättää

valiokunnan jäsenissä uusia kysymyksiä, joihin haluavat ministeriöltä vastauksia.139

3.4. Yhteenveto

Ulkoasiainvaliokunnan tiedonsaantioikeudesta säädettiin perustuslain tasolla ensimmäisen

kerran vuonna 1928, kun valtiopäiväjärjestys uudistettiin. Tiedonsaantioikeuden toteutuminen

oli itsenäisyyden alkuaikoina varsin hajanaista. Vuonna 1922 eduskunta antoi Varsovan

sopimuksen yhteydessä hallitukselle epäluottamuslauseen liian myöhäisen tiedottamisen

vuoksi. Tämä paransi ulkoasiainvaliokunnan tiedottamista, mutta sota-aikoina se jälleen

heikkeni. Talvisodan rauhanneuvotteluiden yhteydessä tapahtui myös valiokunnan jäsenten

osalta vaitiolovelvollisuuden rikkomista, millä saattoi olla merkitystä myöhemmän käytännön

kannalta. Vahvojen presidenttiemme aikana tiedottaminen oli pitkälti riippuvaista siitä, näkikö

valtionpäämies tiedottamisen tarpeelliseksi. Sotien jälkeen ja 1970-luvulle tultaessa oli

valiokunta aktivoitunut ulkopoliittisten asioiden seurannassa yhä enemmän, mutta ongelmana

oli edelleen se, ettei valiokuntaa aina tärkeissäkään asioissa tiedotettu.

Tiedonsaantioikeuden toteutumisen kritisointi johti Eta-jäsenyyden seurauksena säädettäviin

valtiosääntömuutoksiin. Ulkoasiainvaliokunnan tiedonsaantioikeus laajeni koskemaan

merkittäviä ulkopoliittisia ratkaisuja riippumatta siitä, koskivatko ne eduskunnan toimialaa,

vai ei. Euroopan integraation syventyessä Euroopan unioniksi myös tiedonsaantioikeuden

tulkinta sai yhä painavampia perusteluita sen asianmukaiseksi toteuttamiseksi.

Tiedottamisesta tuli merkittävä eduskunnan vaikutusväylä ulkoasioihin.

Uusi perustuslaki kokosi valtiopäiväjärjestyksen hajanaisen tiedonsaantioikeuden

ulkoasioiden osalta yhteen säännökseen, perustuslain 97 §:ään. Niin hallitus,

perustuslakivaliokunta kuin ulkoasiainvaliokuntakin korostivat sen tulkinnassa kahta asiaa.

Ensinnäkin pykälän mukainen tiedonsaantioikeus kattaa vähintään jo valtiopäiväjärjestyksen

mukaiset asiat. Käsite ulko- ja turvallisuuspolitiikka tulee tulkita laajasti niin, että se kattaa

139 Summa 2002 s. 4—7, Lahnalampi 2006.
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niin unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kuin yleisen ulko- ja

turvallisuuspolitiikan. Toiseksi korostui valtioneuvoston velvollisuus tietojen antamiseen.

Ulkoasiainvaliokunnan tiedonsaantioikeuden kattaman alan tarkentamiseksi on hyvä

tarkastella suuren valiokunnan sekä puolustusvaliokunnan toimialoja.  Suurella valiokunnalla

on samanlainen tietojensaantioikeus muiden unioniasioiden kuin ulko- ja

turvallisuuspoliittisten asioiden osalta. Valiokunnilla saattaa joidenkin selvitysten osalta olla

yhtäläinen toimivalta, jolloin valiokuntien sihteeristöjen yhteistyö on tärkeää. Näin asioiden

päällekkäinen kirjaaminen vältetään. Unionin perussopimusten muuttamista koskevasta

menettelystä on valiokuntien välillä ollut erimielisyyttä, mutta ulkoasiainvaliokunta on

säilynyt mietinnön antavana valiokuntana. Puolustusvaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan

välinen toimivallan jako tulee esille kansainvälistä kriisinhallintaa koskevissa kysymyksissä.

Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta säätää, että ulkoasiainvaliokunta on näissä toimivaltainen

valiokunta, joskin se toimii läheisessä yhteistyössä puolustusvaliokunnan kanssa.

Puolustusvaliokunta käsittelee ensisijaisena valiokuntana lähinnä puolustusvoimia ja

asehankintoja koskevia lakiehdotuksia ja muita selvityksiä.

Ulkoasiainvaliokunnan merkittävin tiedonlähde on ulkoasiainministeriö, jossa useimmat

selvitykset valmistellaan virkamiestyönä. Usein ulkoasiainministeriö valmistelee selvitykset

yhdessä puolustusministeriön, joskus myös sisäasiainministeriön, kanssa. Valiokunta on

edellyttänyt, että tiedottaminen tapahtuu valtioneuvoston kirjelmällä, jossa on ytimekkäästi

selvitetty asian sisältö, sen ulko- ja turvallisuuspoliittiset vaikutukset ja muut vaikutukset

Suomen kannalta sekä valtioneuvoston kanta asiaan. Valiokunta voi myös pyytää

asianomaista ministeriä selvittämään asiaa valiokunnan kokoukseen. Merkittäviä

tiedonlähteitä ovat myös ministeriöiden virkamiehet, joihin valiokunta pyrkii säilyttämään

hyvät ja tiiviit yhteydet. Valiokunta voi kuulla myös haluamiaan asiantuntijoita, kuten

professoreita ja tutkijoita, ja sitä kautta saada asioihin uusia näkökulmia.
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4. Tiedonsaantioikeus ulkopolitiikan parlamentaarisen
valvonnan välineenä

4.1. Käytännön tutkimisesta

Tämä tutkimuksen osa keskittyy perustuslain 97 §:n soveltamisen käytäntöihin. Luvun

tarkoituksena on ilmentää parlamentarismin periaatteen mukaiset käytännön muodot

ulkopolitiikan alalla. Merkittävän pohjatyön tein kesällä 2006, jolloin valmistelin tilaustyönä

eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan sihteeristölle tutkimuksen ulkoasiainvaliokunnan

käsittelemistä valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisista selvityksistä. Tutkimusta

tehdessäni toimin tiiviissä yhteistyössä valiokunnan sihteerin valiokuntaneuvos Raili

Lahnalammen kanssa. Hänen kanssaan käydyt keskustelut sekä hänen kokoamansa materiaali

ovat merkittäviä lähteitä. Tutkimukseni löytyy ulkoasiainvaliokunnan internet-sivuilta.

Työskennellessäni myös itse samalla osana valiokuntasihteeristöä, tein valiokunnan

työtavoista huomioita, jotka myös tulevat esille tässä luvussa.

Lähden liikkeelle tiedottamisen vakiintuneista käytännöistä. Vaikka tutkimuksen perustana

olevaan säännökseen pohjautuvat vain ulko- ja turvallisuuspoliittiset selvitykset, Eurooppa-

asiat sekä valiokunnan omat asiat, on syytä tarkastella myös valtioneuvoston selonteon sekä

hallituksen toimintakertomuksen valiokuntakäsittelyn yhteyttä tiedonsaantioikeuden

toteutumiseen. Selonteon käsittelyvaiheisiin ja lausumaprosessiin en syvenny tarkemmin. En

myöskään syvenny hallituksen toimintakertomuksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen osan

tarkastusprosessiin. Selvitän vain, miten PeL 97 §:n mukaisia selvityksiä valiokunnassa

käsitellään. Hallitusohjelma linjaa hallituksen tavoitteet ja toimintalinjat myös ulko- ja

turvallisuuspolitiikassa. Näin ollen hallitusohjelman ulko- ja turvallisuuspoliittinen osa toimii

vertailukohteena, kun tarkastelen, kuinka valtioneuvosto on toteuttanut

tiedonantovelvollisuuttaan juuri päättyneen vaalikauden aikana. Tarkastelen myös, kuinka

valiokunnan kannanottoja on valtioneuvostossa huomioitu.
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Teen myös vertailua vaalikauden 2003—2006 ja kahden edellisen vaalikauden (vaalikausi

1995—1998, vaalikausi 1999—2002) välillä siitä, miten tiedottaminen on muuttunut ja

kehittynyt. Vertailun kohteena on selvitysten määrä ja valiokuntakäsittely. Vertailun

rajaaminen kahteen edelliseen vaalikauteen perustuu kahteen seikkaan. Ensinnäkin, Suomi

liittyi unionin jäseneksi vuonna 1995, jolloin tiedonsaantioikeus sai nykyisen muotonsa.

Samana vuonna ulkoasiainvaliokunta antoi ohjeet UTP-selvitysten käsittelystä. Toinen

perustelu liittyy UTP-tunnukseen, joka otettiin varovaisesti käyttöön vaalikauden 1995–1998

aikana. Näin vertailun tarkoituksena on saada tiedottamisesta ehyt kokonaisnäkemys koko

unionijäsenyyden ajalta, sisältäen perustuslain kokonaisuudistuksen.

Lopuksi selvitän UTP-selvitysten osuutta kaikista valiokunnan käsittelemistä asioista. Myös

tämä tutkimuksen osa keskittyy vaalikauteen 2003–3006. Lähestyn muita valiokunnan

käsittelemiä asioita valiokunnan antamien mietintöjen ja lausuntojen kautta. Tarkastelen

millaisista asioista mietintöjä ja lausuntoja on annettu, ja teen kokonaisvertailua UTP-

selvitysten määriin ja aihealueisiin. Tarkoituksena on selvittää UTP-selvitysten merkittävyyttä

valiokunnan työssä.

4.2. Tiedottamisen vakiintuneet käytännöt

4.2.1. Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiset selvitykset sekä
Eurooppa-asiat

Ulko- ja turvallisuuspoliittiset selvitykset ovat yksinomaan ulkoasiainvaliokunnan

toimivaltaan kuuluvia ja niiden antamisperuste on luettavissa suoraan perustuslain 97 §:stä.

Ne tulevat vireille ulkoasiainvaliokunnassa valtioneuvoston kirjelmällä. PeL 97 §:n mukaisia

UTP-selvityksiä tulee antaa niin Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan

kuin Suomen yleisen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. EU:n yhteinen ulko- ja

turvallisuuspolitiikka voidaan puolestaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin:

• EU:n II pilarissa hyväksyttävät päätökset, jotka voivat olla yhteisiä strategioita, yhteisiä

kantoja tai yhteisiä toimintoja;

• EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (esim. yhteistyö kriisinhallinnassa) sekä EU:n

ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö kolmansien maiden kanssa;
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• ehdotukset Euroopan yhteisöjen ulkosopimuksiksi siltä osin kuin niihin liittyy ulko- ja

turvallisuuspoliittisia kysymyksiä,

• muut unionin toimenpiteet, joita on ulko- ja turvallisuuspoliittisten vaikutustensa puolesta

pidettävä Suomen kansainvälisten suhteiden kannalta erityisen merkittävinä.140

Yleisiä ulko- ja turvallisuuspoliittisia asioita voivat olla esim. valtioneuvoston selvitys

globalisaation hallinnasta, Suomen (ja EU:n) YK-prioriteeteista taikka

rauhankumppanuudesta Naton kanssa. Erityistapauksen muodostavat rauhanturvalakiin

perustuvat selvitykset, jotka kirjataan UTP-asioiksi.141 Käytännössä rajanveto unionin ulko- ja

turvallisuuspolitiikkaan kuuluvien asioiden sekä muiden ulkoasiainvaliokunnan toimialaan

kuuluvien asioiden välillä ei ole aina yksiselitteinen. Esimerkiksi valiokuntaoppaassa UTP-

tunnuksen alle sisällytetään ainoastaan Euroopan unionin yhteisen ulko- ja

turvallisuuspolitiikan piiriin kuuluvat selvitykset.142 PeL 97 §:n mukaisia selvityksiä ovat

myös Eurooppa-asiat eli E-asiat, joita on käsitelty jo aiemmin tarkasteltaessa suuren

valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan työnjakoa unioniasioissa (ks. luku 3.2.2.).

4.2.2. Ulkoasiainvaliokunnan omat asiat

Valiokunnissa on vireillä myös valiokuntien ns. omia asioita (esim. SUO = suuren

valiokunnan oma asia, UAO = ulkoasiainvaliokunnan oma asia, PUO = puolustusvaliokunnan

oma asia). Ulkoasiainvaliokunnassa ne sisältävät PeL 97 §:n 2 momentin mukaisia

ministerien kuulemisia EU:n neuvoston kokouksista, Eurooppa-neuvoston kokouksista tai

muista ajankohtaisista asioista.143 Ne ovat valiokunnan itsensä avaamia ja käsittelemiä asioita.

Tunnusta käytetään myös valiokuntien omaan tarpeeseen pyydettyjen selvitysten

kirjaamiseen. Eduskunta on rajannut tunnuksen käytön asioihin, joista ei tulla antamaan

lausuntoa eikä myöskään pyydetä toiselta valiokunnalta lausuntoa.144

Tunnuksen käyttö on ongelmallista, sillä sen antamissäännös on sama,kuin UTP-selvitysten,

eli perustuslain 97 §. Osa selkeästi UTP-tunnuksen alle sijoittuvista selvityksistä tulevat

140 Lahnalampi 2006.
141 Lahnalampi 2006, ks. LIITE 1.
142 EU-menettelyjen kehittäminen s. 13, ks. Valiokuntaopas 2000 s. 53–54.
143 Ks. Esim. SuVP 57/2006 vp, UaVP 80/2006 vp sekä LIITE 3.
144 Lahnalampi 2006.
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valiokunnassa vireille UAO-tunnuksella, kuten myöhemmin tässä tutkimuksessa käy ilmi.

Tällä tunnuksella varustettuja selvityksiä ei myöskään julkaista. Tämä vaikeuttaa

ulkopolitiikan seurantaa paitsi kansalaisten näkökulmasta myös eduskunnassa. Näin ollen

UAO-kirjaaminen ei ole täysin perusteltua selvitysten luonteen ja perustuslaillisen

antamissäännöksen vuoksi.145

4.2.3. Valtioneuvoston selontekojen yhteys perustuslain 97 §:n
mukaiseen tiedottamiseen

Valtioneuvoston selonteot eroavat perustuslain 97 §:n mukaisesta tiedottamisesta niin

valtioneuvostossa kuin eduskunnassakin menettelyn suhteen. Valtioneuvostossa selonteoista

päätetään yleisistunnossa, kun taas PeL 97 §:n perusteella annettavat selvitykset valmistellaan

ministeriössä ja toimitetaan sieltä käsin eduskuntaan. Eduskunnassa selonteko tulee ensin

täysistuntoon, joka päättää mietinnön antavan valiokunnan. Myös mietintö menee ensin

täysistunnon käsittelyyn ennen kuin se toimitetaan valtioneuvostoon. PeL 97 §:n mukaiset

selvitykset tulevat suoraan toimivaltaiseen valiokuntaan. Valiokunta käsittelee ne ja toimittaa

mahdollisen kannanoton valtioneuvostolle, ilman eduskunnan täysistunnon puuttumista

asiaan.

Valtioneuvosto toimittaa eduskunnalle jokaisen hallituskauden ulko- ja turvallisuuspoliittisen

selonteon, josta ulkoasiainvaliokunta antaa lausunnon puolustusvaliokunnalle. Selonteko on

laaja, suuria asiakokonaisuuksia kattava valtioneuvoston selvitys uuden hallituksen ulko- ja

turvallisuuspoliittisista tavoitteista ja linjauksista. Se sisältää periaatteelliset näkökannat

samoista asioista, joista valtioneuvosto tiedottaa ulkoasiainvaliokuntaa PeL 97 §:n mukaisesti.

Tiedonsaantioikeuden toteutumista tutkiessa onkin painotettava, että ulkoasiainvaliokunta

käsittelee laajasti ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tämän selonteon yhteydessä.

Kuten aikaisemmin tässä tutkimuksessa on käynyt ilmi, myös kriisinhallinta-asiat tulevat

valiokuntaan kahden lain perusteella. Milloin kyseessä on Suomen joukkojen lähettäminen

operaatioon, on selvityksen antamissäännös sekä kriisinhallintalaki että PeL 97 §.

Tulevaisuudessa kyseessä on yhä useammin sekä unionin että Suomen päätös operaatioon

osallistumisesta. Tässä selkeintä on kirjata asia yhden UTP-tunnuksen alle, koska nämä kaksi

145 Lahnalampi 2006.
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prosessia voi sisällyttää yhden valmistelun alle. Milloin eduskunnan kuulemisen on

tapahduttava valtioneuvoston selonteon välityksellä, siihen löytyy omat perustelut

kriisinhallintalaista. Valtioneuvoston selonteon muodossa valiokuntaa tiedotettiin viimeisen

vaalikauden aikana myös Suomen ihmisoikeuspolitiikasta, josta valiokunnan mielestä olisi

mielekkäämpää tiedottaa PeL 97 §:n mukaisesti.146

4.2.4. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka hallitusohjelmassa ja sen käsittely
eduskunnassa

 Perustuslain 46 § säätää, että hallituksen tulee antaa eduskunnalle vuosittain kertomus

toiminnastaan ja niistä toimenpiteistä, joihin se on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt.

Eduskunnan työjärjestyksen (40/1999) 32 §:n 4 momentin mukaan perustuslakivaliokunnan

tehtävänä on käsitellä valmistelevasti hallituksen toimintakertomus. Sama momentti säätää,

että kertomuksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen osa käsitellään kuitenkin

ulkoasiainvaliokunnassa. Puhemiesneuvosto on asettanut ulkoasiainvaliokunnan tehtäväksi

tehdä kyseisestä kertomuksen osasta aiheutuvat ehdotukset sekä ottaa kantaa hallituksen

toimenpiteisiin, joihin se kertomusvuonna on ryhtynyt valiokunnan mietinnöissään tekemien

ja eduskunnan hyväksymien lausumien perusteella.147 On selvää, että PeL 97 §:n mukaisia

asioita sisältyy hallituksen toimenpidekertomuksen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen osioon.

Kertomuksen alkuperäisenä ajatuksena lienee ollut se, että sen avulla eduskunta voisi arvioida

hallituksen vuoden aikaisia toimenpiteitä sekä punnita eduskunnan kannanottojen

toteutumista. Ulkoasiainvaliokunta on kuitenkin kritisoinut toimenpidekertomusten kaltaisia

selvityksiä. Se pitää niitä luettelonomaisina eikä tarpeeksi informatiivisina hallituksen

toimenpiteistä. Valiokunta on todennut, että hallituksen kertomuksiin liittyvää

lausumaprosessia tulisi uudistaa sekä sisällön että menettelytapojen osalta. Lausumaprosessin

tulisi vastata perustuslain hengen mukaisia parlamentaariselle valvonnalle asetettuja

vaatimuksia. Perustuslainmukaisempina valiokunta näkee yksityiskohtaisemmat selvitykset

valtioneuvoston toimista tietyillä painopistealueilla, kuten esimerkiksi ihmisoikeuksien

edistäminen, toimet siviilikriisinhallinnan kehittämiseksi ja kehitysyhteistyön tavoitteiden

146 Lahnalampi 2006.
147 Valiokuntaopas 2000 s. 12.
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kehittyminen.. Ulkoasiainvaliokunta on viime vuosina ottanut tavaksi käsitellä

toimintakertomuksen tarkastuksen yhteydessä jotakin tiettyä asiaryhmää148.149

4.3. Selvitysten käsittely ulkoasiainvaliokunnassa

Valioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiset selvitykset (myöh. UTP-selvitykset) kirjataan

ulkoasiainvaliokunnan sihteeristössä, jossa asiatunnuksen ja -numeron antaminen tapahtuu.

Valiokuntaneuvos toimii valiokunnan kokousten sihteerinä, ja toimittaa saapuneet selvitykset,

myös E-asiat ja UAO-asiat, valiokunnan kokouksiin. Ensimmäisessä käsittelyssä selvitys

ilmoitetaan saapuneeksi, ja valiokunta päättää toimista sen suhteen. Valiokunnalla on

mahdollisuus reagoida selvityksiin eri tavoin. Joissain tapauksissa valiokunta toteaa, ettei sillä

ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin selvityksen perusteella. Tällöin kirjallinen selvitys todetaan

riittäväksi. Valiokunnan pöytäkirjassa on vielä erikseen mahdollista todeta, ettei valiokunnalla

ole huomauttamista hallituksen toimintalinjaan.150

Kun valiokunta päättää ottaa selvityksen tarkempaan käsittelyyn, se useimmiten kuulee sen

perusteella asiantuntijoita. Valiokunta voi eduskunnan työjärjestyksen 38 §:n nojalla päättää

asian lähettämisestä lausuntoa varten johonkin toiseen erikoisvaliokuntaan. Se voi toimittaa

selvityksen erikoisvaliokuntaa myös muita toimenpiteitä varten. Tämä tarkoittaa, että kyseisen

valiokunnan on itse harkittava se, merkitseekö se asian vain tiedoksi vai ryhtyykö se

toimenpiteisiin mahdollista lausunnon antamista varten. Saatuaan erikoisvaliokuntien

kannanotot ulkoasiainvaliokunta käy asiasta keskustelun. Asian kiireellisyyden niin vaatiessa

ulkoasiainvaliokunta voi ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka erikoisvaliokunnan lausunto ei

olisi vielä saapunut. Joka tapauksessa lopullisen eduskunnan kannanoton ilmaisee

ulkoasiainvaliokunta, mutta se voi saattaa myös erikoisvaliokunnan lausunnon valioneuvoston

tietoon.151

Perustuslain 97 §:n 3 momentin mukaan valiokunta voi antaa kyseisen selvityksen johdosta

valtioneuvostolle lausunnon, jonka valiokunnan sihteeri laatii valiokunnan jäsenten

148 Esim. vuoden 2003 hallituksen toimintakertomuksen tarkastuksessa ulkoasiainvaliokunta keskittyi lähinnä
EU:n kehitysyhteistyön käsittelyyn, ks. UaVM 2/2005 vp s.1.
149 UaVM 12/2005 vp, Lahnalampi 2006.
150 Lahnalampi 2006.
151 Lahnalampi 2006.
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kannanottojen perusteella. Lausunto toimitetaan asianomaiselle vastaanottajalle valiokunnan

puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittamalla kirjelmällä. Valiokunnalla on myös

mahdollisuus antaa selvityksen perusteella lyhyt pöytäkirjalausuma, jolla pöytäkirjaan

kirjataan valiokunnan mahdolliset lisähuomiot. Pöytäkirjalausuma voi olla myös hallituksen

selvityksen arvostelun väline. Valiokunnan kannanotot hyväksytään ponnen muodossa.

Pöytäkirjalausumat ja mahdolliset muut mahdolliset, erilliset selvitykset saatetaan

valtioneuvoston tietoon.152

Ministeriö voi myös lähettää yhden tai useamman jatkokirjelmän, joka liittyy UTP-asiaan.

Tällä varmistetaan valioneuvoston tiedottamisen jatkuvuus ja koherenssi. Jatkokirjelmät

käsitellään omina selvityksinään, vaikka ne liitetään jo annettuun UTP-selvitykseen, eikä

niille anneta omaa diaarikoodia. Näin ollen ulkoasiainvaliokunta voi kuulla jatkokirjelmän

perusteella asiantuntijoita ja lähettää jatkokirjelmän erikoisvaliokuntaan lausuntoa tai

mahdollisia toimenpiteitä varten taikka vain tiedoksi. Se voi myös käsitellä asiaa ilman

erikoisvaliokunnan lausuntoa.

4.4. Tiedonsaantioikeuden toteutuminen vaalikaudella 2003—2006

4.4.1. Yleisiä huomioita

Vaalikausi 2003—2006 oli ensimmäinen, jolloin UTP-selvitysten antaminen oli vakiintunut ja

selvitykset arkistoitiin aikajärjestyksessä eduskunnan internet-sivuille

valtiopäiväasiakirjoihin. Kaiken kaikkiaan ulkoasiainvaliokunta sai 173 UTP-selvitystä153.

Jatkokirjelmiä se sai 34, joten selvitysten kokonaismääräksi tulee 207 kappaletta. Selkeä

määrällinen painopiste selvityksissä oli kriisinhallintaan liittyvissä asioissa. Noin 17 % (32

kpl) selvityksistä koski siviilikriisinhallintaa ja noin 11 % (18 kpl) sotilaallista

kriisinhallintaa. Muita määrällisesti merkittäviä tiedottamisen kohteita olivat Euroopan

unionin kansainväliset suhteet, jotka sisältävät esimerkiksi EU:n alueellisia strategioita,

unionin transatlanttiset suhteet sekä Venäjä-suhteet, asevalvonta sekä pakotteet. Myös

152 Lahnalampi 2006, Valiokuntaopas 2000 s. 76, 83.
153 ks. LIITE 1.
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Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) kehittäminen, terrorismi ja

Nato-yhteistyö ovat huomionarvoisia tiedottamisen alueita.

Jatkokirjelmiä sekä asiantuntijakuulemisia oli myös eniten kriisinhallinta-asioissa.

Jatkokirjelmiä tuli valiokuntaan eniten siviilikriisinhallinnasta. Tosin unionin turvallisuus- ja

puolustuspolitiikan alalta annettiin yhtä monta jatkokirjelmää. Asiantuntijoita valiokunta

kuuli eniten sotilaallisen kriisinhallinnan selvityksistä. Muita asiantuntijakuulemisten

perusteella valiokunnan painottamia alueita olivat siviilikriisinhallinta, ETPP sekä

asevalvonta. Ulkoasiainvaliokunta antoi vaalikaudella yhteensä kuusi lausuntoa UTP-

selvitysten perusteella. Näihin selvityksiin kuului kolme laajaa ja kattavaa selvitystä, jotka

koskivat globalisaation hallintaa, Suomen kauppapoliittista ohjelmaa sekä Suomen

kansainvälistä sopimuspolitiikkaa. Kaikista kuultiin myös useita asiantuntijoita. Muut

lausuntoasiat olivat Euroopan turvallisuusstrategia, EU:n Pohjoinen ulottuvuus sekä EU:n

laajentumisen jälkeinen naapuruuspolitiikka.

4.4.2. Valtioneuvoston selvitysten suhde hallitusohjelman154 ulko- ja
turvallisuuspolitiikan painopistealueisiin

Kuten edellä todettiin, muodostavat kriisinhallinta-asiat suurimman painopistealueen kaikista

vaalikaudella 2003—2006 annetuista ulko- ja turvallisuuspoliittisista selvityksistä. Ne ovat

myös hallitusohjelman yksi painopistealue. Suomi kehittää kansainvälisiin rauhaturvaamis- ja

kriisinhallintatehtäviin osallistumista oman puolustuksen tarpeet huomioiden, ja tukee

Euroopan unionin sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan tavoitteita. Eri

kriisinhallintaoperaatioista sekä yhteistyöstä niin Naton kuin unioninkin kanssa on

valtioneuvosto tiedottanut valiokuntaa kiitettävästi.

Suomen tavoitteeksi hallitusohjelma asettaa yleisesti unionin yhteisen ulko- ja

turvallisuuspolitiikan kehittämisen. Hallitus on selvityksissään informoinut valiokuntaa

enimmäkseen unionin näkökulmasta. Hallituksen ajamat tavoitteet tällä saralla tulevat

erityisen hyvin esille selvityksessä, joka koskee Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ETPP-

mandaattia. Yleiseksi ulkopolitiikan tavoitteeksi hallitusohjelmassa mainitaan myös

konfliktien ehkäisy sekä terrorismin torjunta. Valiokuntaa on tälläkin saralla informoitu

154 VNT 2/2003 vp s. 6—7.
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vahvasti unionin piirissä tapahuvasta terrorismin torjunnasta. Siihen läheisessä yhteydessä

olevista alueista, asevalvonnasta ja pakotteista, on annettu useita selvityksiä. Valtioneuvoston

ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa joukkotuhoaseiden leviämisen ongelmaa sekä

asevalvonnan keinoja sen taltuttamiseksi on käsitelty osana kansainvälisen turvallisuuden

uhkia.

Hallitusohjelma linjaa Suomen ihmisoikeuspolitiikan aloitteelliseksi. Hallitus painottaa YK:n

ensisijaista asemaa ihmisoikeuksien edistämisessä, mutta mainitsee muina

toimintafoorumeina Euroopan unionin, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ)

sekä Euroopan neuvoston. Suomen ihmisoikeuspolitiikan tavoitteet tulivat vaalikaudella

ulkoasiainvaliokunnan käsittelyyn valtioneuvoston selontekona eduskunnan täysistunnon

kautta ja siihen laadittuna mietintönä (UaVM 12/2004 vp), josta useat valiokunnat antoivat

lausuntonsa. Muutoin valiokuntaa informoitiin perustuslain 97 §:n nojalla lähinnä YK:n ja

unionin piirissä tapahtuvasta toiminnasta. Aloitteellinen ihmisoikeuspolitiikka kuuluu myös

Suomen kahdenvälisiin suhteisiin. Tästä ei ole annettu UTP-muodossa omia selvityksiä, mutta

esimerkiksi Turkin ihmisoikeuskysymyksiä valiokunta on seurannut myös PeL 97 §:n

mukaisina UAO-asioina sekä UTP-muodossa EU:n laajentumista koskevien selvitysten

yhteydessä.

Kansainvälisistä suhteista hallitus painottaa ohjelmassaan Itämeren alueen uusien EU-

jäsenvaltioita, pohjoismaita sekä Venäjää. Yhteistyöfoorumeiksi hallitus asettaa

eurooppalaiset yhteistyöjärjestöt sekä pohjoisen ulottuvuuden politiikan, jonka kehittämiseen

hallitus tähtää uuden toimintaohjelman mukaisesti sekä monenvälisen rahoituksen

lisäämisellä. Pohjoisen ulottuvuuden politiikasta hallitus onkin tiedottanut valiokuntaa

ansiokkaasti. Selvityksiä on annettu jokaisilla valtiopäivillä, ja ne ovat olleet informatiivisia.

Selvitykset ovat sisältäneet toimialan kehityksen kuvausta, tulevaisuuden haasteita ja

kehittämistarpeita sekä Suomen kantoja. Pohjoisen ulottuvuuden tilannekatsaus on hyvä

esimerkki PeL 97 §:n mukaisista selvityksistä, jotka kuuluvat sekä suuren valiokunnan että

ulkoasiainvaliokunnan toimialaan. Vuonna 2005 se kuitenkin kirjattiin UTP-selvityksenä,

vaikka käytännön mukaan tällaiset selvitykset tulisi kirjata E-asioina.

Suomen ja Baltian maiden sekä Pohjoismaiden välisistä suhteista hallitus ei ole toimittanut

erillisiä UTP-selvityksiä. Venäjä-suhteista on annettu selvitys vain unionin ja Venäjän

välisistä suhteista, vaikka hallitusohjelma painottaa myös Suomen ja Venäjän välisiä suhteita.
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Transatlanttisista suhteista on tiedotettu EU:n ja Kanadan välisistä suhteista sekä Suomen ja

Yhdysvaltojen periaatejulistuksesta, joka koskee puolustusteollista yhteistyötä. Valiokunnan

sihteerin mukaan valiokunta seuraa suhteita kolmansiin maihin lähinnä UAO-selvitysten

kautta155.

Hallitusohjelma asettaa tavoitteekseen maailmankaupan edelleen vapauttamisen, jossa on

entistä paremmin huomioitava kehitysmaiden edut. Suomi pyrkii kehitysmaiden velanhoito-

ohjelman tehokkaaseen ja nopeaan toteutukseen sekä YK:n vuosituhatjulistuksen tavoitteiden

saavuttamiseen. Maailmankaupasta on informoitu kattavalla selvityksellä Suomen

kauppapolitiikasta. Kehitysyhteistyön tavoitteet ja niiden edistyminen, sisältäen

kehitysrahoituksen ja kehitysmaiden velkahelpotusaloitteen, tulevat hyvin esille UTP-

selvitysten muodossa. Kehitysrahoituksen osalta valiokunta kritisoi tiedottamista, mutta siihen

palataan tarkemmin seuraavassa luvussa.

Globalisaation hallinnan pohdinta on myös mainittu hallitusohjelmassa. Sen osalta valiokunta

sai selvityksen Helsinki-prosessista sekä laajan selvityksen ”Globalisaation hallinta ja

Suomi”, jossa käsiteltiin kattavasti myös ympäristöasioita. Ympäristöpolitiikan ensisijaiseksi

tavoitteeksi hallitusohjelma linjasi Kioton sopimuksen kansainvälisen saavuttamisen. Tästä ei

omaa UTP-selvitystä ole annettu. Myös hallitusohjelmassa mainittu vastuullinen

maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka kuuluvat UTP-selvitysten katvealueeseen. Niitä on

kuitenkin käsitelty UAO-asioina156 sekä Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen

toimintakertomuksen yhteydessä. Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen sekä Naton

toimintaa on seurattu myös UAO-selvitysten kautta. YK:n istuntokausia valiokunta on

seurannut UTP-selvitysten kautta vuosittain. Lähes joka vuodelta hallitus on toimittanut

selvityksen sekä Suomen prioriteeteista seuraavalle istuntokaudelle että arvioista näiden

prioriteettien toteutumisesta.

155 Esim. UAO 54/2006 vp EU- ja Välimeren maiden ulkoministerikokous 27.–28.11.2006 Tampereella –
raportti; UAO 55/2006 vp Etu-Afrikka-ministerikokous muuttoliikkeestä ja kehityksestä 22. – 23.11.2006
Tripolissa – raportti. Ks. LIITE 3.
156 Esim. UAO 41/2006 vp Siirtolaisuus ja maahanmuutto.
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4.4.3. Selvitysten käsittely ulkoasiainvaliokunnassa sekä sen
kannanottojen huomioiminen valtioneuvostossa

Asiantuntijakuulemisten perusteella valiokunnan painopistealueina olivat sotilaallinen

kriisinhallinta ja siviilikriisinhallinta. Näiden asioiden osalta valiokunnalla ei ole ollut

huomauttamista hallituksen toimintalinjaan, minkä perusteella voidaan päätellä, että

valiokunta on ollut tyytyväinen valtioneuvoston selvityksiin ja linjauksiin. Samoin Euroopan

unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta valiokunta on kuullut useita asiantuntijoita, ja

ollut tyytyväinen hallituksen toimintalinjaan. Valiokunta antoi lausunnon Euroopan

turvallisuusstrategiaa koskevasta selvityksestä (UaVL 2/2003 – UTP 15/2003), jossa se

muutamin huomautuksin yhtyi hallituksen kantoihin. Lausunnossa esitetyt ponnet unionin

sotilaallisen kriisinhallinnan kehittämisestä, unionin köyhyyden vähentämiseksi ja kestävän

kehityksen edistämiseksi tehtyjen sitoumuksien painottamisesta sekä kansainvälisten

sopimusten, kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä YK:n aseman

vahvistamisesta tulevat esille valtiopäivillä 2004 annetussa valtioneuvoston selonteossa

turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 2004 (VNS 6/2004 vp).

Selonteosta antamassaan lausunnossa (UaVL 4/2004 vp s. 17—18) valiokunta asettaa

kansainvälisten asevalvontasopimusten tehostamisen tärkeäksi välineeksi terrorismin

vastustamisessa. Valiokunta esitti huolensa myös entisen Neuvostoliiton joukkotuhoaseista.

Se korosti Global Partnership – ohjelman tukemista, taktisten ydinaseiden ongelmaa sekä

pienaseiden leviämisen estämistä. Valiokunta saikin useita selvityksiä EU:ssa tapahtuvasta

toiminnasta joukkotuhoaseiden estämiseksi, ydinaseiden ongelman ratkaisemiseksi sekä

pienaseiden leviämisen ja laittoman kaupan estämiseksi. Myöskään näistä selvityksistä

valiokunnalla ei ole ollut huomauttamista hallituksen toimintaan.

Ulkoasiainvaliokunta sai vaalikaudella mietinnön antamista varten käsiteltäväkseen

valtioneuvoston selonteon Suomen ihmisoikeuspolitiikasta (VNS 2/2004 vp). Mietinnössä

(UaVM 12/2004 vp s. 4) valiokunta toisti jo lausunnossaan UaVL 3/2001 vp esittämän

vaatimuksen, että hallituksen tulee antaa erillisiä selvityksiä ajankohtaisista

ihmisoikeuskysymyksistä Suomessa ja kansainvälisesti. Valiokunta yhtyi

perustuslakivaliokunnan kantaan ja painotti, että tarkoituksenmukaista olisi antaa tällaiset

selvitykset suoraan asianomaisille valiokunnille. Tämä näkyi vaalikauden UTP-selvityksissä.
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Turkin ihmisoikeustilannetta valiokunta seurasi säännöllisesti UTP-selvitysten kautta.

Sisäasiainministeriö puolestaan antoi valiokunnalle selvityksen ihmiskaupan vastustamisesta.

Globalisaation ja kehitysyhteistyön alalta valiokunta ei määrällisesti ole saanut montaa

selvitystä. Globalisaation alalta valtioneuvosto antoi kolme selvitystä, kehityspolitiikasta neljä

ja kehitysrahoituksesta kaksi. Selvitykset ovat kuitenkin käsitelleet aiheitaan laajasti ja

valiokunta on kuullut niistä useasti eri asiantuntijoita. Esimerkiksi UTP 17/2005

Globalisaation hallinta ja Suomi oli useasti käsiteltävänä valiokunnan kokouksissa

kevätistuntokaudella 2005. Valiokunta antoi selvityksestä lausunnon, jossa se pyysi

hallitukselta perusteellista selvitystä kansainvälisten veromuotojen ja innovatiivisten

kehitysratkaisujen eduista ja haitoista (UaVL 7/2005 vp s. 11).

Hallitus vastasi valiokunnan pyyntöön, ja toimitti seuraavana vuonna sille selvityksen

innovatiivisista rahoitusmenetelmistä (UTP 4/2004 vp). Tästä selvityksestä valiokunta antoi

5.4.2006 pöytäkirjalausuman, ettei hallituksen vastaus vastaa valiokunnan pyyntöön.

Lausumassa valiokunta kiirehtii uuden selvityksen antamista, ja toistaa, että selvityksen tulee

sisältää Suomen linjaukset ja toiminnan priorisointi koskien innovatiivisia

rahoitusmenetelmiä157. Tässä voidaan nähdä toimivaa vuoropuhelua valiokunnan ja

hallituksen välillä, mikä täyttää hyvin ulkopolitiikan parlamentaarisen valvonnan vaatimukset

PeL 97 §:n luomissa puitteissa.

Valtioneuvosto on informoinut valiokuntaa runsaasti pakotteista. Useimmiten valiokunta on

vain merkinnyt selvitykset saaduiksi. Tämä pakotteiden vähäinen käsittely johtuu siitä, että ne

ovat enimmäkseen Euroopan unionissa sisäisesti päätettäviä yhteisiä kantoja, joihin Suomi on

jo sitoutunut siinä vaiheessa, kun päätös unionissa on tehty. Tuolloin asia tulee sisällöllisesti

valiokunnan käsittelyyn EU:n yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvoston kokousten

ministerikuulemisten yhteydessä UAO-asioina. UTP-asioina ne tuodaan valiokuntaan lähinnä

tiedoksi. Näin ollen pakotteiden kokonaisvaltainen käsittely ei tule esille UTP-selvitysten

käsittelyn tarkastelun kautta. Valiokunta on kuullut valtioneuvostoa UTP-selvityksen kautta

yleisemmin pakotteiden asettamisen ja rajaamisen perusteista (UTP 25/2006 vp EU:n

terrorisminvastaisista finanssipakotteista; listausmenettelyt ja – kriteerit).

157 UaVP 25/2006 vp.
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Hallitusohjelma sekä valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko pitävät

transatlanttisten suhteiden ylläpitoa ja kehittämistä tärkeänä. Ulkoasiainvaliokunta antoi

lausunnon suurelle valiokunnalle osoitetusta selvityksestä E 7/2005 vp Suomen EU-politiikan

tavoitteita vuonna 2005. Lausunnossa (UaVL 3/3005 vp s. 2—3) valiokunta myötäili

valtioneuvoston linjaa transatlanttisten suhteiden tärkeyden osalta, ja esitti valittelunsa siitä,

ettei valtioneuvosto ollut kyseisessä selvityksessä käsitellyt transatlanttisia suhteita.

Valiokunta piti tätä huolestuttavana ja epäjohdonmukaisena. Lausunnossa valiokunta

edellytti, että valtioneuvosto huomioi transatlanttisten suhteiden kehittämisen Suomen EU-

politiikan tavoitteissa vuonna 2005 sekä oman puheenjohtajuusvuoden 2006 tavoitteissa.

Valtioneuvoston selvityksessä E 19/2005 vp Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteissa

transatlanttisten suhteiden kehittäminen on osa ulkosuhteiden tavoitteita. Tarkasteltaessa

valiokunnan pöytäkirjoista UAO-selvityksiä, voidaan huomata, että erityisesti unionin

transatlanttisia suhteita on käsitelty myös niiden kautta158. Valiokunta sai vaalikauden aikana

kaksi suoranaisesti transatlanttisia suhteita käsittelevää UTP-selvitystä: toinen koski EU:n ja

Kanadan suhteita ja toinen Suomen ja Yhdysvaltojen välistä puolustusteollista yhteistyötä.

Ulkoasiainvaliokunta myötäili lausunnossaan (UaVL 3/2005 vp s. 3) valtioneuvoston linjaa

Pohjoisen ulottuvuuden säilyttämisestä keskeisessä asemassa Suomen EU-politiikan

tavoitteissa. Valiokunta esitti valtioneuvostolle vaatimuksen lausunnossaan (UaVL 5/2005 vp

s. 6 - UTP 29/2004 vp Euroopan unionin laajentumisen jälkeinen naapuruuspolitiikka, UTP

36/2004 vp EU:n Pohjoinen ulottuvuus, E 131/2004 vp EU:n Pohjoinen ulottuvuus – Suomen

edellytykset jatkotyölle), että valtioneuvoston tulee pitää valiokunta hyvin ajan tasalla

Euroopan naapuruuspolitiikan ja Pohjoisen ulottuvuuden kehittämisestä.

Ulkoasiainvaliokunta antoi vaalikaudella kritiikkiä valtioneuvostolle kansainvälisen

sopimuspolitiikasta tiedottamisesta, kun se käsitteli valtioneuvoston selvitystä Suomen

kansainvälisestä sopimuspolitiikasta ja sen kehityssuunnista. Selvitys annettiin osana

valtiosopimusten tietojenantomenettelyn uudistamisprosessia. Ulkoasiainvaliokunta toteaa

siitä antamassa lausunnossa (UaVL 2/2006 vp, s.3), ettei valiokuntaa ole tiedotettu

sopimusasioista perustuslain 97 §:n nojalla. Valiokuntaa katsoo, että vaalikauden aikana on

neuvoteltu sellaisia sopimuksia, joista olisi valiokunnan mielestä ollut syytä tiedottaa

158 Esim. UAO 35/2006 vp EU:n ja Kanadan huippukokous Helsingissä 27.11.2006, UAO 30/2006 vp EU—
USA huippukokous 21.6.2006 27.11.2006.
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perustuslain 97 §:n mukaisesti159. Tämä on valiokunnan mielestä tietojensaantioikeuden

toteutumisessa selvä puute, ja se pitää erittäin tärkeänä, että valiokunnan tiedonsaantia

sopimusten valmisteluvaiheessa kehitetään. Valiokunta korostaa, että operatiivisten

neuvottelujen käyminen on hallituksen vastuulla, mutta eduskunnalle kuuluu sopimusten

parlamentaarinen valvonta, joka tapahtuu parhaiten perustuslain mukaisen tiedottamisen

kautta.

Ulkoasiainvaliokunnan kannanoton huomioiminen sopimuksista tiedottamisen käytäntöön

tulee näkymään vasta juuri alkaneen vaalikauden edetessä. Ongelmia käytännölle voi tuottaa

se, että sopimusten valmistelu on jakaantunut usealle ministeriölle. Tämän huomioi myös

ulkoasiainvaliokunta lausunnossaan. Ongelmia tiedottamiselle voi tuottaa myös

sopimusneuvotteluiden mahdollinen salassapitovelvollisuus, ja siitä johtuva ministeriöiden

varovaisuus tiedottamisessa.

UAO-selvitysten (ks. LIITE 3) tarkastelun perusteella valtioneuvosto on informoinut

ulkoasiainvaliokuntaa kiitettävästi perustuslain 97 §:n 2 momentin mukaisesti. Eurooppa-

neuvoston sekä Euroopan unionin neuvoston eri kokoonpanojen kokouksista on annettu

runsaasti selvityksiä (97 kpl). Virallisista sekä epävirallisista kokouksista on kuultu niin ennen

kuin jälkeenkin. Yhteistyö valtioneuvoston ja ulkoasiainvaliokunnan välillä näyttää toimivan

tällä alueella, eikä valiokunta ole esittänyt ainakaan näkyvää kritiikkiä.

4.4.4. Vertailua edellisiin vaalikausiin

Vertailtaessa kolmea viimeisintä vaalikautta UTP-selvitysten perusteella, voidaan huomata,

että selvitysten määrä on vaalikausien myötä selvästi kasvanut. Myös niiden arkistointi on

selkiytynyt. Vaalikaudella 1995–1998 ulkoasiainvaliokunta sai 66 UTP-selvitystä sekä niihin

rinnastettavaa selvitystä, joista osa kirjataan nykyisin UAO-selvityksinä. Näitä ovat

esimerkiksi Eurooppa-neuvoston sekä Euroopan unionin neuvoston kokouksista

informoiminen. Selvityksiä annettiin myös MINS-tunnuksella (ministeriön selvitys), jonka

käyttö ei nykyisin käytetä UTP-asioissa. UTP-tunnus otettiin käyttöön vuonna 1998, ja siksi

sen käyttö ei ollut vielä selkiintynyt.

159 Tällaisia sopimusryhmiä valiokunnan mielestä olivat ihmisoikeussopimukset, terrorismin ja rikollisuuden
torjuntaa koskevat sopimukset, kansainvälisiä rikostuomioistuimia koskevat sopimukset sekä
asevalvontasopimukset.
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Vaalikaudella 1999–2002 UTP-käytäntö selkiintyi edelliseen verrattuna ja selvitysten määrä

kohosi huomattavasti. Eräitä nykyisin selkeästi UTP-tunnuksen alle sijoittuvia selvityksiä

annettiin vielä MINS-tunnuksella160. Muutamista selvityksistä oli vain pöytäkirjamerkintä

ilman minkäänlaista arkistointitunnusta161. Nämä kaikki selvitykset huomioiden

valtioneuvosto antoi ulkoasiainvaliokunnalle kaikkiaan 144 UTP-selvitystä. Vaalikauden

2003–2006 UTP-selvitysten kokonaismäärä oli 176, ja kirjaamismenettely oli löytänyt

selkeämmän linjan. MINS-tunnusta ei enää käytetty, eikä ilman arkistointitunnusta olevia

selvityksiä esiintynyt.

Selvitysten painopistealueet ovat pysyneet vaalikausien edetessä lähes samana.

Siviilikriisinhallinnasta ja sotilaallisesta kriisinhallinnasta on kautta vaalikausien annettu

useita selvityksiä. Myös asevalvonta, EU:n kansainväliset suhteet sekä unionin turvallisuus- ja

puolustuspolitiikan kehittäminen ovat olleet useasti tiedottamisen kohteena. Vaalikaudella

1999–2000 valtioneuvosto informoi valiokuntaa huomattavasti muita aihealueita enemmän

pakotteista162. Tämä johtui niitä koskevasta erillislainsäädännöstä, jonka mukaan pakotteet

tuli säätää voimaan kansallisella lailla. Näin ollen niistä valiokuntaan tiedottaminen oli

välttämätöntä. Lisäksi valiokunta sai useimmiten selvityksen sekä unionin poliittisesta

kannasta että käytännön yhteisestä toiminnasta, mikä oli unionin käytäntö pakotteiden

asettamisessa.

Lausuntojen antamisen menettelyssä on myös tapahtunut muutosta vaalikausien vaihtuessa.

Vaalikaudella 1995—1998 UTP-asioista annetuille valiokunnan lausunnoille ei jostain syystä

ole annettu ollenkaan lausuntosarjan numeroa. Ne ovat olleet siis pitkälti kuten

kommentoitavat selvityksetkin. Tällaisia lausuntoja annettiin yhteensä yksitoista.

Vaalikaudella 1999–2002 ilman tunnuksia olevia lausuntoja oli vain yksi, joka kuitenkin

annettiin UTP-tunnuksella merkitystä selvityksestä (UTP 7/1999 vp Euroopan unionin

yhteinen Venäjä-strategia). Normaalin lausuntosarjan tunnuksella varustettuja lausuntoja

valiokunta antoi viisi. Vaalikaudella 2003–2006 lausuntomenettely vakiintui ja selkiintyi, eikä

ilman tunnusta olevia lausuntoja enää annettu. Lausuntoja annettiin yhteensä viisi.

160 MINS 6/2000 vp Euroopan unionin laajentumisneuvottelut, MINS 10/2000 vp Ihmisoikeudet ja Suomen
ulkopolitiikka
161 Kertomukset Suomen valtionhallinnon osallistumisesta Naton rauhankumppanuuteen vuosina 1998 ja 2000
sekä selvitys Suomen rauhanturvaoperaatioista vuonna 2000.
162 Pakotteista annettiin 37 selvitystä. Seuraavaksi eniten annettiin EU:n kansainvälisistä suhteista, 21 selvitystä.
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Selvitysten käsittelyssä valiokunnan kokouksissa on myös tapahtunut kehitystä. Valiokunta

on kuullut yhä enemmän asiantuntijoita useammilta aihealueilta, ja osoittanut näin itse

aktiivisuutta ulko- ja turvallisuuspoliittisia asioita kohtaan. Valiokunnan ja valtioneuvoston

välillä on pikku hiljaa havaittu selvitysten avulla käytävää keskustelua, mitä valiokunta pitää

tärkeänä. Vaalikaudella 1999–2002 valiokunta antoi lausunnon UaVL 7/2001 vp

valtioneuvoston selvityksestä globalisaation hallinnasta (UTP 12/2001 vp). Lausunnossa

(UaVL 7/2001 vp, s. 9) valiokunta vaati jatkoselvitystä Suomen poliittisista ja taloudellisista

päämääristä ja niiden toteutumisesta globalisaation hallinnassa. Valtioneuvosto vastasi

pyyntöön, ja antoi valiokunnalle jatkoselvityksen. Valiokunta kuuli siitä asiantuntijoita, mutta

viittasi edelleen lausunnossa esittämäänsä vaatimukseen ja totesi, että hallitus ei ole

edelleenkään tyydyttävästi vastannut valiokunnan pyyntöön. Kuten aikaisemmin tässä

tutkimuksessa on käynyt ilmi, myös vaalikaudella 2003–2006 käytiin samanlaista

vuoropuhelua innovatiivisista rahoitusmenetelmistä.163

UTP-tunnus otettiin varovaisesti käyttöön vuoden 1998 aikana. Sen käytön yleistyminen ja

varmistuminen on kehittynyt tutkittavien vaalikausien aikana. UTP-tunnuksen käyttö on

vähitellen laajentunut kattamaan varsinaisten EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisten

kysymysten lisäksi koko perustuslain 97 §:n eli myös yleiset ulko- ja turvallisuuspoliittiset

selvitykset, kuten perustuslakivaliokunnan mietintö uudesta perustuslaista pykälää tulkitsi.

Tämä vuodesta 2001 alkanut graduaalinen muutos on perusteltu, ja selventää eduskunnan

parlamentaarisen kontrollin välineitä ja prosessia.

Tunnuksen käytön laajentuminen sekä selvitysten antamisen säännönmukaistuminen on

lisännyt UTP-asioiden määrää, mikä kertoo myös valtioneuvoston tiedottamisvelvollisuuden

asteittain parantuneesta noudattamisesta. Tunnuksen käytössä on kuitenkin nähtävissä vielä

epävarmuutta. Voidaan perustellusti kysyä, miksi esimerkiksi EU:n suhteista kolmansiin

maihin annetut selvitykset käsitellään valiokunnassa edelleen UAO-asioina, vaikka niiden

voitaisiin katsoa kuuluvan asiallisesti UTP-selvitysten piiriin.164

163 Lahnalampi 2006.
164 Ibid.
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4.4.5. Selvitysten osuus kaikista ulkoasiainvaliokunnan käsittelemistä
asioista

Vaalikaudella 2003–2006 ulkoasiainvaliokunta antoi yhteensä 95 mietintöä ja lausuntoa.

Mietinnöt valiokunta antoi hallituksen esityksistä, jotka liittyivät kansainvälisten sopimusten

voimaansaattamiseen. Sopimusten joukossa on asevalvontasopimuksia, eri maiden kanssa

tehtyjä sopimuksia sijoitusten edistämiseksi ja vastavuoroiseksi suojaamiseksi sekä sotilas- ja

siviilihenkilöiden asemasta Euroopan unionin sotilasesikunnan ja unionin käyttöön

mahdollisesti asetettavissa esikunnissa ja joukoissa. Mietintöjen joukossa oli hallituksen

esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta. Etyjin, ja Euroopan neuvoston parlamentaarisen

yleiskokouksen vuosittaisista toimintakertomuksista sekä hallituksen toimintakertomuksista

valiokunta antaa myös mietintönsä. Lisäksi valiokunta antoi mietinnöt valtioneuvoston

selonteoista, jotka tulivat täysistunnon osoittamana sen käsittelyyn. Tällaisia olivat muun

muassa selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta ja selonteot Suomen osallistumisesta

rauhanturvaoperaatioihin.

Lausuntoja valiokunta antoi enimmäkseen unioniasioista (U-, E-, ja UTP-asiat), joko suoraan

valtioneuvostolle tai suurelle valiokunnalle. Mikäli jokin toinen erikoisvaliokunta lähetti

ulkoasiainvaliokunnalle jonkin hallituksen esityksen taikka selonteon, antoi

ulkoasiainvaliokunta siitä tarpeen niin vaatiessa lausunnon. Tällaisia tapauksia olivat

esimerkiksi hallituksen esitykset vuoden talousarvioksi, hallituksen esitys

ulkomaanedustuksen korvauksista sekä valtioneuvoston selvitys turvallisuus- ja

puolustuspolitiikasta.

Monet mietintöasiat, kuten hallituksen toimintakertomus ja kansainväliset sopimukset, ovat

saaneet valiokunnalta kritiikkiä informatiivisuuden puutteesta ja liian myöhäisestä

tiedottamisesta, kuten tässä tutkimuksessa on käynyt ilmi. Voidaan myös huomata, että UTP-

selvitysten määrä (207 kpl, kun otetaan huomioon myös jatkokirjelmät) on yli kaksinkertainen

lausuntojen ja mietintöjen yhteismäärään (95) verrattuna. Kun UTP-selvityksiin lisätään vielä

UAO-asiat, on perustuslain 97 §:n tiedonsaantioikeuden mukaisilla selvityksillä keskeinen

asema valiokunnan työskentelyssä. Näiden seikkojen perusteella voidaan todeta, että UTP-

selvitykset muodostavat ulkoasiainvaliokunnan keskeisimmän toimialueen.
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On selvää, että ulkoasiainvaliokunnan on käsiteltävä valtiosopimusten hyväksymistä koskevia

hallituksen esityksiä. Onhan tämä säädetty perustuslain tasolla eduskunnan tehtäväksi.

Hallituksen esitykset, lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia – kuten EU:n perustuslaillinen

sopimus tai laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta, eivät kuitenkaan kata hallitusohjelman ulko-

ja turvallisuuspolitiikan teemoista tiedottamista UTP-selvitysten tapaan.

4.5. Päätelmiä

Perustuslain 97 §:n (ennen valtiosäännön kokonaisuudistusta VJ 48 § 2 mom.) käytännön

muodot ovat Suomen unionijäsenyyden jälkeen kehittyneet asteittain kohti vakiintunutta ja

toimivaa hallituksen ja ulkoasiainvaliokunnan välistä vuoropuhelua. Kolmen edellisen

vaalikauden aikana on UTP-selvityksistä muodostunut käyttökelpoinen väline ulkopolitiikan

parlamentaariselle valvonnalle, josta on erityisesti viime vuosina tullut säännönmukainen

yhteistyön ja politiikan teon väline. Ulkoasiainvaliokunta on voinut selvityspyynnöillään ja

lausunnoillaan tavanomaisen valvonnan lisäksi avata keskustelua ja terävöittää kantojaan,

kuten se on tehnyt esimerkiksi EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämisen ja

kehityskysymysten suhteen.

Tarkasteltaessa selvitysten määriä ja niistä kuultuja asiantuntijoita, voidaan huomata, että

kehitys on ollut graduaalinen. Selvitysten määrä on joka vaalikauden jälkeen lisääntynyt sekä

niiden aihealueet ovat monipuolistuneet. Myös asiantuntijoita on kuultu vaalikausien edetessä

enemmän ja useammasta selvityksestä. Tämä on ollut seurausta siitä, että UTP-tunnuksen

sisältö on laajentunut vastaamaan perustuslain 97 §:ää eli niin unionin ulko- ja

turvallisuuspolitiikkaa kuin yleistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaakin. Verrattaessa selvityksiä

hallitusohjelman painopistealueisiin, voidaan todeta, että valtioneuvosto on tiedottanut

valiokuntaa niistä kiitettävästi. Kriisinhallintaan liittyvät asiat ovat olleet määrällisesti UTP-

selvitysten keskeisin aihealue. Toisaalta valiokunnan kannanotot EU:n

turvallisuusstrategiasta, kehityskysymyksistä ja Suomen ihmisoikeuspolitiikasta ovat sisällön

ja laajuuden näkökulmasta poliittisesti merkittävimpiä lausuntoja UTP-selvityksistä.

Asioiden syvällisempää käsittelyä ja tätä kautta valtioneuvoston konkreettisten toimien

tehokkuuden arviointia on mahdollista valiokunnan mielestä vielä kehittää. Näin voidaan

päätellä valiokunnan kannanotoista ja kritiikistä, jotka ovat koskeneet hallituksen
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toimintakertomuksen yhteydessä käytettävää lausuntomenettelyä sekä tiedottamista Suomen

kansainvälisistä sopimuksista. Esimerkillisenä tiedottamisen toteutumisena voidaankin nähdä

valtioneuvoston ja ulkoasiainvaliokunnan välinen vuoropuhelu innovatiivisista

rahoitusmenetelmistä.

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että useita UTP-tunnuksen alle sisällöltään kuuluvia asioita

tulee valiokunnan käsittelyyn UAO-tunnuksen alla (esim. EU:n kansainväliset suhteet sekä

maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka). Vertailtaessa UTP-selvityksiä ja UAO-selvityksiä,

voidaan nähdä, että UAO-selvitykset täydentävät UTP-selvityksiä (ks. LIITE 2 ja LIITE 3).

Tämä vaikeuttaa perustuslain 97 §:n mukaisen tiedonsaantioikeuden kokonaisvaltaista

tutkimista, koska UAO-selvitykset ovat usein suullisia, eikä niitä julkaista. Näin ollen

selvitysten kaikki asiakohdat ja sisältökysymykset eivät ole seurattavissa. Toisaalta UAO-

selvitysten otsikoistakaan ei välttämättä pysty päättelemään, mitä selvityksessä käsitellään.

Näin on erityisesti maakohtaisten ajankohtaiskatsausten kohdalla. Näin ollen ei asioiden

seuraaminen ole helppoa kansalaisten taholta, eikä eduskunnassakaan.

 Tiedottamisen katvealueiden välttämiseksi yksi johdonmukainen parannus voisi olla se, että

EU:n kolmansia maita koskevat kirjalliset UAO-selvitykset sisällytettäisiin UTP-tunnuksen

alle. Mahdollisten katvealueiden syntyminen voi olla myös valtioneuvostoperäistä. Niiden

selvittämiseksi tulisi selvittää, onko valtioneuvostossa käsitelty sellaisia ulko- ja

turvallisuuspoliittisia asioita, joista eduskuntaa ei ole tiedotettu. Tällainen voisi olla aiheellista

esimerkiksi Suomen kahdenvälisten suhteiden (kuten Venäjä ja Intia) kohdalla, koska niistä ei

ole tiedotettu valiokuntaa UTP-kanavan kautta.165

UTP-selvitysten antaminen yhdistettynä asiantuntijakuulemisiin on kattavaa tiedottamista

ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Eduskunnan oikea-aikainen tiedottaminen edesauttaa dialogia

ja yhteisymmärrystä eduskunnan ja valtioneuvosoton välillä, koska se helpottaa asioiden

seuraamista ja kommentoimista eduskunnasta. Jo se, että eduskunta pidetään ajan tasalla

valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, pitää eduskunnan useimmiten tyytyväisenä.

Tutkimuksen perusteella UTP-kanavan käyttöä voidaan pitää merkittävänä ulkopolitiikan

parlamentaarisen valvonnan välineenä.

165 Lahnalampi 2006.
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5. Johtopäätökset

Ylimpien valtionelinten toimivaltasuhteet ulkopolitiikassa on säädetty perustuslain tasolla

parlamentarismin periaatteen näkökulmasta. Sodan jälkeisestä hyvin presidenttikeskeisestä

ulkopolitiikan johtojärjestelmästä on siirrytty valtioneuvostovetoiseen ulkopolitiikan

johtamiseen, mikä jäljittelee paljon itsenäisyytemme alkuaikojen järjestelmää. Perustuslain 93

§:n mukaan unioniasiat, sisältäen myös unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan,

kuuluvat valtioneuvoston valmisteluvallan alle, mikä korostaa pääministerin asemaa

ulkopolitiikan johdossa. Presidentin hoidettavaksi jää yleinen ulkopolitiikka, jossa presidentin

tulee kuitenkin toimia tiiviissä yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Näin ollen

valtioneuvosto osallistuu myös yleisen ulkopolitiikan valmisteluun.

Ulkopolitiikan käsite on laajentunut koskemaan yhä enemmän perinteisesti sisäpolitiikkaan

luokiteltuja aloja. Lisäksi unionin ulkopolitiikan ja yleisen ulkopolitiikan välille on joskus

mahdotonta vetää selkeää rajaa. Nämä seikat ovat vaikeuttaneet presidentin ulkopoliittisen

toimivallan toetutumista. Keskustelu presidentin ulkopoliittisista toimivaltuuksista jatkuu

edelleen kiivaana, mikä on tullut esille muun muassa säädettäessä uutta kriisinhallintalakia

sekä päätettäessä Suomen edustajasta Eurooppa-neuvoston kokouksiin.

Eduskunnan tehtävät ulkopoliittisen päätöksentekojärjestelmän kehyksissä liittyvät

kansainvälisten sopimusten hyväksymiseen sekä unioniasioiden valmisteluun osallistumiseen

perustuslain hengen mukaisesti. Perustuslain 97 § asettaa valtioneuvostolle velvollisuuden

tiedottaa ulkoasiainvaliokuntaa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja suurta valiokuntaa muissa

unioniasioissa. Pykälän 2 momentti säätää pääministerin velvollisuudeksi tiedottaa

ulkoasiainvaliokuntaa ja suurta valiokuntaa Eurooppa-neuvoston kokouksista sekä unionin

perussopimusten muuttamista käsittelevistä hallitusten välisistä konferensseista. Yhdessä

perustuslain 93 §:n kanssa tämä muodostaa johdonmukaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan

johtojärjestelmän, jonka kiistattomassa kärjessä toimii valtioneuvosto. Toimiihan

valtioneuvosto myös presidentin toimivaltaan säädetyn yleisten ulko- ja

turvallisuuspoliittisten asioiden tiedottajana eduskunnalle.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan asema ulkopoliittisen päätöksentekojärjestelmän kentässä

on merkittävä parlamentarismin periaatteen toteutumisen kannalta. Sen toimivalta ulko- ja
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turvallisuuspolitiikassa, kattaen sekä yleisen että unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan, on

yksinomainen. Suuren valiokunnan asema eduskunnan EU-valiokuntana rajoittuu unionin

ensimmäisen ja kolmannen pilarin asioihin. Myös puolustusvaliokunnan asema

turvallisuuspoliittisten asioiden käsittelyssä on alisteinen ulkoasiainvaliokunnan toimivallalle,

milloin käsiteltävänä on kansainväliseen turvallisuuspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Käytännössä ulkoasiainvaliokunta toimii hyvin läheisessä yhteistyössä kummankin

valiokunnan, kuten myös tarpeen vaatiessa muiden erikoisvaliokuntien, kanssa. Näin

varmistuu asioiden kokonaisvaltainen ja perusteellinen käsittely sekä kattavan eduskunnan

kannan esittäminen valtioneuvostolle. Ulkoasiainvaliokunnalle tulevasta selvityksestä on

mahdollista käydä keskustelua myös eduskunnan täysistunnossa. On kuitenkin muistettava,

että lopullisen eduskunnan kannan määrittelee ulkoasiainvaliokunta.

Tiedonsaantioikeuden toteutuminen on pitkälti kiinni myös valtioneuvoston aktiivisuudesta.

Vaikka ulkoasiainvaliokunnalla on oikeus myös oma-aloitteisesti pyytää selvityksiä, voi

valtioneuvostossa olla vireillä asioita, joista valiokunnalla ei ole aavistustakaan. Tämä on

myös historiallisesti osoittautunut tiedonsaantioikeuden toteutumisen kynnyskysymykseksi.

Vaikka eduskunta sakotti valtioneuvostoa jo itsenäisyytemme alkuaikoina tiedottamisen

vajavaisuudesta, on se etenkin sota-aikoina pitänyt eduskunnan pimennossa ulkopoliittisista

tapahtumista. Merkittävä tiedottamisen toimivuuden edistäjä on valtioneuvoston ja

eduskunnan välinen luottamus. Talvisodan rauhaneuvotteluiden aikaan tapahtunut

vaitiolovelvollisuuden rikkomus ulkoasiainvaliokunnan puolelta on saattanut vaikuttaa siihen,

että valtioneuvosto on noudattanut tiedottamisessa varovaisempaa käytäntöä etenkin sota-ajan

jälkeen, jolloin Neuvostoliiton vaikutus oli vahva.

Toinen merkittävä tiedottamisen toimivuuden varmistava seikka on ulkoasiainvaliokunnan

tiiviit ja toimivat suhteet sen tiedonlähteisiin. Ulko- ja turvallisuuspoliittiset selvitykset

valmistellaan asianomaisessa ministeriössä, useimmiten ulkoasiainministeriö, virkamiestyönä.

Näin ollen keskusteluyhteyden ylläpito valiokunnan ja ministeristöjen virkamiesten kesken on

tärkeää. Valiokunnan puolesta suhteita valtioneuvoston virkamiehiin pitää yleensä

valiokuntasihteeristö, jotka ovat siis eduskunnan virkamiehiä. Valiokunnassa päätöksiä

tekevät kuitenkin kansanedustajat. Onkin aiheellista pohtia, jääkö kansanedustajien ja

ministeristön yhteydenpito vajavaiseksi, ja onko tällä vaikutusta tiedottamiseen mahdollisen

luottamuksen puutteen takia.
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Ulkoasiainvaliokunnan tiedonsaantioikeuden käytännön muodot ovat moninaiset.

Varsinaisten suoraan perustuslain 97 §:ään perustuvien valtioneuvoston selvitysten lisäksi

valiokunta käsittelee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa valtioneuvoston selontekojen sekä

hallituksen toimintakertomusten kautta. Valiokunta pitää kuitenkin PeL 97 §:n mukaisia ulko-

ja turvallisuuspoliittisia selvityksiä (UTP-selvitykset) suositeltavimpana tiedottamisen

muotona. Esimerkiksi hallituskertomusten tarkastelun sekä eräiden valtioneuvoston

selontekojen käsittelyn yhteydessä se on todennut, että informatiivisempaa olisi antaa isoista

asiakokonaisuuksia tarkempia asiakohtaisia UTP-selvityksiä.

Käytännön tutkimisesta ja kokonaiskuvan hahmottamisesta tekee haasteellisen se, että kaikki

PeL 97 §:ään perustuvat selvitykset eivät tule valiokuntaan kirjallisina UTP-selvityksinä,

jotka julkaistaan eduskunnan valtiopäiväasioiden arkistossa. Nämä valiokunnan omina asioina

(UAO-asiat) kirjattavat selvitykset täydentävät eräitä UTP-selvitysten perusteella

katvealueeseen jääneiden asiaryhmien tiedottamista. Tämä näkyy selvästi, kun vertaillaan

päättyneen vaalikauden UTP- sekä UAO-asioita keskenään.

Tarkasteltaessa UTP-käytäntöä vuodesta 1995 alkaen, voidaan huomata sen kehittyneen

tasaisesti ulkopolitiikan parlamentaarisen valvonnan merkittävämmäksi kanavaksi. UTP-

tunnus otettiin käyttöön vuonna 1998, minkä jälkeen sen selkiytyminen nimenomaan PeL 97

§:n mukaiseen tiedottamiseen on tapahtunut nopeasti. Vaalikaudella 1999–2002

valtioneuvosto antoi huomattavasti edellistä vaalikautta enemmän selvityksiä ja valiokunta

kuuli enemmän asiantuntijoita. Valiokunnan sekä valtioneuvoston välillä oli myös merkkejä

toimivasta vuoropuhelusta. Juuri päättynyt vaalikausi 2003–2006 osoittaa, että selvitysten

anto ja UTP-tunnuksen käyttö ovat löytäneet oman tärkeän asemansa valiokunnan

työskentelyssä. UTP-tunnus asettui kattamaan PeL 97 §:n mukaiset selvitykset, joitakin

poikkeuksia lukuun ottamatta. Innovatiivisista rahoitusmenetelmistä käyty vuoropuhelu

valiokunnan ja valtioneuvoston välillä on esimerkillinen tapa toteuttaa tiedonsaantioikeutta.

Valiokunnan antamat palautteet selontekojen ja hallituksen toimintakertomusten

informatiivisuuden puutteesta viittaavat siihen, että valiokunta itse painottaa UTP-kanavan

kautta tapahtuvan tiedottamisen edelleen kehittämistä. Tämä on perusteltua myös

tarkasteltaessa UTP-asioiden suhdetta valiokunnan käsittelemiin muihin asioihin. UTP-

selvitykset muodostavat merkittävän osan valiokunnan työskentelystä.
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Kehittämispyrkimykset ovat osoitus myös valiokunnan omasta kasvavasta aktiivisuudesta

ulkopoliittisten asioiden seurannassa, mikä edistää ulkopolitiikan parlamentaarista valvontaa.

Oikea-aikaisen tiedottamisen puolesta puhuu myös se, että kun valiokuntaa on tiedotettu

kiitettävästi, se useimmiten on yhtynyt valtioneuvoston kantaan ja vain todennut selvitykset

saaduiksi. Tämä on nähtävissä esimerkiksi kriisinhallinnasta sekä asevalvonnasta annettujen

selvitysten käsittelyssä. Valiokunnalla on mahdollisuus antaa selvitysten perusteella

valtioneuvostolle lausunto tai se lyhyt pöytäkirjalausuma. Kumpikin reagoimistapaa voidaan

nähdä valtioneuvoston toiminnan arvostelun välineenä, mutta ennen kaikkea mielestäni

keskusteluna valtioneuvoston ja ulkoasiainvaliokunnan välillä.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että erityisesi unionin kansainvälisistä suhteista tiedottamisessa oli

puutteita UTP-selvitysten perusteella. Nämä aukot täyttyivät UAO-selvityksiä tarkasteltaessa.

Toisaalta on vaikea sanoa, mitä UAO-selvitykset tarkalleen ovat käsitelleet, koska niistä ei

julkaista kuin otsikot. Merkittävä osa UAO-selvityksistä koostuu PeL 97 §:n 2 momentin

mukaisesta tiedottamisesta. Antamissäännöksen perusteella ne voitaisiin katsoa UTP-

tunnuksen alle kuuluviksi. Nämä ministerien kuulemiset ovat kuitenkin suullisia, eikä niistä

ole nähty valiokunnassa tarvetta antaa lausuntoa tai tarvetta lähettää asiaa erikoisvaliokuntiin.

Tältä kantilta UAO-tunnus on perusteltu.

UAO-tunnuksen alla olevien selvitysten käsittelemien aihealueiden kirjo on laaja. Selkeästi

PeL 97 §:n mukaisten selvitysten sekä ministerikuulemisten lisäksi sen alle on sijoitettu

maakohtaisia ajankohtaiskatsauksia, selvityksiä ministeriössä vireillä olevista ajankohtaisista

hankkeista sekä myös eduskunnan sisäiseen toimintaan liittyviä selvityksiä. Edellä esitettyjen

seikkojen perusteella merkittävä tiedottamisen kokonaiskuvan selkiyttäjä olisi UAO-

selvitysten ja UTP-selvitysten rajan tarkistaminen. Tarkistaminen olisi tehtävä ensisijaisesti

eduskunnassa, onhan sillä kompetenssi päättää omista työtavoistaan. Lisäksi UAO-

kirjaaminen tapahtuu valiokunnan sihteeristössä.

UTP-selvitysten käytön ja tarkoituksen edelleen kehittäminen vaatii myös yhteistyötä

valtioneuvosoton ja ulkoasiainvaliokunnan kesken. Toimielinten tulisi yhdessä päättää, mitkä

selvitykset katsotaan PeL 97 §:n mukaisiksi ja mitkä jäävät UAO-tunnuksen alle. Tämän

jälkeen ministeriössä tulisi tarkistaa tiedottamisen järjestämisen käytännöt omalta osaltaan,

jotta velvollisuuden täyttäminen tulee varmistetuksi. Kehittämistyössä tulisi ottaa myös
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huomioon unionin perustuslaillisen sopimuksen mahdollisesti tuomat muutokset

tiedottamiseen.

Ylimmän valtioelimen asema on turvattava myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, jossa ylintä

päätösvaltaa käyttää valtioneuvosto sekä presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston

kanssa. Eduskunnan aseman turvaaminen tiedonsaantioikeuden kautta korostaa myös

entisestään valtioneuvoston sekä pääministerin asemaa ulkopolitiikan johdossa.

Tiedonsaantioikeuden toteuttaminen kun on säädetty perustuslaissa ulkoasiainvaliokunnan

lisäksi myös valtioneuvoston vastuulle. Näin ollen ulkoasiainvaliokunnan

tiedonsaantioikeuden voidaan sanoa olevan merkittävä tekijä paitsi parlamentarismin
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LIITE 1, Ulkoasiainvaliokunnan käsittelemät valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiset selvitykset vaalikaudella 2003–2006
Asia Nro

Asevalvonta/

Aseistariisunta

EU:n yhteinen toiminta koskien Venäjän kemiallisten aseiden tuhoamisohjelmaa ja tukea Shchuchyen

tuhoamislaitokselle

41/06

Neuvotteluiden aloittaminen Euroopan unionin ja Pakistanin välisestä puitesopimuksesta koskien

joukkotuhoaseiden leviämistä ja terrorismin vastaisia toimia

40/06

Toimintasuunnitelma Suomen osallistumiseksi Globaali kumppanuus-ohjelmaan 36/06

Turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1701 (2006) sisältyvän aseenvientikiellon toimeenpano

(Libanon)

22/06

EU:n yhteinen toiminta kansainvälisen atomienergiajärjestön(IAEA) tukemiseksi 14/06

Aseidenriisunta; ydinsulkusopimus 10/06

Suomen osallistuminen hankkeeseen Venäjän Zheleznogorskin voimalan plutonium-reaktorin

korvaamiseksi fossiilivoimalla

2/06

EU:n yhteinen toiminta koskien kemiallisten aseiden kieltojärjestöä(OPCW) 42/05

EU:n yhteinen toiminta koskien biologisten aseiden kieltosopimusta(BTWC) 41/05

Euroopan unionin srtategia pienaseiden ja niiden ammusten leviämisen ja laittoman kaupan estämiseksi 28/05

EU:n yhteinen kanta ydinsulkusopimuksen vuoden 2005 tarkastelukonferenssiin 13/05

EU:n aseviennin käytännesääntöjen uudistaminen 43/04
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Joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen (Proliferation Security Initiative - PSI) 12/04

Euroopan unionin Kiinaan kohdistama asevientikielto 8/04

Neuvoston yhteinen kanta joukkotuhoaseiden vastaisten sopimusten universalisoinnista 25/03

EU:n joukkotuhoaseiden leviämisen vastainen strategia ja toimintaohjelma 22/03

Valtioneuvoston päätös koskien Venäjän asesulku ja aseidenriisuntaa koskeva EU:n yhteistyöohjelman

jatkaminen

13/03

Neuvoston asevälitystä koskeva yhteinen kanta 9/03

ETPP ja sen
kehittäminen

Euroopan puolustus- ja turvallisuuspolitiikka (ESDP) Suomen puheenjohtajuuskaudella; Saksan

puheenjohtajuuskauden ESDP-mandaatti.

31/06

Euroopan puolustus- ja turvallisuuspolitiikka (ESDP) Itävallan puheenjohtajuuskaudella; Suomen

puheenjohtajuuskauden ESDP-mandaatti.

15/06

Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa (ETPP) koskeva puheenjohtajamaan raportti; katsaus ETPP:n

kehitykseen vuoden 2005 jälkimmäisellä puoliskolla ja mandaatti tulevalle puheenjohtajamaalle

53/05

EU:n konsepti; unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tuki turvallisuussektorin uudistamisessa 47/05

YK:n turvallisuusneuvoston asemaa, rauhaa ja turvallisuutta koskevan päätöslauselman 1325 (2000)

toimeenpanosta EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspoltiikan puitteissa

46/05

Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian perustaminen (European Security and Defence College, ESDC) 31/05

EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittiset asiat 8/05
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Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa käsittelevä puheenjohtajamaan puolivuotisraportti 35/04

EU:n yhteinen toiminta eräistä Galileo-satelliittijärjestelmän toimintaan liittyvistä näkökohdista, joilla voi olla

vaikutusta EU:n turvallisuuteen

16/04

Euroopan unionin turvallisuusstrategia 15/03

ETYJ EU:n rooli ETYJissä 40/04

ETYJin ministerineuvoston 11. istunto (ulkoministerikokous) Maastrichtissa 1.-2.12.2003 30/03

EU:n kansainväliset

suhteet
Aasia EU:n liittyminen ASEANin ystävyys- ja yhteistyösopimukseen 34/06

EU:n tarkkailijajäsenyys SAARC:ssa (South Asian Association for Regional Cooperation) 18/06

EU:n Itä-Aasiaa koskevat ulko- ja turvallisuuspoliittiset suuntaviivat 56/05

EU:n neuvoston suositukset unionin Keski-aasian politiikaksi (Central Asia recommendations 2004) 25/04

Euroopan unionin kahdenvälisistä sopimuksista Kaakkois-Aasian kanssa: mandaatti komissiolle 30/04

Afrikka Somalian ajankohtainen tilanne ja EU:n toiminta 7/06

EU:n alueellinen strategia (regional approach) Suurten järvien alueella 41/04

EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan Afrikan rauhan ja turvallisuuden tueksi suunnattu toimintaohjelma (ESDP

ja Afrikka)

32/04
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Etelä-Amerikka Komission tiedonanto EU:n Latinalaisen Amerikan startegiasta 57/05

EU:n Boliviaa koskeva toimintasuunnitelma 21/05

Etelä-Kaukasia Neuvoston yhteinen kanta EU:n erityisedustajan nimittämiseksi Etelä-Kaukasiaan 16/03

Irak EU:n keskipitkän aikavälin strategia Irakissa 22/04

Lähi-itä, Välimeren alue EU.n strateginen kumppanuus Välimeren alueen ja Lähi-idän kanssa 18/04

Länsi-Balkan Montenegron tasavallan tunnustaminen 16/06

Ukraina EU-Ukraina, uusi perussopimus (Enhanced Agreement) 35/06

Pohjois-Amerikka EU-Kanada suhteet 20/03

Venäjä EU-Venäjä -ihmisoikeuskonsultaatiot 1.3.2005 3/05

EU-Venäjä suhteet Italian puheenjohtajuuskaudella 18/03

EU:n laajentuminen ja
naapuruuspolitiikka

Länsi-Balkanin tilanne 38/05

Turkin ajankohtaiskatsaus 22/05

EU:n laajentuminen: Turkin ihmisoikeustilanne 17/04

Euroopan unionin laajentumisen jälkeinen naapuruuspolitiikka 29/04

Globalisaatio Helsinki-prosessi 33/05
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YK:n huippukokous (Major Event) 14.-16.9.2005 16/05

Globalisaation hallinta ja Suomi 17/05

Ihmisoikeudet YK:n ihmisoikeusneuvoston perustaminen ja Suomen asettuminen ehdokkaaksi neuvoston ensimmäisessä

jäsenvaalissa

8/06

Suomen jäsenyys YK:n ihmisoikeustoimikunnassa 2005-2007; Suomen tavoitteet ja painopisteet 5/05

Euroopan unionin vuosittainen ihmisoikeusraportti 2005 39/05

Suomen ihmisoikeuspolitiikka; ihmiskaupan vastustaminen 4/05

Neuvoston päätelmät EU:n ihmisoikeuspolitiikan täytäntöönpanosta sekä EU:n ihmisoikeusvuoropuheluja

koskevien suuntaviivojen täytäntöönpanosta

42/04

Kansainvälinen
rikostuomioistuin

Euroopan unionin ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) välinen yhteistyösopimus 9/05

Kansainvälistä rikostuomioistuinta koskevan neuvoston yhteisen kannan tarkistaminen 8/03

Kansainväliset

sopimukset

Suomen kansainvälinen sopimuspolitiikka ja sen kehityssuunnat 3/06

Kauppapolitiikka Suomen kauppapoliittinen ohjelma 37/05

Kehitysrahoitus Innovatiiviset rahoitusmenetelmät 4/06

Euroopan kehitysrahaston liittäminen osaksi EU:n budjettia 33/03

Kehitysyhteistyö Suomen osallistuminen kansaiväliseen velkahelpotusaloitteeseen (Multilateral Dept Relief Initiative, MDRI) 6/06
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EU:n panos vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi (käsitelty yhdessä asian E 29/2005 "komission tiedonannosta

koskien etenemisen vauhdittamista vuosituhattavoitteiden (MDG) saavuttamiseksi: kehitysrahoitus ja avun

tehokkuus", kanssa.)

19/05

Suomen kehityspoliittinen ohjelma 29/03

Kehitysyhteistyö/ Afrikan rauhanturvarahaston perustaminen 27/03

NATO Rauhankumppanuusmaiden osallistumismahdollisuudet Naton nopean toiminnan valmiusjoukon toimintaan 32/06

Naton rauhankumppanuuden kehittäminen; Suomen ja Ruotsin yhteinen työpaperi 24/06

Suomen osallistuminen Naton rauhankumppanuusyhteistyöhön vuonna 2005 sekä muistio 11.5.2006 pidetyn

johtavan siviilivalmiuskomitean täysistunnosta.

17/06

Naton rauhankumppanuuden suunnittelu- ja seurantaprosessi 5/06

Naton rauhankumppanuusohjelma; keskeisiä ajankohtaisia kysymyksiä 45/05

Suomen valtionhallinnon osallistuminen Naton rauhankumppanuuteen vuonna 2004 24/05

Naton rauhankumppanuuden suunnittelu- ja seurantaprosessi 10/05

Suomen valtionhallinnon osallistuminen Naton rauhankumppanuuteen vuonna 2003 15/04

Suomen vuoden 2004 rauhankumppanuustavoitteet (PARP-tavoitteet) 5/04

Pakotteet Korean demokraattiseen tasavaltaan kohdistuneet pakotteet; YK:n päätöslauselman 1718(2006) toimeenpano 30/06

Iranin vastaiset pakotteet: YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1737 (2006) ja 1747 (2006) toimeenpano 39/06
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EU:n terrorisminvastaiset finannsipakotteet; listausmenettelyt- ja kriteerit 25/06

Libanonin entisen pääministeri Rafik Haririn murhatutkimuksista; YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman

1636 (2005) toimeenpano

51/05

Euroopan unionin neuvoston yhteinen kanta, joka koskee Uzbekistaniin kohdistuvia rajoittavia toimia 48/05

YK:n turvaliisuusneuvoston Sudania koskevat päätöslauselmat 1590(2005), 1591(2005), 1593(2005) 20/05

Kongon demokraattiseen tasavaltaan kohdistuvat pakotteet; YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman

1596(2005) toimeenpano

15/05

Valko-Venäjän joihinkin viranomaisiin kohdistettavat rajoitukset 38/04

Norsunluurannikon tilanne ja pakotteiden asettaminen 33/04

Euroopan unionin Burma/Myanmariin kohdistamien pakotteiden laajentaminen 27/04

Euroopan unionin yhteinen kanta koskien Valko-Venäjää 23/04

Liberiaan kohdistettujen pakotteiden kiristäminen 9/04

Entisen Jugoslavian alueen sotarikosepäiltyjen varojen jäädyttäminen 7/04

EU:n yhteisen kannan muodostaminen koskien entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian (FYROM)

kiihkoilijoiden viisumikieltoa

2/04

Irakin vastaisia pakotteita koskeva neuvoston yhteinen kanta 10/03

EU:n yhteinen kanta koskien entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) tehtävän

tehokkaan toteutumisen tukemista

6/03
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Euroopan unionin neuvoston Burma/Myanmaria koskevan yhteisen kannan uudistaminen 3/03

Pohjoinen ulottuvuus Pohjoisen ulottuvuuden uudet perusasiakirjat 28/06

Pohjoinen ulottuvuus v.2004: tilannekatsaus pohjoista ulottuvuutta koskevan toimintasuunnitelman

täytäntöönpanosta

26/05

EU:n Pohjoinen ulottuvuus 36/04

Suomen alustava kannanotto Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelmaan vuosille 2004-2006 2/03

Rauhanturvaaminen/

Sotilaallinen
kriisinhallinta

Irlannin mukaantulo pohjoismaiseen EU-taisteluosastoon. 11/06

Rauhanturvaamislain uudistamistyöryhmän mietintö 18/05

Mallisopimusluonnos, joka koskee Euroopan unionin ja isäntävaltion välillä mahdollisesti tehtäviä sopimuksia

EU:n joukkojen asemasta operaation isäntävaltion alueella

14/05

Suomen osallistuminen sotilaallisen nopean toiminnan joukkoihin (taisteluosastot) (Myös kriisinhallintalain

perusteella)

28/04

EU:n jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös Athene-rahoitusmekanismille myönnettävistä erioikeuksista ja

vapauksista

11/04

Jäsenvaltioiden välinen sopimus vaatimuksista luopumisesta EU:n kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä 10/04

Puolustusmateriaali-, tutkimus- ja voimavaraviraston perustamisesta EU:ssa 26/03

Sotilaallisen kriisinhallinnan rahoitusmekanismi 32/03
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Kongo YK:n pyyntö EU:lle sotilaallisesta tuesta Kongon demokraattisen tasavallan vaalien turvaamiseksi (Myös

kriisinhallintalain perusteella)

55/05

EU:n sotilaallinen kriisinhallintaoperaatio Kongon demokraattisessa tasavallassa 12/03

Lähi-idän tilanne ja Suomen mahdollinen osallistuminen Libanonin rauhanturvaoperaatioon (Myös

kriisinhallintalain perusteella)

19/06

Lähi-itä,
Välimeren alue

Suomen osallistumisen päättäminen Kyproksen UNFICYP- rauhanturvaoperaatiossa (United Nations

Peacekeeping in Cyprus) (Myös kriisinhallintalain perusteella)

12/05

Suomen osallistumisen supistaminen UNIKOM-rauhanturvaoperaatiossa (Myös kriisinhallintalain perusteella) 5/03

Länsi-Balkan Suomen osallistumisen vähentäminen ja muutokset KFOR-joukoissa Kosovossa (Myös kriisinhallintalain

perusteella)

3/04

Sudan Euroopan unionin tuki Afrikan unionin AMIS-operaatiolle Darfurissa 29/05

Suomalaisen rauhanturvaajan lähettäminen Afrikan unionin konfliktinhallintakeskukseen (Myös kriisinhallintalain

perusteella)

37/04

Suomen osallistuminen mahdolliseen Sudanin YK-rauhanturvaoperaatioon (UNMISUD) (Myös kriisinhallintalain

perusteella)

21/04

Liberia Suomen osallistuminen UNMIL-operaatioon Liberiassa (Myös kriisinhallintalain perusteella) 28/03

Siviilikriisinhallinta Valtioneuvoston selvitys siviilikriisinhallinnasta 21/06

YK:n rauhanrakentamiskomissio 12/06

Suomen osallistuminen kansainväliseen siviilikriisinhallintaan vuonna 2006 (Myös kriisinhallintalain perusteella) 54/05

Euroopan unionin nopena toiminnan siviilikriisinhallintavalmiuksien parantaminen 30/05
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Mallisopimusluonnos, joka koskee Euroopan unionin ja isäntävaltion välillä mahdollisesti tehtäviä sopimuksia

siviilikriisinhallintaoperaatioiden asemasta operaation isäntävaltion alueella

27/05

Euroopan unionin toiminta väkivaltaisten konfliktien estämiseksi 25/05

Luonnos EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan siviilikriisinhallinnan toimintasuunnitelmaksi 19/04

EU:n yhteisen kannan uudistaminen; konfliktinesto ja hallinta Afrikassa 1/04

Aceh Aceh Monitoring Mission (AMM)-valvontaoperaatio 1/06

Acehin neuvotteluprosessi 36/05

Euroopan unionin Acehin tarkkailuoperaation yhteisen toiminnan hyväksyminen 32/05

Afganistan Afganistanin ESDP-operaatiosta 37/06

Afganistanin tilanne ja ISAF-operaatio 23/06

Palontorjuntaan erikoistuneen pelastusosaston lähettäminen Kabulin kansainvälisen lentokentän pohjoismaiseen

ryhmään (Afganistan/ISAF)

4/04

Suomen osallistuminen jälleenrakennus- ja vakauttamistoimintaan (PRT-ryhmät) Pohjois-Afganistanissa 13/04

Angola Euroopan unionin neuvoston Angolaa koskevan yhteisen kannan muuttaminen 21/03

Georgia Päätös yhteisistä toimista koskien oikeusvaltiomissiota Georgiassa 20/04

Kongo Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuussektorin uudistamiseen liittyvä neuvonta- ja avustusmissio sekä

operaatio EUPOL Kinshasa ja sen käynnistäminen

11/05
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EU:n yhteinen toiminta koskien poliisioperaation perustamista Kinshasaan, Kongon demokraattiseen tasavaltaan 31/04

Puolisotilaallisen poliisijoukon perustamistuki Kongon demokraattisessa tasavallassa 14/04

Lähi-itä ESDP; Lähi-idän rauhanprosessi, Gaza, Euroopan unionin kolmannen osapuolen rooli Rafahin rajanylityspisteellä 49/05

Euroopan unionin tuen jatkaminen Palestiinalaisten siviilipoliisille COPPS:n toiminnan pohjalta vuoden 2006

alusta lähtien

35/05

Suomen osallistumisesta EU:n yhteiseen toimintaan Irakin oikeusvaltion tukemiseksi 1/05

EU:n asiantuntijaryhmän lähettäminen Irakiin pohjustamaan EU:n mahdollista integroitua poliisi-, rule of law- ja

siviilihallinnon missiota

34/04

EU:n Lähi-idän rauhanprosessin erityisedustajaa koskevan yhteisen toiminnan muutos 17/03

Länsi-Balkan Valmisteluryhmän perustaminen tukemaan mahdollisen kansainvälisen siviilimission perustamista Kosovossa,

mukaan lukien Euroopan unionin erityisedustajan tehtävä (ICM/ EUSR Preparation Team)

20/06

Tulevan oikeusvaltio-operaation suunnitteluryhmän perustaminen (EU Planning Team Kosovo, EUPT Kosovo)  9/06

Neuvoston toiminta liittyen EU:n poliisioperaatioon entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa 24/03

Moldova Euroopan komission raja- ja tullioperaatio Moldovan ja Ukrainan välisellä rajalla sekä EU:n Moldovan

erityisedustajan tiimin vahvistaminen

43/05

EU:n erityisedustajan nimittäminen Moldovaan 6/05

Sudan Euroopan unionin erityisedustajan nimittäminen Sudaniin 34/05

EU:n kriisinhallintaharjoitukset 2006 (CME06) 52/05
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Siviili-sotilasyhteistyö Siviili-sotilakoordinaation (Civil Military Co-ordination) tehostaminen EU:n kriisinhallinnassa; kolmen

puheenjohtajamaan yhteispaperi (UK-AT-FI)

50/05

Suomen osallistuminen kriisinhallintaoperaatioihin (Myös kriisinhallintalain perusteella) 40/05

EU:n siviili- ja sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita koskeva käyttäytymisohjeisto 23/05

EU:n kriisinhallinnan suunnittelu; tilannekatsaus 7/05

EU:n siviili-sotilas -suunnittelusolusta ja kohdistettavista rajoituksista 39/04

Suomen kansainväliset

suhteet

Suomen ja Yhdysvaltojen välisestä puolustusteollista yhteistyötä koskeva periaatejulistus 38/06

Suomen, Ruotsin ja Norjan välisestä puolustusyhteistyöstä 29/06

Terrorismi Tamil Eelamin vapautustiikereiden (LTTE; Liberation Tigers of Tamil Eelam) lisääminen EU:n terroristilistalle 13/06

Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan konseptuaalinen kehitys terrorismin vastustamisessa 44/04

Euroopan unionin yhteisen kannan muutos koskien Libyaa 26/04

EU:n terroristilistojen muuttaminen 6/04

Hamasin sisällyttäminen EU:n terroristilistalle 19/03

EU:n terroristilistojen muuttaminen 14/03

EU:n yhteinen toimintatapa kansainvälisen terrorismin torjuntaa koskevista suuntaviivoista 11/03

EU:n yhteinen toiminta koskien terrorisminvastaista avustusohjelmaa palestiinalaishallinnon tukemiseksi 7/03
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YK:n yleiskokous Suomen prioriteetit YK:n yleiskokouksen 60. istuntokaudella 44/05

YK:n yleiskokouksen 59.istuntokausi; Suomen prioriteetit 24/04

Suomen YK:n yleiskokouksen 58. istuntokauden prioriteetit; arvio prioriteettien toteutumisesta 31/03

Suomen prioriteetit YK:n yleiskokouksen 58. istuntokaudella 23/03

Suomen prioriteetit YK:n yleiskokouksen 57. istuntokaudelle; arvio prioriteettien toteutumisesta 1/03

YK:n korkean tason paneelin raportti sekä alustavat Suomen kannat (High Level Panel on Threats, Challenges

and Change, HLP)

2/05

Muut Aasian hyökyaaltokatastrofi 45/04

Ulkoasiainministeriön tulevaisuuskatsaus 4/03
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LIITE 2, UTP-selvitykset: kaavio
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LIITE 3, UAO-selvitykset

UAO-selvitykset
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PeL 97.2 §:mukainen
tiedottaminen
Muut

Ajankohtaiskatsaukset sisältävät maakohtaisia selvityksiä. Näitä annettiin Venäjästä,
Kosovosta, Tsetsheniasta, Turkista, Sudanista, Kyproksesta, Eritreasta, Afganistanista, Etelä-
Kaukasian alueesta sekä Sveitsistä. Lisäksi tähän on sisällytetty selvitykset Irakin kriisin
tilanteesta sekä  Venäjän tilanteesta vaalien jälkeen.

Asevalvonnan yksi selvitys on puolustusministeriön selvitys jalkaväkimiinaselvitystyöryhmän
väliraportin esittelystä.

Etyjista annetut selvitykset käsittelevät sen ministerineuvoston istuntoja.

EU:n kansainvälisistä suhteista annetut selvitykset sisältävät runsaasti selvityksiä EU:n ja
Yhdysvaltojen sekä EU:n ja Venäjän huippukokouksia. Mukana on selvityksiä myös EU-
Kiina, EU-Kanada sekä EU-Intia huippukokouksista. Selvityksissä on käsitelty myös EU:n
huippukokouksia ja ministerikokouksia Afrikan, Latinalaisen Amerikan, Välimeren maiden,
Ukrainan, Länsi-Balkanin maiden sekä Afganistanin välillä.

Ihmisoikeuksien alaan on tässä laskettu kolme selvitystä Euroopan neuvoston
parlamentaarisista yleiskokouksista annetut selvitykset. Yksi selvitys annettiin lisäksi
terrorismin vastaisten toimien vaikutuksia ihmisoikeuksiin.
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Kauppapoliittiset selvitykset käsittelevät Maailman kauppajärjestön sekä Maailmapankin ja
Kansainvälisen valuuttarahaston vuosikokouksia sekä ministerikokouksia.

Kehityspolitiikan selvitykset ovat kehityspoliittisen toimikunnan lausunnot Suomen
kehityspolitiikan tilasta valtioneuvostolle sekä selvitys vuosituhattavoitteiden seurannasta.

Naton huippukokouksia sekä ulkoministeritapaamisia valiokunta seurasi UAO-selvitysten
kautta. Lisäki valtioneuvosto antama Naton ajankohtaiskatsaus kirjattiin UAO-selvitykseksi.

Terrosimin kaksi UAO-selvitystä ovat seuraavat: Aloite EU:n strategiaksi
äärifundamentalismin ja terrorismin hillitsemiseksi sekä Konferenssi- Terrorism and human
rights (University of St Andrews, UK).

Pohjoisen ulottuvuuden selvitykset ovat seuraavat: EU-Venäjä parlamentaarikkoseminaari
Pohjoisesta ulottuvuudesta Oulussa 7.4.2005 sekä Pohjoisen ulottuvuuden ministerikokous
21.11.2005 Brysselissä.

Sotilaallisen kriisinhallinnan alalta annettiin selvitykset Ruotsin ja Suomen tilanteesta EU:n
nopean toiminnan joukkojen kehittämisessä ja YK:n, Naton ja EU:n
kriisinhallintaoperaatioiden voimankäyttösääntöjen vertailusta. Lisäksi tässä kriisinhallinnan
alle on sisällytetty selvitys YK:n (UNTSO) tarkkailuasemaan Etelä-Libanonissa kohdistuneen
Israelin ilmaiskun tutkimusten tuloksista.

Puhtaasti Suomen kansainvälisistä suhteista annettiin yksi selvitys, joka koski Suomen ja
Venäjän välisiä suhteita. Kansainvälisten suhteiden alle on tässä sisällytetty myös Suomen
ECOSOC-puheenjohtajuudesta annettu selvitys.

Runsaimmin UAO-tunnuksen alle kirjattiin PeL 97 §:n 2 momentin mukaisia kuulemisia. Ne
sisältävät Eurooppa-neuvoston sekä unionin yleisten asiain neuvoston eri kokoonpanojen niin
epävirallisten kuin virallistenkin kokousten raportteja. Niitä on annettu sekä ennen että
jälkeen kokouksia.

Muut asiat sisältävät Supon ajankohtaiskatsaukset, hallituksen strategia-asiakirjan arviointia,
puolustusministeriön turvallisuus- ja puolustusasiain komitean raportin, selvityksen EU-
asioiden käsittelyn nykytilasta ja sen kehitystarpeista, puolustusministeriön selvityksen
liittoutumisen vaikutuksista sekä keskustelun turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon
valmistelusta. Lisäksi UAO-selvityksinä kirjattiin puhtaasti eduskunnan sisäisiä asioita
koskevta selvitykset eduskunnan lisärakennuksesta, ulkoasiainvaliokunnan vierailusta Virossa
ja valiokunnan YK/Washingtonin matkan palautekeskustelu.


