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PERUSTUSLAKIUUDISTUKSEN TOIMEENPANON SEURANTA

1.  Lähtökohdat

Maaliskuussa 2000 voimaan tullut uusi perustuslaki (731/1999) oli merkittävä valtiolli-
nen uudistus, jonka vaikutukset ulottuvat laajalle. Uudistus oli Suomen historian en-
simmäinen yhdellä kertaa toteutettu perustuslain kokonaisuudistus, mikä myös osaltaan
korostaa sen merkitystä.

Uudistuksen päätavoitteena oli Suomen perustuslakien yhtenäistäminen ja ajanmukais-
taminen. Vaikkei uudistuksessa muutettukaan Suomen valtiosäännön perusteita, oli uu-
distuksen keskeisenä sisällöllisenä tavoitteena vahvistaa valtiosäännön parlamentaarisia
piirteitä. Uudistuksessa vahvistettiin eri tavoin eduskunnan asemaa ylimpänä valtioeli-
menä ja kehitettiin eduskunnan toimintaedellytyksiä. Myös eduskunnan luottamuksen
varassa toimivan valtioneuvoston osuus tasavallan presidentin päätöksentekomenette-
lyssä vahvistui.

Uuden perustuslain voimaantulo edellytti verraten laajoja tarkistuksia muuhun lainsää-
däntöön. Kyse on tältäkin kannalta merkittävästä uudistuksesta. Vaikka suuri osa näistä
tarkistuksista on jo tehty, on edelleen vireillä lukuisia perustuslakiuudistukseen liittyviä
valmisteluhankkeita.

Perustuslakiuudistuksen katsottiin merkittävyytensä vuoksi edellyttävän myös tavan-
omaista laajempaa tiedottamista niin kotimaassa kuin ulkomailla. Uudistus asetti vaati-
muksia myös koulutuksen järjestämiselle. Eduskunnan puhemiesneuvoston asettama
Perustuslaki 2000 -tiedotustyöryhmä laati perustuslakiuudistusta koskevan tiedottamis-
ja julkaisemissuunnitelman (eduskunnan kanslian julkaisu 6/1999). Työryhmä on seu-
rannut tiedotussuunnitelman toteutumista ja laatinut asiasta seurantamuistion (eduskun-
nan kanslian julkaisu 6/2000).

Hyväksyessään uuden perustuslain jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin vaalien jälkeen
pidettäviin varsinaisiin valtiopäiviin eduskunta asetti hallitukselle eräitä jatkovalmiste-
lua koskevia vaatimuksia (EV 262/1998 vp). Eduskunta edellytti, että hallitus selvittää
suhteellisuuden toteutumisessa eduskuntavaaleissa olevat ongelmat ja tarvittaessa
valmistelee vaalilainsäädännön muutokset suhteellisuuden vahvistamiseksi ja toisaalta
poliittisen kentän pirstoutumisen ehkäisemiseksi. Asiaa selvitettiin oikeusministeriön
asettamassa toimikunnassa, joka luovutti mietintönsä 5.6.2001 (KM 2001:8).

Eduskunta myös edellytti, että hallitus kiireellisesti selvittää ministeriöiden johtamis-
järjestelmän vahvistamista (esimerkiksi apulaisministeri- tai valtiosihteerijärjestelmä)
ja antaa tarvittaessa järjestelmän uudistamisesta esityksen eduskunnalle. Uudesta pe-
rustuslaista antamassaan mietinnössä eduskunnan perustuslakivaliokunta myös edellytti,
että hallituksen tulisi käynnistää valtioneuvostoa koskevan lainsäädännön kokonai s-
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uudistuksen valmistelu (PeVM 10/1998 vp, s. 20) Tämä valmistelutyö on vireillä va l-
tioneuvoston kansliassa. Samalla on perustuslakivaliokunnan suosituksen mukaisesti
aiheellista arvioida, miten perustuslain johdosta olisi syytä uudistaa nykyisiä säännöksiä
ulkopolitiikan hoitamisen menettelytavoista (ks. em. PeVM 10/1998 vp, s. 26). Valtio-
neuvosto asetti 21.6.2000 myös valtion keskushallinnon uudistamishankkeen, jonka
päämääränä on vahvistaa valtioneuvoston päätöksentekoa ja terävöittää ministeriöiden
asemaa hallinnonalojensa ohjaajina. Hanke jakautuu useisiin osahankkeisiin, joiden
raportit ovat valmistuneet kesäkuussa 2001.

Perustuslakivaliokunta edellytti mietinnössään myös, että hallitus selvittää Euroopan
unionia koskevien asioiden valmistelun ja päätöksenteon koordinoinnin keskittämistä
valtioneuvoston kansliaan (PeVM 10/1998 vp, s. 27). EU-asioiden yhteensovittaminen
siirrettiin 1.7.2000 ulkoasiainministeriöstä valtioneuvoston kansliaan (laki valtioneu-
vostosta annetun lain muuttamisesta 540/2000, laki ulkoasiainhallintolain 3 §:n muut-
tamisesta 541/2000).

Perustuslakivaliokunta uudisti myös aikaisemman vaatimuksensa lainsäädännön tar-
kistamisesta yhdenmukaiseksi perusoikeussäännösten kanssa, sillä edelleen on nähtä-
vissä, ettei voimassa oleva lainsäädäntö vastaa kaikilta osin perustuslain asettamia vaa-
timuksia (PeVM 10/1998 vp, s. 13).

Uudessa perustuslaissa uudistettiin kokonaisuudessaan asetusten antamista ja lainsää-
däntövallan siirtämistä koskeva sääntely. Näiden muutosten vaikutukset muuhun lain-
säädäntöön ovat merkittävät. Jo uudistuksen valmisteluvaiheessa arviointiinkin juuri
näiden muutosten toteuttamisen vievän aikaa. Uuden perustuslain mukaan asetuksen
antamisen tulee aina perustua joko perustuslaissa tai muussa laissa säädettyyn nimen-
omaiseen valtuutukseen. Nykyinen lainsäädäntö on vielä paljolti puutteellinen näiltä
osin. Myös hallitusmuodon nojalla säädetyt ns. omaperäiset asetukset edellyttävät tar-
kistamista. Voimassa oleva lainsäädäntö ei ole myöskään kaikilta osin yhdenmukainen
niiden vaatimusten kanssa, jotka perustuslaki asettaa lain aineellisesta alasta. Ministe-
riötä alempien viranomaisten norminanto edellyttää myös tarkistuksia. Myös perustus-
lakivaliokunta on perustuslakiuudistuksen yhteydessä todennut olevan tärkeää, että
kiinnitetään huomiota lakia alemmanasteisen norminannon ennakolliseen ja jälkikätei-
seen valvontaa (PeVM 10/1998 vp, s. 23).

Perustuslakiuudistuksen eräänä lähtökohtana oli pidättyvä suhtautuminen poikkeusla-
kimenettelyn käyttöön vastaisuudessa. Perustuslakivaliokunta edellytti myös perustus-
lakiesityksestä antamassaan mietinnössä, että hallituksen tulee arvioida ennen uuden
perustuslain voimaantuloa säädettyjen poikkeuslakien tarpeellisuus ja suhde uuden pe-
rustuslain säännöksiin ja ryhtyä tarvittaessa toimiin sääntelyn saattamiseksi näiltäkin
osin uuden perustuslain vaatimuksia vastaavaksi (PeVM 10/1998 vp, s. 23). Hallituksen
tulee valiokunnan mielestä lisäksi selvittää, voidaanko poikkeuslaeilta aikanaan edel-
lyttää, että niistä, esimerkiksi johtolauseesta, näkyvät syyt perustuslain säätämisjärjes-
tyksen käytölle.

2.  Seurannan tavoitteet ja toteutus

Merkittävänä valtiollisena uudistuksena uuden perustuslain toimeenpanoa on perustel-
tua selvittää ja arvioida huolella. Myös perustuslakiesityksen käsittelyn yhteydessä an-
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netut eduskunnan lausumat ja perustuslakivaliokunnan kannanotot puoltavat seurannan
järjestämistä. Oikeusministeriössä laadittiin kuluvan vuoden keväällä jo ensimmäinen
seurantaraportti uudistuksen toimeenpanosta (Uuden perustuslain seurantaraportti I.
Katsaus perustuslakiuudistuksen toimeenpanoon ajalta 1.3.2000-28.2.2001.) Tuolloin
 kun perustuslaki oli ollut voimassa vain vuoden   oli vielä liian aikaista tehdä joh-
topäätöksiä perustuslain toimivuudesta tai perustuslain mahdollisista ennakoimattomista
vaikutuksista Suomen poliittis-valtiolliseen järjestelmään. Muutoksia valtiokäytännössä
on ehkä mahdollista arvioida vasta pitemmällä aikavälillä. Perustuslakiuudistuksen seu-
rannan lähitavoitteena on kuitenkin se, että jo kuluvan vaalikauden lopulla voitaisiin
tehdä johtopäätöksiä uudistuksen toimeenpanosta. Perustuslaki on ollut tuolloin voimas-
sa lähes kolme vuotta.

Perustuslakiuudistuksen keskeisin sisällöllinen tavoite oli hallitusjärjestelmän parla-
mentaaristen piirteiden vahvistaminen. Pyrkimyksenä oli korostaa eduskunnan asemaa
ylimpänä valtioelimenä ja vahvistaa eduskunnalle vastuunalaisen valtioneuvoston ase-
maa. Jo tätäkin taustaa vasten on perusteltua, että valtioneuvosto antaa eduskunnalle
selvityksen uudistuksen toimeenpanotilanteesta ja uudistuksen vaikutuksista valtiokäy-
täntöön. Uudistuksen seurannan tavoitteena tässä vaiheessa on siten palvella eduskun-
nalle annettavan selvityksen laatimista. Selvitys voidaan antaa esimerkiksi eduskunnan
perustuslakivaliokunnalle tai selontekona eduskunnan täysistunnolle. Seuranta-ajan
suhteellinen lyhyys  vain vajaa kolme vuotta, jonka aikana kaikki perustuslain sään-
nökset eivät välttämättä tule edes sovellettaviksi  asettanee kuitenkin reuna-ehtoja
selvitykselle. Tarkoituksenmukaisin tapa, jolla eduskuntaa informoidaan uudistuksen
toimeenpanosta, voitaneen jättää myöhemmin selvitettäväksi seurantahankkeen yhtey-
dessä.

Uudistuksen seurannassa tulisi pyrkiä ainakin alustavasti arvioimaan, miten uudistuksen
keskeiset tavoitteet ovat toteutuneet, vaikkakin uudistuksen vaikutukset valtiolliseen
järjestelmään ovat ehkä hahmotettavissa vasta pitemmällä aikavälillä. Koska uuden pe-
rustuslain vaikutukset ulottuvat laajalle myös muuhun lainsäädäntöön, tulisi seurannassa
myös selvittää, miten voimassa olevan lainsäädännön tarkistaminen yhdenmukaiseksi
uuden perustuslain kanssa on edennyt. Luonnollisesti seurannassa tulee myös selvittää
ja arvioida mahdollisia soveltamisongelmia lainsäädäntötyössä, hallinnossa ja tuomio-
istuimissa. Seurannan selvitysten perusteella tulisi myös arvioida mahdollisten jatko-
toimenpiteiden tarve.

Perustuslain toimeenpanon seurantaa varten ovat ministeriöt nimenneet yhteyshenkilöt,
joiden muodostamaa verkostoa voidaan käyttää seurantatiedon kokoamisessa. Perus-
tuslakiuudistuksen laaja-alaisuus ja merkittävyys edellyttävät kuitenkin, että uudistuk-
sen seurantaa varten asetetaan myös erityinen työryhmä. Näin varmistetaan, että seu-
rantatyö on riittävän laaja-pohjaista.

3.  Seurantatyöryhmän asettaminen

Perustuslakiuudistuksen seurantaa varten ehdotetaan asetettavaksi työryhmä. Työryh-
män toimeksianto on perusteltua muotoilla melko väljäksi, mutta työryhmän selvitys-
työn tulee kuitenkin rakentua siten, että hallitus voi antaa työryhmän työn pohjalta ku-
luvan vaalikauden viimeisillä valtiopäivillä eduskunnalle selvityksen perustuslakiuu-
distuksen toteutumisesta ja toimeenpanosta. Tässä tarkoituksessa työryhmän tulee:
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1) arvioida, miten perustuslakiuudistuksen tavoitteet ovat toteutuneet;
2) selvittää, miten voimassa olevan lainsäädännön tarkistaminen yhdenmukaiseksi uu-
den perustuslain kanssa on edennyt;
3) arvioida perustuslakitiedotuksen ja –koulutuksen toimeenpanoa ja mahdollisia lisä-
tarpeita;
4) laatia arvio uudistuksen edellyttämistä jatkotoimista; sekä
5) tehdä ehdotus siitä, missä muodossa eduskuntaa tulisi informoida uudistuksen toi-
meenpanosta.

Työryhmä päättää itse siitä, miten se kokoaa seurantatietoa ja millaisia selvityksiä se
laatii toimeksiantonsa toteuttamiseksi. Työryhmän tulisi kuitenkin tehtäväänsä suoritta-
essaan kuulla eduskuntaryhmiä, tasavallan presidentin kansliaa, ylimpiä tuomioistuimia
sekä eri hallinnonalojen ja tutkimuksen edustajia. Kuuleminen on tärkeää, sillä työryh-
män kokoonpanossa ei voida ottaa huomioon kaikkia niitä tahoja, joihin uudistuksen
vaikutukset ulottuvat.

Työryhmän kokoonpanoksi ehdotetaan seuraavaa:

Puheenjohtaja oikeusministeri Johannes Koskinen

Jäsenet professori Mikael Hidén
kansanedustaja Anneli Jäätteenmäki
kansanedustaja Paula Kokkonen
lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo
oikeuskansleri Paavo Nikula
kansleri Jaakko Nousiainen
vastaava tutkija Maija Sakslin
suurlähettiläs/valtiosihteeri Antti Satuli
pääsihteeri Seppo Tiitinen

Sihteerit lainsäädäntöneuvos Risto Eerola
lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri
professori Tuomas Ojanen

Työryhmän määräajaksi ehdotetaan 15.9.2002. Tämä antaisi työryhmälle noin vuoden
työskentelyaikaa ja mahdollistaisi myös sen, että työryhmän selvitystyön pohjalta vo i-
taisiin antaa hallituksen käsittelyn jälkeen eduskunnalle selvitys perustuslakiuudistuksen
toimeenpanosta vielä ennen vaalikauden päättymistä vuoden 2002 valtiopäivien syys-
istuntokaudella.
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