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Valtioneuvosto vastaa EU-asioiden valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen 
toimenpiteistä. Valtioneuvosto valmistelee EU:n toimielimissä esitettävän Suomen 
kannan yhteistyössä eduskunnan kanssa silloin, kun asia on luonteeltaan sellainen, että 
se tulee perustuslain mukaan saattaa eduskunnan käsiteltäväksi.

Eduskunnan käsiteltäväksi toimitettavat EU-asiat voidaan jakaa kahteen pääasialliseen 
ryhmään. Ns. U-asioiden osalta on säädetty valtioneuvostolle velvollisuus saattaa 
asia eduskunnan käsiteltäväksi. Velvollisuus on säädetty sellaisten asioiden osalta, joista 
eduskunta päättäisi, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen (eduskunnan lainsäädäntö- ja bud-
jettivaltaan tai kansainvälisiä sopimuksia koskevaan toimivaltaan kuuluvat asiat). Ns. 
E-asiat viedään eduskuntaan joko sen vuoksi, että eduskunta on pyytänyt niitä kos-
kevaa tietoa tai koska valtioneuvosto on pitänyt tarpeellisena informoida eduskuntaa 
asiasta. Eduskunnalla on oikeus saada tietoja mistä tahansa EU:ssa valmisteilla olevasta 
asiasta. Lisäksi oman erityisryhmän muodostavat UTP-asiat.

EU-asioiden valmistelu tapahtuu rinnakkain valtioneuvostossa ja eduskunnassa. Edus-
kunta pidetään ajan tasalla koko valmisteluprosessin ajan antamalla tietoja sekä 
kirjallisesti että suullisesti. Asia saatetaan eduskunnassa vireille U-kirjelmällä, jon-
ka käsittelee valtioneuvoston yleisistunto, tai E-kirjeellä, joka lähetään eduskunnalle 
suoraan ministeriöstä. U-kirjelmää ja E-kirjettä täydennetään asian käsittelyn edetes-
sä tarpeen mukaan jatkokirjeellä. Tämän lisäksi eduskunnan erikoisvaliokunnille sekä 
suurelle valiokunnalle annetaan tietoja suullisesti. Eduskunnalla tulee olla käytössään 
ajan tasalla olevat oleelliset tiedot koko asian käsittelyn ajan. 

Eduskunta antaa EU-asioissa lausumia ja lausuntoja, jotka ovat ohjeellinen lähtökoh-
ta, kun esitetään Suomen hallituksen kantoja EU:n toimielimissä. Eduskunta osallis-
tuu asian kansalliseen valmisteluun siihen saakka, kunnes asiassa tehdään päätös EU:n 
tasolla tai kunnes asian käsittely EU:ssa päättyy muusta syystä.

Oikeusministeriö 18.1.2008

Tiivistelmä
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1.1 Ohjeen tarkoitus 

Tässä ohjeessa käsitellään eduskunnan ja valtioneuvoston välistä yhteistyötä EU:ssa 
tehtäviä päätöksiä valmisteltaessa. Ohjeen tarkoitus on tuoda esille asiaa koskevat Suo-
men perustuslain (731/1999; jäljempänä ”perustuslaki”) säännökset ja niitä koske-
va tulkintakäytäntö sekä valtioneuvoston ja eduskunnan välisen yhteistoiminnan 
merkitys. Valmistelijan kannalta on oleellista tietää, milloin asia tulee viedä eduskun-
nan käsiteltäväksi ja millaisia sisällöllisiä vaatimuksia eduskunnan informoinnille on 
asetettu.

Ohje koskee vaihetta, jossa asia on vielä vireillä unionissa. Jo hyväksyttyjen, EU:ssa 
annettujen säädösten täytäntöönpanoa kansallisella lainsäädännöllä käsitellään sen 
sijaan Lainlaatijan EU-oppaassa1. 

Tällä ohjeella korvataan oikeusministeriön 30.3.2001 antama ohje eduskunnan ja val-
tioneuvoston yhteistoiminnasta Euroopan unionin asioiden kansallisessa valmistelussa. 

Tässä ohjeessa ei käsitellä tietojen antamista Eurooppa-neuvoston kokouksista tai hal-
litusten välisissä konferensseissa käsiteltävistä asioista.

1.2 Eduskunnan ja valtioneuvoston yhteistoiminnan merkitys

Eduskunnan osallistumista koskevien säännösten tarkoituksena on varmistaa edus-
kunnan mahdollisuus vaikuttaa EU:ssa tehtävien päätösten sisältöön. Perustuslaissa 
on asetettu valtioneuvostolle oikeudellinen velvoite saattaa eduskunnan käsiteltäväksi 
eduskunnan toimivallan alaan kuuluvat ehdotukset. Eduskunta osallistuu kansalliseen 
kannanmuodostukseen koko EU:ssa tapahtuvan valmisteluprosessin ajan. Eduskunnan 
näkemykset ovat ohjeellinen lähtökohta asian valmistelussa ja esitettäessä Suomen hal-
lituksen kantoja EU:n elimissä. 

Asia viedään eduskunnan käsiteltäväksi sen kannan määritystä varten mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa asian käsittelyn alkaessa EU:n elimissä, jotta Suomen 
edustajilla olisi riittävät valtuudet esittää Suomen kantoja asian käsittelyn kuluessa. 
Tarkoituksena on myös, että asia viedään eduskuntaan hyvissä ajoin ennen kuin päätös 
tulee asiallisesti ratkaistuksi ja Suomea sitovaksi. 

1 OM julkaisu 2004:6.

1. Yleistä
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Eduskunnalle tulee antaa tarpeelliset tiedot asiasta, jotta eduskunta voi 
muodostaa oman kantansa asiaan. Valtioneuvoston antaman U-kirjelmän 
ja ministeriön antaman E-kirjeen tulisi painottua poliittisen päätöksente-
kijän kannalta kiinnostaviin seikkoihin. Eduskunnalle on esitettävä asiat, 
joissa tosiasiallisesti käytetään lainsäädäntövaltaa. 

Suomen edustajien toiminta EU:n elimissä rakentuu sen varaan, että 
valtioneuvosto toimii eduskunnan luottamuksen varassa. Suomen 
edustajien tulee tarvittaessa esittää varauma, jotta eduskunnalla on mah-
dollisuus lausua kantansa asiaan. Silloin, kun asiasta ei ole vielä saatu edus-
kunnan kantaa, Suomen hallitus esittää yleensä joko yleisvarauman, tut-
kintavarauman tai tarkasteluvarauman2.

Asian käsittelyn edetessä valtioneuvoston kantoihin tehtävät muutokset, 
ehdotusta koskevat muutokset sekä uudet ehdotukset tulee myös pää-
sääntöisesti saattaa eduskunnan käsiteltäväksi. Asiassa ei tule tehdä Suomea 
lopullisesti sitovia ratkaisuja, ennen kuin eduskunnalla on ollut tilaisuus 
lausua kantansa tarkentuvista valtioneuvoston kannoista sekä ehdotuksen 
jatkokäsittelyssä tehdyistä uusista ehdotuksista. Niin pitkään kun edus-
kunta ei ole ehtinyt käsitellä asiaa tai ottaa siihen kantaa, Suomen edus-
tajien tulee tarvittaessa esittää asianmukainen varauma Suomen kantaa 
esitettäessä. Jos asiassa esitettäisiin Suomen nimissä kantoja ennen kuin 
eduskunta on lausunut oman kantansa, se asettaisi eduskunnan tapahtu-
neiden tosiasioiden eteen.

1.3 Yhteistoiminnan menettelyt

Yhteistoiminta valtioneuvoston ja eduskunnan välillä tapahtuu suurel-
ta osin virallisten kirjelmien muodossa. Valtioneuvosto antaa edus-
kunnalle U-kirjelmiä ja ministeriöt E-kirjeitä ja jatkokirjeitä. Eduskunta 
ottaa kantaa U-asioihin sekä halutessaan E-asioihin joko suuren valio-
kunnan pöytäkirjaan otetuilla lausumilla tai erillisillä lausunnoilla. Suul-
linen yhteistyö tapahtuu pääosin eduskunnan erikoisvaliokunnissa ja 
suuressa valiokunnassa. Asiaa valmistelevat virkamiehet kutsutaan yleensä 
kuultaviksi erikoisvaliokuntiin, joissa voidaan suullisesti täydentää kirjal-
lisesti annettuja tietoja ja joissa eduskunnan taholta voidaan esittää asiaa 
koskevia kysymyksiä. Asiasta vastaavia ministereitä kuullaan säännöllisesti 
suuren valiokunnan kokouksissa sen käsitellessä EU:n ministerineuvos-
ton kokouksissa esillä olevia asioita.

2 Ks. Pysyväisohje Suomen edustajille varaumien käytöstä neuvoston työskentelyssä (Valtioneuvoston EU-sih-
teeristö, 12.11.2002, löytyy Senaattorista kohdasta EU-asioiden valmistelu/Käytännön lisäohjeita).
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Eduskunnalle annettavien kirjelmien ohella eduskuntaan voidaan olla yhteydessä 
epävirallisesti. Eduskunnan valiokuntien valiokuntaneuvosten kanssa voidaan muun 
muassa käydä keskusteluja tulevista hankkeista ja niiden viemisestä eduskunnan käsi-
teltäväksi. Eduskunnan suuren valiokunnan tai erikoisvaliokuntien valiokuntaneu-
voksiin voi olla yhteydessä myös silloin, kun on epäselvää, tulisiko asiasta antaa U-kir-
jelmä vai E-kirje tai onko tietyn asian vieminen eduskuntaan ylipäätään tarpeen. 
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Perustuslain 8 luku koskee Suomen kansainvälisiä suhteita. Lukuun sisältyvät 
säännökset ulkopoliittisesta päätösvallasta sekä kansainvälisten velvoitteiden hyväksy-
misestä, irtisanomisesta ja voimaansaattamisesta. Tämän lisäksi luvussa säädetään EU-
asioiden kansallisesta valmistelusta sekä eduskunnan tietojensaantioikeudesta kansain-
välisissä asioissa. 

Perustuslain 93 § 1 momentti koskee ulkopoliittisen päätöksentekojärjestelmän 
perusteita. Pykälän 2 momentissa säädetään EU:ssa tehtävien päätösten kansallises-
ta valmistelusta. Säännöksen mukaan valtioneuvosto vastaa EU-asioiden kansallisesta 
valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä. Valtioneuvoston toi-
mivalta kattaa kaikki EU:ssa tehtävien päätösten kohteena olevat asiat ja asiaryhmät3. 
Valtioneuvostossa EU-asiat valmistellaan EU-asioiden yhteensovittamismenettelyssä, 
jossa myös päätetään Suomen toimenpiteistä. 

Eduskunnan osallistumisesta EU-asioiden valmisteluun säädetään perustuslain 96 §:ssä 
ja 97 §:ssä. Perustuslain 96 § koskee ns. U-asioita, joiden osalta valtioneuvostolle on 
asetettu oikeudellinen velvollisuus saattaa asia eduskunnan käsiteltäväksi. Perustuslain 
97 §:n kattamat asiat ovat ns. E-asioita, jotka informoidaan eduskunnalle joko edus-
kunnan pyynnöstä tai valtioneuvoston omasta aloitteesta. 

Perustuslain säännöksiä tulee tulkita laajasti eduskunnan aseman turvaamiseksi ja tul-
kintaepäselvyydet tulee ratkaista eduskunnan vaikutusmahdollisuudet parhaiten var-
mistavalla tavalla. 

Käytännössä perustuslain 96 §:n ja 97 §:n soveltuminen asiaan tulee mietittäväksi ensim-
mäisen kerran siinä vaiheessa, kun asiasta tehdään avaus EUTORI-järjestelmään. Val-
tioneuvoston kanslian EU-tiedonhallinta tekee avauksen yhteydessä ehdotuksen asian 
vastuuministeriöksi. Ministeriöt merkitsevät ehdotuksen saatuaan asiaa koskevat tiedot 
EUTORI-järjestelmään. Tässä yhteydessä tulee myös ilmoittaa, miten hanke on tarkoi-
tus valmistella yhteistoiminnassa eduskunnan kanssa eli sovelletaanko asiassa perustuslain 
96 §:ää tai 97 §:ää. Tämän harkinnan tekee asialle osoitettu vastuuhenkilö.

3 Ks. PeVL 54/2005 vp.

2. Eduskunnan ja valtioneuvoston 
yhteistoimintaa koskeva sääntely
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Perustuslain 96 §:n 1 momentissa on perussääntö eduskunnan osallistumisesta nii-
den EU-asioiden kansalliseen valmisteluun, joiden katsotaan kuuluvan eduskunnan 
toimivallan alaan. Valtioneuvostolla on näiden asioiden osalta oikeudellinen velvolli-
suus saattaa asia eduskunnan käsiteltäväksi. Asia tulee viedä eduskunnan käsiteltäväksi 
U-kirjelmällä seuraavien kriteerien täyttyessä:

kyse on ehdotuksesta säädökseksi, sopimukseksi tai muuksi toimeksi•	
asiasta päätetään EU:ssa•	
asia kuuluisi eduskunnan toimivaltaan, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen•	

Näistä kriteereistä käytännössä tärkein on asian kuuluminen eduskunnan toimivallan 
alaan, joka yleensä ratkaisee sen, tuleeko eduskuntaa informoida U-kirjelmällä. Kah-
ta ensimmäistä kriteeriä on sovellettu niin laajasti, että ne kattavat käytännössä lähes 
kaikki EU:ssa annettavat ehdotukset ja EU:ssa tehtävät päätökset. Seuraavassa käsitel-
lään erikseen kutakin näistä kriteereistä. 

3.1 Asiat, jotka kuuluvat eduskunnan toimivallan alaan

Eduskunnan toimivallan alaan kuuluvat seuraavat asiat, joita käsitellään tarkemmin 
jäljempänä:

lainsäädännön alaan•	  kuuluvat asiat
eduskunnan •	 budjettivaltaa sitovat asiat 
eduskunnan •	 kansainvälisiä sopimuksia koskevaa toimivaltaa sitovat asiat

Jäljempänä tässä jaksossa on lisäksi mainittu SEY 308 artiklaan perustuvat ehdo-
tukset, joiden osalta eduskunta on edellyttänyt, että ne viedään aina eduskunnan 
käsiteltäväksi4. 

Eduskunnan toimivallan alaan kuuluvat asiat tulee pääsääntöisesti saattaa eduskunnan 
käsiteltäväksi U-kirjelmällä. Jos on epäselvää, kuuluuko ehdotus eduskunnan toimi-
vallan alaan ja tulisiko asiasta antaa eduskunnalle U-kirjelmä, ehdotus voidaan toimit-
taa eduskunnan käsittelyyn E-kirjeellä. Epäselvissä tilanteissa on parempi viedä asia 
eduskuntaan E-kirjeellä, kuin jättää se kokonaan informoimatta. Eduskunnalla on täl-
löin mahdollisuus itse ottaa kantaa asian käsittelyjärjestykseen. 

4 SuVL 3/1995 vp.

3. U-asiat (perustuslain 96 §)
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Lainsäädännön alaan kuuluvat asiat

EU-asioiden kuulumista lainsäädännön alaan arvioidaan vastaavin perustein kuin 
Suomen kansallistenkin asioiden osalta. Jos EU:ssa annettava ehdotus koskee asi-
oita, joista tulisi Suomessa säätää lailla, katsotaan sen kuuluvan lainsäädännön alaan. 
Näin on myös silloin, kun annettava sääntely toteutetaan yksinomaan EU:n tasol-
la, esimerkiksi neuvoston tai komission asetuksella, eikä se edellytä Suomessa uut-
ta lainsäädäntöä tai muutoksia voimassa olevaan lainsäädäntöön. Lainsäädännön alaan 
kuulumisen osalta ei ole merkitystä sillä, onko ehdotus ristiriidassa vai sopusoinnussa 
Suomen voimassa olevan lainsäädännön kanssa.5 Tämä perustuu siihen, että EU:n sää-
dökset rajoittavat eduskunnan mahdollisuuksia antaa tai muuttaa asiaa koskevaa kan-
sallista lainsäädäntöä tulevaisuudessa. 

Perustuslain 80 §:n mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuk-
sien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. 
Lisäksi perustuslakiin sisältyy lukuisia erityissäännöksiä kysymyksistä, joista on säädet-
tävä lailla.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään täsmentänyt lainsää-
dännön alan määritelmää Suomen kansallisten asioiden6, EU-asioiden sekä kansain-
välisiä sopimuksia koskevien asioiden yhteydessä7. Lausunnossaan PeVL 11/2000 vp 
perustuslakivaliokunta käsittelee valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoit-
teiden määräysten kuulumista lainsäädännön alaan. Perustuslakivaliokunnan mukaan 
määräys kuuluu lainsäädännön alaan seuraavissa tilanteissa: 

määräys koskee jonkin perustuslaissa turvatun perusoikeuden käyttämistä tai •	
rajoittamista 
määräys muuten koskee yksilön oikeuksien tai velvollisuuksien perusteita •	
määräyksen tarkoittamasta asiasta on perustuslain mukaan säädettävä lailla •	
määräyksen tarkoittamasta asiasta on voimassa olevan lain säännöksiä•	
asiasta on Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan säädettävä lailla •	

On huomattava, että lainsäädännön alaan voi kuulua myös asia, josta on aiemmin 
Suomessa säädetty lakia alemmantasoisilla säännöksillä. Vaikka tietystä asiasta olisikin 
aikaisemmin säädetty alemmantasoisella säädöksellä, on mahdollista, että perustuslaki 
edellyttää nykyisin lain tasoista sääntelyä. 

5 Ks. PeVL 60/2006 vp.
6 Ks. tarkemmin Lainlaatijan perustuslakiopas (OM, 2006:11).
7 Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöä on käsitelty muun muassa Kansainvälisten sopimusten valmistelua ja voimaansaat-
tamista koskevassa ohjeessa (UM, elokuu 2003) sekä EU-sopimusten valmistelua ja voimaansaattamista koskevassa ohjeessa (UM, 
28.8.2003. Ohjetta ollaan uudistamassa, uusi ohje annetaan alkuvuodesta 2008).
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Jos voimassa olevaan kotimaiseen lakiin sisältyy valtuutus antaa asetuksella säännöksiä 
tietystä asiasta ja ehdotus yhteisön säädökseksi koskee valtuutuksen tarkoittamia kysy-
myksiä, ei ehdotusta tarvitse toimittaa eduskunnalle. Tällaisia valtuutussäännöksiä on 
vakiintuneen käsityksen mukaan tulkittava suppeasti siten, että valtuuden nojalla voi-
daan antaa vain lain asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta välttämättömiä sään-
nöksiä. Varsinkin vanhojen valtuutussäännösten osalta tulee kiinnittää huomiota val-
tuutuksen tarkoitukseen ja ulottuvuuteen.8 

Jos annettavalla ehdotuksella ei tosiasiallisesti tehdä sisällöllisiä muutoksia EU:n lain-
säädäntöön, voidaan ehdotus joissain tilanteissa poikkeuksellisesti toimittaa edus-
kunnalle E-kirjeellä, vaikka kyse olisikin eduskunnan toimivallan alaan kuuluvasta 
asiasta. Tällaisia voivat olla ehdotukset, joilla mukautetaan teknisesti EU:ssa aiem-
min annettuja säädöksiä johonkin uuteen säädökseen tai joilla kodifioidaan aiemmin 
annettuja säädöksiä. Myös EU:n laajentumisen johdosta säädöksiin tehtävät muu-
tokset voivat olla niin teknisiä muutoksia, että ne voidaan informoida eduskunnalle 
E-kirjeellä. E-kirjeessä tulee tällöin esittää perustelut sille, miksi asiassa ei ole pidet-
ty tarpeellisena U-kirjelmää. Eduskunnan informoinnin tarpeellisuutta tulee arvioida 
tapauskohtaisesti. On myös mahdollista, että toimenpide on niin tekninen, ettei edus-
kunnan informointi ole lainkaan tarpeen. Jos esimerkiksi aiempien säädösten kodifi-
ointi tarkoittaa vain vähäistä artikloiden numeroiden muutosta, ei eduskunnan infor-
mointi ole yleensä tarpeen.

Komitologiapäätöksen (1999/468/EY) muuttamisen yhteydessä päätettiin kiireellisesti mukau-
tettavien säädösten luettelosta. Komissio antoi säädösten mukauttamista koskevan tiedonannon 
sekä 26 mukauttamista tarkoittavaa ehdotusta, jotka informoitiin eduskunnalle yhdellä E-kirjeellä. 
E-kirjettä pidettiin perusteltuna, koska säädösten mukauttamisessa on kyse teknisluonteisesta toi-
menpiteestä, jonka yhteydessä ei ole lähtökohtaisesti perusteltua puuttua säädöksen sisältöön muil-
ta osin. 

Eduskunnan budjettivaltaa sitovat asiat 

Eduskunnan budjettivaltaa sitovia asioita ovat valtiontalouteen merkittävästi vai-
kuttavat EU-asiat, jotka saatetaan eduskunnan käsiteltäväksi U-kirjelmällä. Käy-
tännössä valtiontalouteen merkittävästi vaikuttavat ehdotukset sisältävät usein myös 
lainsäädännön alaan kuuluvia asioita ja ne tulee saattaa eduskunnan käsiteltäväksi 
U-kirjelmällä myös siitä syystä.  

Valtiontalouteen merkittävästi vaikuttavia asioita ovat muun muassa: 

EY:n yleinen talousarvioesitys •	
EY:n omien varojen järjestelmää koskevat päätökset •	
ehdotukset yhteisöjen monivuotisiksi rahoitussuunnitelmiksi •	

8  Ks. valtuutusäännöksistä tarkemmin Lainlaatijan perustuslakiopas (OM, 2006:11).
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EY:n talousarvioon merkittävästi vaikuttavat toimenpideohjelmaehdotukset voi-
vat olla budjettivaikutuksiltaan merkittäviä, mutta ne eivät silti aina edellytä U-kirjel-
mää. Jos on kyse toimenpideohjelmasta, jolla pannaan täytäntöön perussäädös, joka 
on käsitelty eduskunnassa U-asiana, ei ohjelmaa yleensä tarvitse saattaa eduskunnan 
käsiteltäväksi U-asiana asian merkittävien budjettivaikutusten vuoksi. Ohjelma voi-
daan tällöin informoida eduskunnalle E-kirjeellä, jos siinä ei ole sellaisia lainsäädän-
nön alaan kuuluvia asioita, joiden vuoksi U-kirjelmä olisi tarpeen.

Eduskunnan kansainvälisiä sopimuksia koskevaa toimivaltaa sitovat asiat

EU:n tekemiä kansainvälisiä sopimuksia koskevat ehdotukset9 tulee käsitellä perustus-
lain 96 §:n mukaisesti, jos sopimus sisältönsä puolesta kuuluu eduskunnan toimival-
lan alaan. Asia saatetaan tällöin eduskunnan käsiteltäväksi U-kirjelmällä. Tällaisia sopi-
muksia voivat olla: 

EY:n perustamissopimuksen alaan kuuluvat ns. •	 yhteisösopimukset eli kansain-
väliset sopimukset, joiden sopimuspuolina ovat yhteisö tai yhteisöt sekä yksi tai 
useampi kolmas valtio tai kansainvälinen järjestö (esimerkkinä kauppapoliittiset 
sopimukset). 

Ns. •	 sekasopimukset eli kansainväliset sopimukset, joiden sopimuspuolina ovat 
yhteisö tai yhteisöt yhdessä jäsenvaltioiden kanssa sekä yksi tai useampi kolmas 
valtio tai kansainvälinen järjestö (esimerkkinä ympäristösopimukset, meriliiken-
teen sopimukset (IMO) ja lentoliikennesopimukset). Tällaisia ovat myös sopi-
mukset, joissa EY ei ole tai ei voi olla sopimuspuolena, mutta joissa sopimuspuo-
lena olevat jäsenvaltiot käyttävät yhteisön toimivaltaa10.

Unionisopimuksen (II ja III pilari) alaan kuuluvat sopimukset•	 , joiden 
yhtenä sopimuspuolena on Euroopan unioni. 

Perustuslain 94 §:n 1 momentissa on yleissäännös eduskunnan toimivallasta kansain-
välisten sopimusten suhteen. Sen mukaan kansainvälinen sopimus kuuluu eduskun-
nan toimivaltaan, jos se:

sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä •	
on muutoin merkitykseltään huomattava•	
vaatii perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan hyväksymisen •	

Lainsäädännön alaan kuuluvia ja eduskunnan budjettivaltaa sitovia asioita on käsitel-
ty edellä. Merkitykseltään huomattavina saatetaan pitää esimerkiksi tärkeistä ulko- ja 

9  Ks. jäljempänä jakso 3.2.
10  PeVL 16/2004 vp.
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turvallisuuspoliittisista syistä merkittäviä sopimuksia tai sopimuksia, joilla on laajakan-
toisia vaikutuksia yhteiskuntaan. 

Kansainvälisten sopimusten osalta neuvotteluvaltuuksia koskeva ehdotus informoidaan 
eduskunnalle E-kirjeellä. U-kirjelmä tulee antaa viimeistään silloin, kun konkreettinen 
ehdotus sopimuksen tekstiksi on tullut valtioneuvoston tietoon tai jo aikaisemmassa 
vaiheessa, kun on saatu riittävän jäsentynyt ehdotus sopimuksen tekstiksi. Kansainväli-
sen sopimuksen allekirjoituspäätöstä koskevasta ehdotuksesta annetaan yleensä jatkokir-
je, jos asia on viety eduskunnan käsiteltäväksi U-kirjelmällä aiemmassa vaiheessa. Jos 
U-kirjelmä annetaan vasta siinä vaiheessa, kun saadaan virallinen ehdotus sopimukseksi, 
ja jos sopimus on tuolloin jo valmis allekirjoitettavaksi, voidaan eduskunnan informointi 
toteuttaa samalla kirjelmällä. Sopimus hyväksytään allekirjoittamisen jälkeen vielä neu-
voston päätöksellä, josta voidaan tarvittaessa informoida eduskuntaa jatkokirjeellä. 

Kansainvälisiä sopimuksia koskevia kysymyksiä on käsitelty tarkemmin EU-sopimus-
ten valmistelua ja voimaansaattamista koskevissa ohjeissa (UM, 28.8.2003, ohjetta 
ollaan uudistamassa, uusi ohje annetaan alkuvuodesta 2008). 

SEY 308 artiklaan perustuvat ehdotukset

Erityistapauksen muodostavat ehdotukset toimiksi, joiden oikeusperustaksi ehdo-
tetaan SEY 308 artiklaa11. Tällöin kysymys on asiasta, jossa yhteisöllä ei ole selke-
ää perustamissopimuksesta johtuvaa toimivaltaa. SEY 308 artiklan nojalla annettavien 
ehdotusten osalta tulee yleensä harkittavaksi kysymys yhteisön ja jäsenvaltioiden väli-
sestä toimivallanjaosta, jota koskevista muutoksista eduskunta on erityisen kiinnos-
tunut. Tämän vuoksi suuri valiokunta on edellyttänyt, että eduskunnalle toimitetaan 
jokainen ehdotus, jonka oikeusperusta on kyseinen artikla. 

SEY 308 artiklan nojalla annettuja ehdotuksia käsitellään samassa menettelyssä kuin 
muitakin ehdotuksia ja niiden viemistä eduskunnan käsiteltäväksi arvioidaan myös 
samalla tavalla. Yleensä ne koskevat eduskunnan toimivallan alaan kuuluvia asioita, jol-
loin ne saatetaan eduskunnan käsiteltäväksi U-kirjelmällä. Jos ehdotus ei kuitenkaan 
asiasisältönsä puolesta kuulu eduskunnan toimivaltaan, eduskunnan informointi voi-
daan toteuttaa E-kirjeellä. 

11  SEY 308 artikla: ” Jos yhteisön toimi osoittautuu tarpeelliseksi yhteisön tavoitteen saavuttamiseksi yhteismarkkinoiden toimin-
nassa eikä tässä sopimuksessa ole määräyksiä tähän tarvittavista valtuuksista, neuvosto antaa aiheelliset säännökset yksimieli-
sesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan.”
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3.2 Ehdotukset säädöksiksi, sopimuksiksi tai muiksi toimiksi

Eduskunnan käsiteltäväksi tulee saattaa kaikki ehdotukset säädöksiksi, sopimuksiksi tai 
muiksi Euroopan unionissa päätettäviksi toimiksi, mikäli ne kuuluvat eduskunnan toi-
mivallan alaan12. Ehdotuksen käsitettä tulkitaan eduskunnan aseman turvaavalla tavalla 
laajasti ja se kattaa instrumentin juridisesta muodosta tai aloitteentekijästä riippumat-
ta kaikki sisältönsä puolesta eduskunnan toimivallan alaan kuuluvat ehdotukset.13 Tar-
koituksena on antaa eduskunnalle mahdollisuus vaikuttaa tehtävien päätösten sisäl-
töön aina silloin, kun asia on sellainen, että eduskunta päättäisi siitä, jos Suomi ei olisi 
EU:n jäsen. Eduskunnalle toimitettavia ehdotuksia ovat:

EY:n perustamissopimuksen•	  (I-pilari) alaan kuuluvat ehdotukset, joita ovat 
lähinnä komission ehdotukset joko neuvoston, Euroopan parlamentin ja neu-
voston taikka komission asetuksiksi, direktiiveiksi tai päätöksiksi. Säädösehdotus-
ten lisäksi ehdotus voi koskea päätöstä, jolla hyväksytään kansainvälinen sopimus 
yhteisön puolesta (ks. myös edellä jakso 3.1.).

Unionisopimuksen•	  (II- ja III-pilari) alaan kuuluvat ehdotukset, joita ovat 
komission ja jäsenvaltioiden ehdotukset ja aloitteet mm. puitepäätökseksi ja pää-
tökseksi. Ehdotus voi myös olla aloite tai ehdotus jäsenvaltioiden kesken EU:n 
puitteissa tehtäväksi sopimukseksi. Tällaisia sopimuksia ovat erityisesti III pilarin 
yhteistyön osana tehdyt yleissopimukset (esim. Europol-yleissopimus). Ehdotus 
voi koskea myös päätöstä, jolla hyväksytään kansainvälinen sopimus EU:n puo-
lesta (unionisopimuksen 24 ja 38 artiklan mukaiset sopimukset). 

Ehdotukset, jotka koskevat muodollisesti toimielinrakenteen ulkopuolella tehtä-•	
viä päätöksiä, jos ne ovat sisällöltään ja vaikutuksiltaan unioniasioihin rinnas-
tettavia (ks. jäljempänä jakso 3.3.).

Ns. ei-sitovat instrumentit kuten suositukset, lausunnot tai tiedonannot ovat käytän-
nössä harvoin sellaisia, että ne tulisi informoida eduskunnalle U-kirjelmällä, mutta se ei 
ole kuitenkaan poissuljettua. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on muun muassa avoi-
men koordinaatiomenetelmän osalta pitänyt mahdollisena perustuslain 96 §:n sovelta-
mista. Avoimessa koordinaatiomenettelyssä annettavan ehdotuksen tulee kuitenkin olla 
riittävän jäsentynyt, jotta sitä voidaan pitää perustuslain 96 §:ssä tarkoitettuna ehdotuk-
sena14. Asia voidaan tarvittaessa informoida eduskunnalle E-kirjeellä. Eduskunnan kan-
nalta ei-sitovat instrumentit ovat merkityksellisiä erityisesti silloin, jos niissä sitoudutaan 
poliittisesti sellaisiin toimenpiteisiin, jotka tarkoittavat tosiasiallista toimivallan siirtoa 
jäsenvaltioilta EU:lle. 

12  Perustuslain 96§:n 1 momentti.
13  Ks. PeVL 60/2006 vp.
14  Ks. PeVL 23/2002 vp.
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3.3 Euroopan unionissa päätettävät asiat

EU:ssa päätettävillä asioilla tarkoitetaan kaikissa niissä EU:n elimissä päätettäviä 
asioita, joissa jäsenvaltioiden hallitusten edustajat osallistuvat päätöksentekoon ja jois-
sa tehtävät päätökset edellyttävät kansallista valmistelua. Eduskunnan oikeutta osallis-
tua kansalliseen kannanmuodostukseen ei ole rajattu unionin tiettyjen elinten päätök-
siin15, vaikka se käytännössä koskeekin lähinnä päätöksentekoa EU:n neuvostossa ja 
tietyissä tilanteissa komissiossa. 

EU:ssa päätettävillä asioilla tarkoitetaan myös muodollisesti toimielinrakenteen 
ulkopuolella tehtäviä päätöksiä, jos ne ovat sisällöltään ja vaikutuksiltaan unioni-
asioihin rinnastettavia16. Unioniasioihin rinnastettavia ovat esimerkiksi sellaiset sopi-
mukset tai päätökset, jotka on tehty unionin tehtävien hoitamista varten tai unioniin 
liittyvän syyn vuoksi. Liitynnän olemassaolo arvioidaan tapauskohtaisesti. Neuvostossa 
kokoontuneiden hallituksen edustajien kesken tehdyt sopimukset ovat pääsääntöises-
ti EU:ssa tehtäviin päätöksiin rinnastettavia. Myös sellaiset sopimukset, jotka kuuluvat 
EY:n tai unionin toimivaltaan, mutta joiden osapuoliksi voivat tulla vain valtiot, voi-
daan pääsääntöisesti rinnastaa EU:ssa tehtäviin päätöksiin.17

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on pitänyt EU:ssa tehtävänä päätöksenä neuvostossa kokoon-
tuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöstä EU:n turvallisuusalan tutkimuslaitokselle 
ja satelliittikeskukselle sekä niiden toimielimille ja henkilöstölle myönnettävistä erioikeuksista ja 
vapauksista. Päätös tehtiin EU:n toimielinrakenteen ulkopuolella, mutta se tehtiin EU:n tehtävien 
hoitamista varten ja se liittyi välittömästi neuvoston yhteisiin toimintoihin virastojen siirtämisestä 
EU:n piiriin. (PeVL 49/2001 vp)

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on vastaavasti katsonut, että Prümin sopimuksessa on kyse uni-
onin asioihin sisällöltään ja vaikututunsiltaan rinnastettavasta asiasta. Prümin sopimus on solmittu 
seitsemän EU:n jäsenvaltion kesken EU:n rakenteiden ulkopuolella. Sitä ei ole valmisteltu EU:n 
toimielimissä eikä siihen ole sovellettu perussopimusten tiiviimpää yhteistyötä koskevia määräyk-
siä. Sopimuksen määräyksillä on kuitenkin yhteys unionin puitteissa tehtävään yhteistyöhön. Sopi-
muksessa tarkoitetut toimet kuuluvat EU:n toimivaltaan, ja sopimuksessa nimenomaisesti ilmais-
tun mukaisesti sen määräykset on tarkoitus siirtää osaksi EU:n oikeusjärjestystä. EU:n säädöksillä 
on lisäksi sopimuksen perusteella etusija sopimuksen määräyksiin nähden. Perustuslakivaliokunta 
totesi Prümin sopimuksen rinnastuvan Schengenin sopimuksiin, joita voidaan pitää esimerkkinä 
unionin toimintaan muodollisesti kuulumattomista, mutta unioniasioihin sisällöltään ja vaikutuk-
siltaan rinnastettavista asioista. (PeVL 56/2006 vp)

U-kirjelmä voi olla tarpeen myös neuvoston toimiessa jonkin muun tahon, esimer-
kiksi jonkin EU:n erillisviraston, valmisteleman päätöksen hyväksyjänä, jos asia on 
luonteeltaan sellainen, että se kuuluu eduskunnan toimivallan alaan. Näin on myös 
silloin, kun neuvostolla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa päätöksen sisältöön, vaan aino-

15  Ks. PeVL 23/2002 vp ja PeVL 60/2006 vp.
16  Ks. PeVM 10/1998 vp, PeVL 49/2001 vp ja PeVL 54/2005 vp.
17  Ks. asiasta VNOS 3§:n 9 kohta ja VNOS:n uusimista koskeva VNK:n muistio 22.4.2004.



19

astaan joko hyväksyä tai hylätä sille annettu ehdotus. Asian sisällöllä on ratkaiseva mer-
kitys arvioitaessa u-kirjelmän tarpeellisuutta. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on ottanut kantaa perustuslain 96 §:n soveltamiseen Eurojus-
tin ja Yhdysvaltojen välisen yhteistyösopimuksen osalta. Eurojust neuvotteli sopimuksen itsenäises-
ti ilman jäsenvaltioiden ja hallitusten edustajien tai neuvoston osallistumista ja ohjausta. Sopimuk-
sen allekirjoittaminen kuitenkin edellytti neuvoston päätöstä sopimuksen hyväksymisestä. Asiasta 
ei informoitu eduskuntaa missään vaiheessa U-kirjelmällä tai E-kirjeellä. Perustuslakivaliokunnan 
mukaan ehdotus neuvoston päätökseksi hyväksyä sopimus olisi tullut toimittaa eduskunnan käsi-
teltäväksi perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetulla U-kirjelmällä. (PeVL 60/2006 vp) 

Neuvoston instrumentit valmistellaan yleensä neuvoston työryhmissä ja coreperissa. 
Niitä ei kuitenkaan aina valmistella kaikissa valmisteluelimissä ja valmistelu voi jois-
sain tapauksissa olla hyvin suppeaakin tai poikkeuksellisesti tapahtua myös neuvoston 
valmisteluelinten ulkopuolella. Myös tällöin tulee huolehtia eduskunnan asianmukai-
sesta informoinnista. 

Komission instrumentteja koskevista ehdotuksista U-kirjelmä voi tulla annettavak-
si lähinnä silloin, kun komissio päättää asiasta jäsenvaltioiden edustajista koostuvan 
komitean myötävaikutuksella (ns. komitologiamenettely). Komitologiamenettelys-
sä annetaan tarkempia säännöksiä neuvoston tai Euroopan parlamentin ja neuvoston 
antamien säädösten täytäntöönpanemiseksi, eivätkä ns. komitologiakomiteoissa käsi-
teltävät asiat yleensä kuulu sisältönsä puolesta eduskunnan toimivallan alaan. Komi-
tologiamenettelyssä voidaan kuitenkin ratkaista myös sellaisia asioita, jotka Suomes-
sa kuuluvat eduskunnan toimivallan alaan. Esimerkiksi perussäädöksen muuttamista 
tarkoittava päätös voi kuulua lainsäädännön alaan, jolloin se tulee saattaa eduskunnan 
käsiteltäväksi U-kirjelmällä. U-kirjelmää ei anneta sellaisesta komission päätöksestä tai 
tiedonannosta, jonka valmisteluun jäsenvaltiot eivät osallistu. 

3.4 U-asian saattaminen eduskunnan käsiteltäväksi

Perustuslain 96 §:n 2 momentissa on perussäännökset EU-asioiden eduskuntakäsit-
telyssä noudatettavasta menettelystä. Valtioneuvoston on toimitettava ehdotus kirjel-
mällään eduskunnalle viipymättä siitä tiedon saatuaan. Vaatimuksella korostetaan sitä, 
että eduskunnalle on turvattava tosiasialliset mahdollisuudet lausua kantansa ehdotuk-
sesta ja vaikuttaa Suomen neuvottelukannanottojen muovaamiseen. Suuri valiokunta 
on edellyttänyt, että normaalitapauksessa kirjelmä tulisi toimittaa eduskunnalle muu-
tamassa viikossa ehdotuksen saapumisen jälkeen. Laajojen ja vaikeiden asioiden osal-
ta aikataulusta voidaan tarvittaessa joustaa jonkin verran, jos asian käsittelyaikataulu 
EU:n tasolla sallii sen. Olennaista on varmistaa se, että eduskunnalla on tosiasialli-
nen mahdollisuus vaikuttaa Suomen asiassa esittämiin kannanottoihin jo työryh-
mätasolla. Siksi kirjelmän lähettäminen ei saa viivästyä vain siksi, että asian ana-
lysointi tai kannanmuodostus on valioneuvostossa kesken. Ehdotus voidaan niissä 
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tapauksissa lähettää eduskunnalle tavanomaista suppeammilla tiedoilla U-kirjelmällä 
tai E-kirjeellä. U-kirjelmässä tai E-kirjeessä ilmoitetaan tällöin kirjelmän täydentä-
misestä myöhemmin. 

Velvollisuus saattaa asia eduskunnan käsiteltäväksi syntyy silloin, kun valtioneuvosto 
saa tiedon ehdotuksesta. Velvollisuutta ei ole sidottu ehdotuksen julkaisemiseen viral-
lisessa lehdessä, mikä yleensä tapahtuu viiveellä ehdotuksen antamisen jälkeen. Komis-
sion ehdotusten osalta velvollisuus syntyy viimeistään, kun valtioneuvosto vastaanot-
taa komission kollegion hyväksymän virallisen säädösehdotuksen. Komissio toimittaa 
virallisen ehdotuksen yleensä välittömästi hyväksymisen jälkeen kaikille EU:n jäsen-
valtioille KOM-asiakirjana. Myös neuvoston pääsihteeristö lähettää saman ehdotuk-
sen neuvoston saatteella jäsenvaltioille. Neuvosto lähettää ehdotuksen yleensä hieman 
komissiota myöhemmin. Velvollisuus informoida eduskuntaa sen toimivaltaan kuulu-
vasta unionin ulkosopimuksesta alkaa viimeistään silloin, kun konkreettinen ehdotus 
sopimuksen tekstiksi on tullut valtioneuvoston tietoon (ks. edellä jakso 3.1.) 

Neuvosto ei pääsääntöisesti voi tehdä päätöstä ehdotuksesta tai aloitteesta ennen kuin 
kuuden viikon määräaika on kulunut ehdotuksen antamisesta kaikkien jäsenvalti-
oiden virallisilla kielillä. Tämän Amsterdamin sopimuksen pöytäkirjaan otetun määrä-
yksen tarkoitus on turvata riittävä aika kansallisten parlamenttien kuulemiselle ja kan-
sallisten kantojen valmistelulle. 

U-kirjelmän lähettämisestä päätetään valtioneuvoston yleisistunnossa ja se esitel-
lään siitä ministeriöstä18, jonka toimialaan valmistelu ensisijaisesti kuuluu. U-kirjel-
mässä ilmoitetaan EU:ssa annetun ehdotuksen löytämiseksi tarvittavat EU-asiakirjan 
viitetiedot. U-kirjelmä laaditaan suomeksi ja ruotsiksi ja siihen liitetään valtioneu-
voston yleisistuntoa varten EU:ssa annettu ehdotus suomen- ja ruotsinkielisenä. 
Jos suomen- ja ruotsinkielistä käännöstä ei ole saatavilla, kirjelmään liitetään englan-
ninkielinen kieliversio ja esitetään esittelylistan kansilehdessä perustelut menettelyl-
le. Suomen- tai ruotsinkielisen kieliversion puuttumisen vuoksi ei tule viivyttää asian 
saattamista eduskunnan käsiteltäväksi. 

3.5 U-kirjelmän sisältö

U-kirjelmään liitetään muistio, jota laadittaessa on oleellista miettiä sitä, miksi asi-
an vieminen eduskuntaan on tärkeää ja mihin kysymyksiin eduskunnalta erityisesti 
halutaan kannanottoja. Muistiossa tulisi keskittyä poliittisen päätöksentekijän kannalta 
oleellisiin seikkoihin ja välttää liiallista yksityiskohtaisuutta.

18  Ks. Valtioneuvoston esittelijän opas (VNK 2004), 12 luku.
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Kirjelmään liitettävässä muistiossa käsitellään mm. seuraavia asioita:

Selostetaan lyhyesti tiivistettynä ehdotuksen •	 pääasiallinen sisältö (tavoite ja 
keinot) sekä sen lainsäädännölliset, taloudelliset ja muut vaikutukset Suomen 
kannalta19. 

EU:ssa annetun ehdotuksen löytämiseksi tarvittavat •	 viitetiedot.

Muistiossa tulee olla aina ehdotuksen •	 toissijaisuusperiaatetta ja oikeusperus-
taa koskeva arvio, jossa tulee myös viitata oikeusperustaa koskevaan artiklaan.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt, että muistiossa on arvio •	
ehdotuksen suhteesta perustuslakiin sekä Suomea velvoittaviin perus- ja 
ihmisoikeusinstrumentteihin, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. 20

Arvio ehdotuksen kuulumisesta •	 Ahvenanmaan maakunnan lainsäädäntöval-
taan tulee aina sisällyttää muistioon. 

Ehdotuksen aiheuttamien lakimuutosten osalta tulee tuoda esille •	 keskeisimmät 
muutostarpeet, pelkkä viittaus muutettaviin lakeihin ei ole riittävä. 

Valtioneuvoston kanta•	  ehdotukseen ilmoitetaan muistiossa, jos kanta ehditään 
yhteensovittaa valtioneuvostossa viivyttämättä asian saattamista eduskunnan käsi-
teltäväksi. Muussa tapauksessa muistiossa todetaan, että valtioneuvosto ei ole vie-
lä muodostanut kantaansa ehdotukseen. Silloin yhteensovitettu kanta ilmoitetaan 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asian valiokuntakäsittelyn aikana. Käytän-
nössä valtioneuvoston kanta ehdotukseen voi olla U-kirjelmää laadittaessa vas-
ta alustava. Kannanmuodostus voi viivästyä esimerkiksi silloin, jos asia on laaja tai 
asian koordinointi valioneuvoston sisällä on muusta syystä työlästä.

Eduskunnalle on hyvä ilmoittaa •	 aikatauluarvio asian etenemisestä EU:n tasol-
la sekä arvio siitä, mihin mennessä eduskunnan kannan tulisi olla valtioneuvoston 
käytettävissä. Tavoitteena on, että eduskunnan kanta on muodostettu neuvoston 
työryhmävaiheen varhaisessa vaiheessa. 

Valtioneuvoston kantaa koskevan osan tulee olla selkeä ja kannan tulee olla ymmär-
rettävä myös ilman tausta-aineistoa. Artiklaviittauksia käytettäessä myös artiklan sisältö 
tulee ilmaista kantaa koskevassa osassa. 

19  Syksyllä 2007 annetaan valtioneuvoston ohje säädösehdotusten vaikutusten arvioinneista. Ohje tulee sisältämään myös jakson 
vaikutusarvioinnista EU:n säädösten valmistelussa. 
20  Ks. mm. PeVL 3/2005 vp.
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Eduskunnalle lähetettävien asiakirjojen sisältöä on tarkemmin käsitelty muistiossa 
Euroopan unionin asioiden eduskuntakäsittelyyn liittyviä käytännön kysymyksiä21, 
Valtioneuvoston esittelijän oppaassa 22 sekä Lainlaatijan perustuslakioppaassa23. Valtio-
neuvoston kirjelmään liittyvät ohjeet ovat valtioneuvoston esittelijän oppaan luvussa 
12 ja listamallit oppaan liitteessä.

3.6 U-asian käsittely eduskunnassa

Eduskunnan EU-valiokuntana toimii suuri valiokunta, joka käsittelee U-kirjel-
mät lukuun ottamatta yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevia asioita, jotka 
käsitellään ulkoasiainvaliokunnassa. Eduskunnan erikoisvaliokunnat käsittelevät 
pääsääntöisesti sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita ja seuraavat 
omalla toimialallaan vireillä olevia EU-asioita. Eduskunnan puhemies lähettää val-
tioneuvoston eduskuntaan toimittaman U-kirjelmän suureen valiokuntaan ja samalla 
määrää, mikä tai mitkä erikoisvaliokunnat antavat asiasta lausunnon suurelle valiokun-
nalle. Suuri valiokunta ilmaisee eduskunnan lopullisen kannan asiassa erikoisvalio-
kuntien lausunnot saatuaan lukuun ottamatta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevia 
ehdotuksia, joiden osalta eduskunnan kannan ilmaisee ulkoasiainvaliokunta. 

EU-asioita ei pääsäännön mukaan käsitellä lainkaan täysistunnossa. Mikä tahansa 
EU-asia voidaan niin haluttaessa kuitenkin ottaa keskusteltavaksi täysistuntoon. Käy-
tännössä tätä mahdollisuutta ei ole juurikaan käytetty muiden asioiden kuin perusso-
pimusten muutosten sekä eräiden muiden keskeisten asioiden osalta. Myös silloin, kun 
asiasta on keskusteltu täysistunnossa, eduskunnan lopullisen kannan EU-säädösehdo-
tuksessa hyväksyy joko suuri valiokunta tai ulkoasiainvaliokunta. 

Suuri valiokunta ilmaisee eduskunnan kannan yleensä pöytäkirjaan otettavalla lyhyel-
lä lausumalla. Merkittävissä asioissa suuri valiokunta voi antaa erillisen lausunnon. 
Eduskunta toimittaa U-asioita koskevat lausumat ja lausunnot valtioneuvoston kir-
jaamoon, joka toimittaa ne edelleen toimivaltaiselle ministeriölle. Valiokunta voi tuo-
da esille näkemyksensä Suomen neuvottelutavoitteista ja tarpeen mukaan myös siitä, 
millaisin edellytyksin tavoitteita voidaan muuttaa. Eduskunnan kannat ovat ohjeelli-
nen lähtökohta asian jatkokäsittelyssä. Jos valiokunnan kannanotoista joudutaan esi-
merkiksi muuttuneiden olosuhteiden vuoksi poikkeamaan, on menettelyn perusteista 
tehtävä selkoa valiokunnalle. Suuren valiokunnan pöytäkirjat sekä suuren valiokun-
nan ja erikoisvaliokuntien lausunnot ovat saatavilla eduskunnan verkkosivuilla. 

21  Eduskunnan suuren valiokunnan sihteeristön muistio, 23.4.2007 (http://senaattori.vn.fi).
22  Valtioneuvoston istuntoyksikkö, 2004.
23  Oikeusministeriö, 2006.
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3.7 Tietojen antaminen U-asian jatkokäsittelystä EU:ssa

Perustuslain 96 §:n 3 momentin mukaan valtioneuvoston on annettava valiokun-
nille tiedot asian käsittelystä EU:ssa. Suuri valiokunta on edellyttänyt, että minis-
teriöt toimittavat asiaa käsitteleville valiokunnille sekä suurelle valiokunnalle oma-
aloitteisesti tiedot ehdotuksen käsittelyn etenemisestä sekä siihen liittyvät asiakirjat. 
Eduskunnan suurella valiokunnalla ja erikoisvaliokunnilla tulee olla kussakin EU:ssa 
tapahtuvan päätöksenteon vaiheessa käytössään ajan tasalla olevat oleelliset tie-
dot. Eduskunnan jatkoinformointi on tärkeää erityisesti silloin, jos ehdotuksen 
muuttumisella saattaa olla vaikutusta valiokuntien lausunnoissa esitettyjen kantojen 
toteutumiseen. 

Eduskuntaa on informoitava jatkokirjeellä seuraavissa tilanteissa:

Ehdotus •	 muuttuu niin oleellisesti siitä ehdotuksesta, josta eduskunta on ilmais-
sut kantansa, että muutokset edellyttävät Suomen kannan uudelleenarviointia tai 
muuttamista siitä, mitä eduskunta on aiemmin hyväksynyt. 

Ehdotukseen •	 lisätään eduskunnan toimivallan alaan kuuluvia uusia asioita, joi-
hin eduskunta ei ole aiemmin ottanut kantaa. 

Eduskunnan informointi tulee tehdä viipymättä valtioneuvoston saatua tiedon muu-
toksista. Eduskunta voi jatkokäsittelyn aikana tarkentaa aiempia kantojaan ja antaa 
asiasta uusia lausumia tai lausuntoja. Jatkokäsittelyn yhteydessä eduskunnalle tulee 
ilmoittaa mm. seuraavia asioita:

Jatkokirjeeseen liitettävässä perusmuistiossa tulee viitata asiassa sovellettavaan •	
EU:n päätöksentekomenettelyyn ja selostaa asian käsittelyvaihe EU:n 
toimielimissä. 

Valtioneuvoston tarkentuneet kannat•	  muuttuneeseen ehdotukseen tulee 
ilmoittaa eduskunnalle. 

Päätöksentekoon osallistuvien •	 muiden tahojen ajantasaiset kannat sekä kan-
tojen mahdolliset vaikuttimet tulee ilmoittaa eduskunnalle24. Etenkin yhteispää-
tösmenettelyn piiriin kuuluvissa asioissa eduskunnalle tulee selvittää asian käsitte-
ly Euroopan parlamentissa sekä sen kannat asiaan.

Eduskunnan jatkoinformoinnissa voidaan käyttää samoja asiakirjoja, jotka syntyvät asian 
valmistelun yhteydessä valtioneuvostossa. Asiakirjoja tulee tarvittaessa muokata poliit-
tiselle päätöksentekijälle sopivaksi. Tavaksi on vakiintunut, että muodollisen saatekir-
jeen mukana eduskunnalle toimitetaan EU-perusmuistion lomakepohjalle laadittu sel-
vitys asiasta sekä tarvittaessa liitteenä EU:n toimielimen ehdotus tai muu tausta-asiakirja. 

24  Ks. SuVL 2/2004 vp.



24

Perusmuistiota tulee kuitenkin tarvittaessa täydentää, mikäli se ei sisällä kaikkia eduskun-
nan informoinnin kannalta tarpeellisia tietoja. Perusmuistion voi myös korvata vastaavat 
tiedot sisältävällä vapaamuotoisella muistiolla silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

Valtioneuvoston kirjelmän lähettämisen jälkeen eduskunnan jatkoinformoimisesta 
vastaa toimivaltainen ministeriö eikä asiaa enää tarvitse käsitellä valtioneuvoston 
yleisistunnossa. Lisäselvitysten antamisessa noudatetaan samanlaisia menettelytapoja 
kuin annettaessa E-kirje (ks. jäljempänä jakso 4.2.). Kirjalliset lisäselvitykset toimite-
taan sähköisesti suoraan suurelle valiokunnalle ja sille lausunnon antavalle erikoisva-
liokunnalle. Eduskunnan suuren valiokunnan sihteeristö on antanut erilliset ohjeet 
tietojen sähköisestä toimittamisesta eduskunnalle25.

3.8 U-asian päättyminen

Jos asian käsittely päättyy EU:n virallisessa lehdessä julkaistavaan säädökseen tai pää-
tökseen, siitä menee yleensä automaattinen ilmoitus eduskunnalle EUTORI-jär-
jestelmän kautta. Eduskunnalle ei tarvitse tällöin erikseen ilmoittaa asian päättymisestä. 
Asian päättyessä muulla tavoin ao. vastuuministeriön tulee yleensä antaa siitä erillinen 
ilmoitus eduskunnan suurelle valiokunnalle26. Erillinen ilmoitus tulee antaa mm. 
seuraavissa tilanteissa:

Asia on liitetty EUTORI-järjestelmässa aiheavaukseen tai sitä ei poikkeukselli-•	
sesti ole liitetty yhdenkään EUTORI-numeron alle. 

EU:ssa tehtävää päätöstä ei julkaista EU:n virallisessa lehdessä.•	

Asian käsittely päättyy asian raukeamiseen (esim. komissio vetää pois ehdotuk-•	
sensa tai neuvosto päättää olla jatkamatta sen käsittelyä). 

25  Suuren valiokunnan muistio 23.4.2007 Euroopan unionin asioiden eduskuntakäsittelyyn liittyviä käytännön kysymyksiä.
26  Ks. tarkemmin suuren valiokunnan muistio 23.4.2007 Euroopan unionin asioiden eduskuntakäsittelyyn  
liittyviä käytännön kysymyksiä.



25

Perustuslain 97 § koskee eduskunnan tietojensaantioikeutta kansainvälisissä asioissa. 
Säännöksen 1 momentin ensimmäinen virke koskee ulkoasiainvaliokunnan oikeutta 
saada tietoja sekä Suomen että EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevista asioista 
(UTP-asiat) ja toinen virke eduskunnan suuren valtiokunnan vastaavaa oikeutta mui-
den asioiden osalta. Perustuslain 97 §:n nojalla: 

Valtioneuvostolla on velvollisuus ja oikeus •	 oma-aloitteisesti informoida ulko-
asiainvaliokuntaa ja suurta valiokuntaa tarpeen mukaan EU-asioista.

Ulkoasiainvaliokunta •	 voi pyytää valtioneuvostolta selvitystä ulko- ja turvalli-
suuspolitiikkaa koskevista asioista ja suuri valiokunta minkä tahansa muun EU-
asian käsittelystä. Suuren valiokunnan pyyntö ilmaistaan valtioneuvostolle tai 
suoraan asianomaiselle ministeriölle pöytäkirjanotteella. 

E-asiat kuuluvat eduskunnan tietojensaantioikeuden piiriin, koska niillä on yleisem-
pää merkitystä. Käytännössä E-kirjeitä annetaan vuosittain enemmän kuin U-kirjel-
miä ja ne voivat koskea myös poliittisesti tai periaatteellisesti merkittäviä asioita. Seu-
raavassa on käsitelty tarkemmin eduskunnan tietojensaantioikeuden piiriin kuuluvia 
E-asioita.  

4.1 Asioiden valmistelu Euroopan unionissa

Eduskunnalla on oikeus saada tietoja kaikista EU:ssa käsiteltävistä asioista. Tieto-
jensaantioikeutta ei ole sidottu asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivallan alaan. 
Säännöksen nojalla voidaan kuitenkin tiedottaa myös eduskunnan toimivallan alaan 
kuuluvista asioista ennen niitä koskevan virallisen ehdotuksen saapumista. Periaatteel-
lisesti merkittävät ja poliittisesti kiistanalaiset lainsäädäntö- ym. hankkeet onkin syy-
tä antaa eduskunnalle tiedoksi E-kirjeellä jo ennen kuin asia on edennyt ehdotuk-
sen antamiseen. Niistä voidaan tällöin käydä perusteellinen keskustelu kotimaassa jo 
ennen neuvostokäsittelyn alkamista. 

E-kirjeellä voidaan saattaa eduskunnan käsiteltäväksi muun muassa seuraavia asioita:

Säädökset, jotka eivät kuulu eduskunnan toimivallan alaan, mutta joilla on ylei-•	
sempää merkitystä ja jotka valtioneuvosto haluaa informoida eduskunnalle tai 
joita eduskunta pyytää.

4. E-asiat (perustuslain 97 §)
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Valtioneuvoston antamat selvitykset horisontaalisista asioista, jotka koskevat Suo-•	
men EU-politiikan yleisiä politiikkalinjauksia.

Merkitykseltään huomattavista lainsäädäntöhankkeista laaditut ns. vihreät tai val-•	
koiset kirjat sekä komissio tiedonannot tai toimintasuunnitelmat, joissa ennakoi-
daan tulevia lainsäädäntöhankkeita. 

Komission lainsäädäntöohjelmat, neuvoston työohjelmat tai muut vastaavat asia-•	
kirjat, joilla on laajempaa yleistä merkitystä.

Neuvostossa tehdyt linjaukset, joissa otetaan kantaa tulevan lainsäädännön sisältöön. •	

EU:n tekemien kansainvälisten sopimusten allekirjoittamista (ja mahdollista väli-•	
aikaista soveltamista) koskevia ehdotuksia edeltävät vaiheet - esimerkiksi neuvot-
teluvaltuuksien myöntäminen komissiolle (ks. edellä jakso 3.1.).

Eduskunnan toimivallan alaan kuuluvat asiat, joilla ei tosiasiallisesti muute-•	
ta EU:n lainsäädäntöä ja joita voidaan pitää teknisluonteisina toimenpiteinä (ks. 
edellä jakso 3.1.). 

SEY 308 artiklan nojalla annettavat ehdotukset tarvittaessa (ks. edellä jakso 3.1.). •	

Ns. ei-sitovat instrumentit tarvittaessa (ks. edellä jakso 3.2.). •	

Avoimen koordinaatiomenettelyn yhteydessä annettavat ehdotukset tarvittaessa •	
(ks. edellä jakso 3.2.). 

Jos eduskunnan kantaa pidetään tarpeellisena jossakin yksittäisessä hankkeessa ennen 
virallisen ehdotuksen tai aloitteen antamista, voidaan eduskunnalta pyytää kan-
taa asiaan E-kirjeellä. Eduskunnalta pyydettävää kantaa koskeva kysymys tulee tällöin 
rajata riittävän täsmällisesti. Eduskunnalta voidaan esimerkiksi kysyä asian valmistelu-
vaiheessa, pitääkö eduskunta ylipäätään kannatettavana esillä olevan kaltaista sääntelyä 
ja kuinka se suhtautuu esillä oleviin vaihtoehtoihin. 

Eduskunnan kanta on yleensä tarpeen myös komission konsultaatioprosessin aika-
na. Ennakollinen vaikuttaminen on tullut aiempaa tärkeämmäksi ja eduskunnan osal-
listuminen kannanmuodostukseen konsultaatioprosessin yhteydessä on perusteltua, 
erityisesti jos asia sisältönsä puolesta kuuluu eduskunnan toimivaltaan tai on muutoin 
poliittisesti tai periaatteellisesti merkittävä. Erityisesti valkoisen ja vihreiden kirjojen 
sekä komission tiedonantojen osalta, eduskunnalle on varattava riittävä aika kannan 
muodostamiseksi. Näin voidaan varmistaa yhtäältä eduskunnan mahdollisuus vaikut-
taa ehdotuksen sisältöön ja toisaalta Suomen johdonmukainen esiintyminen koko 
valmisteluprosessin ajan. 
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Jos on epäselvää, kuuluuko esillä oleva asia eduskunnan toimivallan alaan ja pitäisikö 
asia saattaa eduskunnan käsiteltäväksi U-kirjelmällä, asia voidaan saattaa eduskunnan 
käsiteltäväksi E-kirjeellä, jolloin eduskunta voi itse ottaa kantaa käsittelyjärjes-
tykseen. Epäselvissä tilanteissa on kuitenkin hyvä olla hyvissä ajoin yhteydessä edus-
kunnan valiokuntaneuvoksiin. 

Asia, joka on ennen virallisen ehdotuksen antamista saatettu eduskunnalle E-kirjeenä, 
tulee käsitellä normaalissa menettelyssä U-asiana siinä vaiheessa, kun virallinen ehdo-
tus tai aloite saadaan, jos asia kuuluu eduskunnan toimivallan alaan. Jos eduskunnalle 
annettava U-kirjelmä vastaa sisällöllisesti E-kirjettä, korvaa se E-kirjeen, jonka käsitte-
ly eduskunnassa päättyy. E-asiasta eduskunnalle annetut tiedot sekä sen nojalla ilmais-
tut kannat siirretään osaksi U-asiaa.

4.2 E-asian saattaminen eduskunnan käsiteltäväksi

Perustuslaissa ei ole menettelyä koskevia säännöksiä E-kirjeen saattamisesta eduskun-
nan käsiteltäväksi. Tietyt horisontaaliset asiat, kuten esimerkiksi edellä mainitut lain-
säädäntö- ja työohjelmat sekä neuvoston kokousten asialistat, toimitetaan eduskunnal-
le keskitetysti valtioneuvoston EU-sihteeristöstä. Muiden selvitysten antamisesta 
vastaa toimivaltainen ministeriö. E-asioita ei esitellä valtioneuvoston yleisistunnos-
sa, mutta ne on kuitenkin yhteen sovitettava valtioneuvostossa siitä annettujen ohjei-
den mukaisesti. 

E-kirjeet toimitetaan suurelle valiokunnalle ministeriön kirjeellä sähköisessä muo-
dossa. Tavaksi on vakiintunut, että muodollisen saatekirjeen mukana toimitetaan EU-
perusmuistion lomakepohjalle laadittu selvitys asiasta suomen kielellä sekä liitteenä 
tarvittaessa EU:ssa annettu ehdotus tai muu tausta-asiakirja. E-kirjeitä ei käännetä 
ruotsin kielelle. E-kirjeeseen liitettävässä muistiossa selostetaan asiakirjan pääasiallinen 
sisältö. E-kirjeestä tai muistion alkuosasta tulee käydä ilmi valtioneuvoston käsitys sii-
tä, miksi eduskuntakäsittely on asiassa tarpeen. 

4.3 E-asian käsittely eduskunnassa

Eduskunnassa suuri valiokunta päättää, mihin erikoisvaliokuntiin E-kirje lähetetään 
käsiteltäväksi. Erikoisvaliokunnat harkitsevat itsenäisesti, antavatko ne asiasta lausun-
non. Suuri valiokunta ei yleensä ota eduskunnan kantaa E-asioissa, mutta se voi halu-
tessaan antaa asiasta lausuman tai lausunnon. Jos erikoisvaliokunta on antanut asiasta 
lausunnon, suuri valiokunta toimittaa sen ao. ministeriölle tiedoksi. Ulko- ja turval-
lisuuspolitiikkaa koskevat UTP-asiat käsittelee ulkoasiainvaliokunta, joka voi pyytää 
lausuntoa muilta erikoisvaliokunnilta. Ulkoasiainvaliokunta lähettää antamansa lau-
sunnot suoraan ao. ministeriölle. 
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4.4 Tietojen antaminen EU:n ministerineuvoston kokouksista

Suuri valiokunta on edellyttänyt, että sille selostetaan unionin neuvoston koko-
usten asialistaa ennen kokousta sekä jälkikäteen neuvostossa tehtyjä päätöksiä. 
Kyseisestä hallinnonalasta vastaavaa ministeriä kuullaan suullisesti suuressa valio-
kunnassa ennen neuvoston kokouksia. Suuren valiokunnan kuulemista varten minis-
teriön tulee koota ao. neuvoston kokouksen tausta-aineisto kokousmuistioksi, johon 
otetaan perusmuistio jokaisesta EU:n neuvoston kokouksen asialistan asiasta. Neuvos-
ton kokouksen jälkeen ministerin raportti pidetystä kokouksesta toimitetaan suurel-
le valiokunnalle sähköisessä muodossa.27 Raportti käsitellään yleensä ministerin olles-
sa seuraavan kerran suuressa valiokunnassa.

Neuvostokuulemisen yhteydessä eduskunnalle toimitettavat perusmuistiot eivät 
korvaa eduskunnalle toimitettavia U-kirjelmiä tai E-kirjeitä tai jatkokirjettä. Jos neu-
voston kokouksen tausta-aineiston toimittamisen jälkeen on saatu uutta tietoa tai 
eduskunnan aiemmin hyväksymään valtioneuvoston kantaan tulee muutoksia, voi-
daan eduskuntaa informoida asiasta suuren valiokunnan kuulemisen yhteydessä. Muu-
tokset tulee tuoda erityisen selkeästi esille valiokunnassa ja valiokunnalle tulee toimit-
taa ajan tasalle päivitetty versio perusmuistiosta ennen valiokunnan kokousta. Suullista 
käsittelyä ei kirjata ja siksi on tärkeää, että muuttunut tilanne käy ilmi valiokunnalle 
toimitetusta muistiosta. Asia tulee kirjata muistioon niin, että eduskunnan on mahdol-
lista ymmärtää siitä käsittelytilanne. Pelkät artiklaviittaukset eivät ole riittäviä. 

Neuvoston epävirallisten kokousten ja lounaskeskustelujen osalta ministeri-
öt voivat harkita, missä määrin eduskunnan informoiminen on tarpeen. Epäviralliset 
kokoukset ovat erilaisia ja myös tarve eduskunnan informointiin vaihtelee. Jos kokouk-
sessa ei käsitellä eduskunnan kannalta oleellisia asioita, ei eduskunnan informointi ole 
tarpeen. Asiaa valmistelevan virkamiehen on hyvä olla yhteydessä suuren valiokunnan 
valiokuntaneuvoksiin ja sopia heidän kanssaan, missä laajuudessa epävirallisesta koko-
uksesta informoidaan eduskuntaa. Epävirallisten kokousten raportoinnin osalta voidaan 
muutoinkin käyttää virallisia kokouksia kevyempää menettelyä. Raportointi on tarpeen 
lähinnä silloin, kun epävirallisessa kokouksessa tosiasiallisesti käsitellään päätöksentekoon 
rinnastettavalla tavalla vireillä tai suunnitteilla olevia E- tai U-asioita. 

Eduskuntaa informoidaan kirjallisesti tai suullisesti myös EU:n ja kolmansien mai-
den välisistä ministeri- ja huippukokouksista silloin, kun niissä käsitellään eduskunnan 
kannalta oleellisia asioita. Eduskuntaa on yleensä informoitu poliittisesti merkittävis-
tä kokouksista kuten esimerkiksi EU-Venäjä ja EU-Yhdysvallat huippukokouksista. 
Eduskuntaa tulee informoida myös sellaisista kokouksista, joissa tosiasiallisesti tehdään 
päätöksiä, jotka rinnastuvat neuvostossa tehtäviin päätöksiin.

27  Ks. tarkemmin suuren valiokunnan muistio 23.4.2007 Euroopan unionin asioiden eduskuntakäsittelyyn liittyvistä käytännön 
kysymyksistä.
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4.5 E-asian päättyminen

E-asian päättymisestä tulee lähtökohtaisesti ilmoittaa eduskunnalle samalla tavalla kuin 
U-asian päättymisestä (katso edellä jakso 3.6.). Osa E-asioista kuitenkin menee edus-
kunnalle vain tiedoksi, eikä niiden osalta ole välttämättä tarvetta ilmoittaa asian päät-
tymisestä. Lisäksi osa E-asioista päättyy U-kirjelmän antamiseen, jolloin U-kirjelmäs-
sä voidaan ilmoittaa, että asia on tuotu eduskunnan käsiteltäväksi aiemmin E-kirjeellä. 
Erillinen päättymisilmoitus ei ole tällöin tarpeen. Jos valmisteluvaiheessa E-kirjeellä 
eduskunnalle informoitu eduskunnan toimivallan alaan kuuluvan asian käsittely rau-
keaa ennen U-kirjelmän antamista, tulee siitä ilmoittaa eduskunnalle.28 

28  Ks. asian päättymisen ilmoittamisesta myös suuren valiokunnan muistio 23.4.2007 Euroopan unionin asioiden  
eduskuntakäsittelyyn liittyvistä käytännön kysymyksistä.
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Eduskunnan toiminnan ja asiakirjojen julkisuuteen sovelletaan perustuslain ja edus-
kunnan työjärjestyksen säännöksiä. Pääsääntönä eduskunnan toiminnan ja asiakirjojen 
osalta on julkisuus, jota voidaan kuitenkin rajoittaa jäljempänä kuvatuilla perusteilla. 

Perustuslain 50 §:n mukaan valiokunnan pöytäkirjat ja niihin liittyvät muut asiakirjat ovat julki-
sia, jollei eduskunnan työjärjestyksessä välttämättömien syiden vuoksi toisin säädetä tai jollei valio-
kunta jonkin asian osalta toisin päätä. Suomen kansainvälisiä suhteita tai Euroopan unionin asioi-
ta käsiteltäessä valiokunnan jäsenten on noudatettava sitä vaiteliaisuutta, jota suuri valiokunta tai 
ulkoasiainvaliokunta on valtioneuvostoa kuultuaan katsonut asian laadun vaativan. 

Eduskunnan (40/2000) työjärjestyksessä säädetään valiokunta-asiakirjojen julkisuudesta. Myös 
suuren valiokunnan työjärjestys sisältää EU-asioiden julkisuutta koskevia määräyksiä. 

Asian käsittelyasiakirjat tulevat pääsääntöisesti julkisiksi, kun asia on valiokunnassa loppuun käsitel-
ty. Asiakirjat ovat kuitenkin tämän jälkeenkin salassa pidettäviä, jos tiedon antaminen niistä aihe-
uttaisi merkittävää vahinkoa Suomen kansainvälisille suhteille tai pääoma- ja rahoitusmarkkinoille. 
Salassa pidettäviä ovat myös asiakirjat, jotka sisältävät tietoja liike- tai ammattisalaisuudesta, hen-
kilön terveydentilasta tai taloudellisesta asemasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi merkittä-
vää haittaa tai vahinkoa ja jollei huomattava yhteiskunnallinen tarve vaadi niiden julkisuutta. Valio-
kunta voi päättää myös muusta vastaavasta välttämättömästä syystä, että jokin asiakirja on salassa 
pidettävä. 

Salassa pidettäviä ovat lisäksi sellaiset Suomen kansainvälisiä suhteita tai EU-asioita koskevat asia-
kirjat, joiden osalta valiokunta on tehnyt päätöksen vaiteliaisuuden noudattamisesta PL 50 §:n 
nojalla. Vaiteliaisuuspyynnön kohteena olevat asiakirjat ovat salassa pidettäviä, kunnes valiokunta 
on tehnyt päätöksen pyynnön johdosta. 29 

Eduskunnan EU-asioiden käsittelyyn osallistumista koskevien säännösten tarkoitukse-
na on varmistaa eduskunnalle keskeinen rooli EU-asioiden valmistelussa ja niitä kos-
kevassa kansallisessa päätöksenteossa. Tämän vuoksi valtioneuvosto ei voi esimerkiksi 
unionin salassapitosäännöksiin nojaten kieltäytyä antamasta eduskunnalle sen käsitte-
lyssä tarvitsemia tietoja. Ministeriöiden tulee eduskunnalle tietoja antaessaan ilmoit-
taa käsityksensä siitä, onko tietojen julkisuuden rajoittaminen joiltakin osin tarpeen ja 
mistä syystä. Vaiteliaisuuspyynnössä on siten yksilöitävä, mitkä asiakirjan sisältämät tie-
dot edellyttävät vaiteliaisuuden noudattamista ja rajattava vaiteliaisuuspyyntö kos-
kemaan ainoastaan näitä tietoja. Vaiteliaisuuspyyntö on lyhyesti perusteltava.

29  Ministeriöiden asiakirjojen julkisuuteen sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Eduskunnan asia-
kirjojen julkisuutta koskevat erityissäännökset vaikuttavat kuitenkin mainitun lain soveltamiseen (JulkL 6§ 1 mom. ”muu laissa 
säädetty tietojensaantirajoitus” sekä 22 ja 24§) esimerkiksi tilanteessa, jossa ministeriöstä pyydetään asiakirjoja, joiden osalta on 
pyydetty vaiteliaisuuden noudattamista eduskunnassa.

5. Julkisuuskysymykset



31

Vaiteliaisuuden noudattamista koskeva pyyntö on merkittävä näkyvästi pyynnön 
kohteena olevaan asiakirjan etusivulle. Sellaiset merkinnät kuten ”ei-julkinen” tai 
”luottamuksellinen” eivät ole eduskunnan käsittelyssä merkityksellisiä eikä niitä tulisi 
käyttää eduskunnalle toimitettavissa asiakirjoissa. Pääsäännön mukaan asiakirjat lähe-
tetään eduskunnalle sähköpostitse. Joissakin tilanteissa täytyy kuitenkin harkita, onko 
vaiteliaisuuspyynnön kohteena olevien asiakirjojen sähköpostitse lähettäminen tieto-
turvallisuus huomioon ottaen mahdollista. Sen vuoksi vaiteliaisuuspyynnön kohteena 
olevien asiakirjojen lähetystapa on harkittava tapauskohtaisesti sekä tarvittaessa sovit-
tava suuren valiokunnan sihteeristön kanssa. 

EU-asioiden käsittelyn yhteydessä julkisuuden rajoittamisen yleisimpiä perus-
teita lienee Suomen neuvottelutavoitteiden saavuttamisen vaarantuminen neuvot-
teluvaran paljastumisen vuoksi. Toinen tavallinen syy on se, että julkistaminen vaa-
rantaisi Suomen tai EU:n kansainvälisiä suhteita paljastaessaan esimerkiksi muiden 
valtioiden neuvotteluasemat tai tehdessään julkisiksi EU:ssa salaisina pidettyjä tietoja. 
Kansainvälisiä sopimuksia koskevat neuvottelumandaatit ja neuvoston oikeuspalvelun 
lausunnot ovat esimerkkejä asiakirjoista, joiden osalta eduskunta on yleensä hyväksy-
nyt vaiteliaisuuspyynnön.

Eduskunnan kannanmuodostuksen kannalta on tarpeen saada tietoja esimerkiksi 
muiden jäsenvaltioiden kannoista. On kuitenkin tapauskohtaisesti harkittava, vaa-
tiiko jäsenvaltioiden kantojen sisältyminen asiakirjaan vaiteliaisuuden noudattamista. 
Esimerkiksi tilanteessa, jossa jäsenvaltion kannat ovat yleisesti tiedossa, vaiteliaisuu-
den pyytäminen ei ole asianmukaista. Lisäksi on hyvä kiinnittää huomioita kirjelmien 
muotoiluun. Eduskuntaa informoitaessa on hyvä pohtia, onko eduskunnan kannan-
muodostuksen kannalta tarpeellista antaa eduskunnalle sellaisia tietoja, jotka edellyttä-
vät vaiteliaisuuden noudattamista asian käsittelyssä. On myös huomattava, että mikäli 
tällaisten tietojen antaminen osoittautuu asian käsittelyn kuluessa tarpeelliseksi, edus-
kunnalle annettuja tietoja voidaan aina täydentää jatkokäsittelyssä myös suullisesti.
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 Versio 1.1E 130/2007 vp
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SuVL 2/2008 vp — E 130/2007 vp, E 11/2008 vp

SUUREN VALIOKUNNAN LAUSUNTO 
2/2008 vp

Valtioneuvoston selvitys eduskunnan ja valtio-
neuvoston yhteistoiminnasta Euroopan unionin
asioiden kansallisessa valmistelussa

Valtioneuvoston selvitys EU-sopimusten val-
mistelua ja voimaansaattamista koskevista oh-
jeista

Valtioneuvostolle

JOHDANTO

Vireilletulo
Eduskunnan suuri valiokunta on 8 päivänä hel-
mikuuta 2008 saanut valtioneuvostolta perustus-
lain 97 §:n mukaisen selvityksen oikeusministe-
riön 18.1.2008 antamasta ohjeesta ministeriöille
eduskunnan ja valtioneuvoston yhteistoiminnas-
ta Euroopan unionin asioiden kansallisessa val-
mistelussa (E130/2007 vp). Valiokunta on 7

päivänä maaliskuuta 2008 saanut valtioneuvos-
ton selvityksen ulkoasiainministeriön 28.2.2008
antamasta ohjeesta ministeriöille EU-sopimus-
ten valmistelusta ja voimaansaattamisesta (E
11/2008 vp).

Suuri valiokunta on 18 päivänä kesäkuuta
2008 päättänyt antaa asiasta lausunnon valtio-
neuvostolle.

VALTIONEUVOSTON SELVITYKSET

Oikeusministeriön ja ulkoasiainministeriön oh-
jeet käsittelevät eduskunnan ja valtioneuvoston
yhteistyötä Euroopan unionissa tehtävien pää-
tösten kansallisessa valmistelussa. Ohjeissa sel-
vitetään perustuslain 93, 96 ja 97 §:n soveltamis-
ta ja tulkintaa ja niillä on tarkoitus ohjeistaa asi-

oiden valmistelijoita muun muassa siitä, milloin
EU:ssa päätettävä asia on tuotava eduskunnan
käsiteltäväksi ja millaisia sisällöllisiä vaatimuk-
sia eduskunnan informoimiselle on asetettu. Oh-
jeilla on korvattu vastaavat, vuonna 2003 anne-
tut ohjeet.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

EU-asioiden käsittelyjärjestelmän poliittinen

merkitys

Perustuslain säännöksillä Euroopan unionin asi-
oiden käsittelystä eduskunnassa pyritään turvaa-



33

Li
it

eSuVL 2/2008 vp — E 130/2007 vp, E 11/2008 vp

2

Perustelut

maan Suomen perustuslaillinen järjestelmä ja
Suomen valtioelinten toimivallan jako muuttu-
mattomana tilanteessa, jossa unionin päätöksen-
tekosäännöt voisivat aiheuttaa eduskunnan val-
taoikeuksien tosiasiallista siirtymistä valtioneu-
vostolle ja virkamieskunnalle. 

Perustuslain 93, 96 ja 97 §:n sisältöä vastaa-
vat säännökset otettiin hallitusmuotoon ja val-
tiopäiväjärjestykseen vuosina 1992 ja 1994 osa-
na kokonaisratkaisua, jolla hyväksyttiin Suo-
men liittyminen Euroopan unioniin. Hyväksyes-
sään Euroopan unionin jäsenyydestä aiheutuvat
muutokset perustuslakiin eduskunta liitti edus-
kunnan vastaukseen seuraavan perustelulausu-
man, jota on edelleen pidettävä velvoittavana:

"Eduskunta korostaa, että hallituksen on
eduskunnan asianomaisia valiokuntia Eu-
roopan unionin elimissä esille tulevista
asioista informoidessaan annettava va-
liokuntien käyttöön kaikki ne tiedot, joil-
la on merkitystä asian arvioimiselle ja
eduskunnan mahdollisen lausunnon val-
mistelulle. Eduskunta edellyttää, että va-
liokunnan lausunto on ohjeellinen lähtö-
kohta Suomen edustajien kannanotoille
EU-päätöksenteossa, ja että milloin siitä
joudutaan esimerkiksi muuttuneiden olo-
suhteiden vuoksi poikkeamaan, on menet-
telyn perusteet tarkoin selvitettävä edus-
kunnan asianomaiselle valiokunnalle."
(Eduskunnan vastaus HE 318/1994 vp)

Perustuslain parlamentaarisen perusperiaatteen
mukaisesti valtioneuvoston on nautittava edus-
kunnan luottamusta myös kaikkien Euroopan
unionin jäsenyyteen liittyvien toimiensa ja rat-
kaisujensa osalta. Tämä arviointi edellyttää sitä,
että eduskunnalla ja sen valiokunnilla on riittä-
vät tiedot valtioneuvoston menettelystä unionin
toimielimissä. Unionin ylikansallisesta päätök-
senteosta myös seuraa, ettei tämän päätöksente-
on arviointi voi perustua vain jälkikäteisseuran-
taan.

Perustuslain 96 §:n säännöksen tarkoituksena
on varmistaa eduskunnan mahdollisuus vaikut-
taa kaikkien niiden Euroopan unionissa tehtävi-
en päätösten valmisteluun, jotka sisältönsä puo-

lesta kuuluisivat eduskunnan toimivaltaan, jos
Suomi ei olisi Euroopan unionin jäsen (HE
1/1998 vp, s. 153/I; katso myös SuVL 3/1995 vp
ja PeVL 20/1996 vp). Säännöksellä halutaan tur-
vata eduskunnan vaikutusmahdollisuudet valtio-
elimenä niissä aiemmin eduskunnan lainsäädän-
tö-, sopimuksenteko- ja budjettivaltaan liitty-
neissä asioissa, jotka ovat siirtyneet unionin pää-
töksenteossa ratkaistaviksi. Näissä kysymyksis-
sä on välttämätöntä, että eduskunta voi lausua
kantansa ehdotuksiin, ennen kuin ne tulevat asi-
allisesti ratkaistuiksi ja Suomea sitoviksi.

EU:n neuvoston päätöksenteko on syytä ym-
märtää monitasoisena neuvotteluprosessina, jo-
hon osallistuvien kansallisten neuvottelijoiden
katsotaan toimivan maansa hallituksen valtuu-
tuksella ja sen ohjeiden varassa. Suomen etu
edellyttää, että Suomea edustavat neuvottelijat
toimivat johdonmukaisesti EU:n toimielimissä.
Siksi neuvottelujen aikana ilmaistua kansallista
kantaa on vaikea muuttaa myöhemmässä vai-
heessa tai asian siirryttyä pysyvien edustajien
komitean tai ministeritasolla käsiteltäväksi. Tä-
män vuoksi valiokunta korostaa perustuslain 96
§:n säännöksen tarkan noudattamisen tärkeyttä:
säännöksen tarkoittamissa asioissa Suomen
edustajien ei tule ilmaista Suomen puolesta kan-
nanottoa EU:ssa päätettävään ehdotukseen en-
nen kuin eduskunta on ollut tilaisuudessa lausua
siitä kantansa — sitä ennen Suomen kantaa ei
ole.

Ohjeet ministeriöille
Oikeusministeriön ja ulkoasiainministeriön oh-
jeet on valmisteltu yhteistyössä suuren valiokun-
nan sihteeristön kanssa, eikä valiokunnalla ole
huomauttamista niiden sisältöön. Valiokunta ha-
luaa kuitenkin erikseen painottaa eräitä asian
eduskuntakäsittelyn kannalta keskeisiä kysy-
myksiä.

Asioiden lähettämisen oikea-aikaisuus
Valiokunta korostaa, että asioiden kiireellisyys
ei yleensä ole perustelu poiketa perustuslain mu-
kaisesta asioiden käsittelyjärjestyksestä. Käy-
tännössä komission ehdotuksen jälkeen ja ennen
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Perustelut

sen sisällöllistä käsittelyä EU:n neuvoston alai-
sessa työryhmässä on harvoin poikkeuksin riittä-
västi aikaa kansalliselle kannanmuodostukselle,
mukaan lukien eduskunnan kannan ilmaisemi-
selle. Kun on noudatettu perustuslain vaatimus-
ta EU:n ehdotusten toimittamisesta eduskunnal-
le viipymättä, eduskunnan kannanotto on poik-
keuksetta valmistunut ajoissa. 

Eduskunnan valiokunnat pystyvät kannan-
muodostukseen tarpeen vaatiessa nopeassakin
järjestyksessä. Valtioneuvoston valmistelijoi-
den tulee tarvittaessa olla yhteydessä suuren va-
liokunnan sihteeristöön poikkeuksellista kiireel-
lisyyttä vaativissa asioissa. 

U-asian jatkokäsittely 
Valiokunta odottaa, että ministeriöt noudattavat
tarkkaan oikeusministeriön ohjeita myös tieto-
jen antamisesta U-asian jatkokäsittelystä
EU:ssa. Valiokunnan kannalta kysymys on siitä,
että jokainen Suomen nimissä esitetty kannanot-
to on syntynyt perustuslain edellyttämässä de-
mokraattisessa järjestyksessä. Tämä merkitsee,
että jokaisen eduskunnan toimivaltaan kuuluvan
Suomen kannanoton EU:n toimielimissä on pe-
rustuttava eduskunnan kantaan, joka on hyväk-
sytty valtioneuvoston antamien oikeiden ja ajan-
tasaisten tietojen perusteella.

Silloin, kun lähetetään jatkokirjelmä U-asias-
sa, jonka edellisestä eduskuntakäsittelystä on
kulunut huomattavasti aikaa, ja varsinkin, kun
väliaikana on ollut eduskuntavaalit, kirjelmään
on syytä sisällyttää myös asian ja Suomen sitä
koskevan aikaisemman kannanmuodostuksen
yleisesittely. Vaikka nämä tiedot tietenkin ovat
eduskunnan valiokuntien käytössä, kokemuksen
mukaan kokoava esitystapa lisää valtioneuvos-
ton kantojen ymmärrettävyyttä.

Unionin valtuuksien laajennukset sekä ei-sito-
vat instrumentit 
Valiokunta edellyttää, että eduskunnan käsitel-
täväksi tuodaan kaikki säädösehdotukset, joiden
oikeusperustaksi ehdotetaan SEY 308 artiklaa
(Lissabonin sopimuksen voimaan tultua SEUT
352 artiklaa). Tällä tarkoitetaan niitä säädöseh-
dotuksia, joiden antamiseen Euroopan unionilla

ei ole perussopimuksen mukaista selkeää toimi-
valtaa.

Valiokunta edellyttää myös, että valtioneu-
vosto tuo eduskunnan käsiteltäväksi sellaiset nk.
ei-sitovat instrumentit (suositukset, lausunnot,
tiedonannot, päätelmät jne.), jotka vaikutuksel-
taan rinnastuvat varsinaisiin säädöksiin. 

Valiokunta muistuttaa, että unionin ja jäsen-
valtioiden toimivallan rajaus perussopimukses-
sa on poliittisesti tärkeimpiä ja myös arkaluon-
toisimpia Eurooppa-politiikan kysymyksiä; toi-
mivaltarajojen tarkastusta tulee siten lähtökoh-
taisesti pitää aina periaatteellisena kysymykse-
nä silloinkin, kun päätösehdotuksen välittömänä
tavoitteena on itsessään vähäpätöisen ja tekni-
sen kysymyksen ratkaisu.

Kirjelmien sisältö
Oikeusministeriön ohjeessa selostetaan yksityis-
kohtaisesti U-kirjelmien sisällölle asetetut vaati-
mukset. Valiokunta pitää ministeriön ohjetta on-
nistuneena ja korostaa, että sisältövaatimukset
johtuvat suoraan kirjelmien tarkoituksesta.
Eduskunnan vaikutusvallan toteuttamiselle on
tärkeää, että erikoisvaliokunnilla ja suurella va-
liokunnalla on EU:ssa tapahtuvan päätöksente-
on kussakin vaiheessa käytössään kyseisessä
vaiheessa oleelliset tiedot. Uuden asian tullessa
eduskunnassa vireille EU:n ehdotuksia arvioi-
daan kokonaisvaltaisesti sen suhteen, ovatko nii-
den tavoitteet sekä tavoitteiden saavuttamiseksi
käytettävät keinot unionin ja Suomen etujen mu-
kaisia. Käsittelyn edetessä huomio tyypillisesti
kiinnittyy ehdotusten yksityiskohtiin. Käsittely-
asiakirjojen laatijoiden haasteena on esitellä
kussakin käsittelyvaiheessa asia eduskunnan va-
liokunnille niin, että säilytetään poliittiselle pää-
töksenteolle tarpeellinen kokonaiskäsityksen ja
yksityiskohtaisuuden tasapaino. Poliittisen pää-
töksenteon osalta on tärkeää, että päättäjän tie-
dossa ovat myös päätöksentekoon osallistuvien
muiden tahojen (muut jäsenvaltiot, Euroopan
parlamentti, toimielimet) ajantasaiset kannat
sekä kantojen mahdolliset vaikuttimet. Ministe-
riöiden tulee myös ilmoittaa arvionsa asian kä-
sittelyaikataulusta EU:ssa, jotta eduskunnan
kannanmuodostuksen oikea-aikaisuus turvataan.
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Julkisuusasiat
Perustuslain 12 §:n nojalla viranomaisten hallus-
sa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julki-
sia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien
syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Oikeus-
ministeriön ohjeissa tarkemmin esiteltyjen sään-
nösten soveltamisessa suuri valiokunta painot-
taa perustuslain säännöksestä ilmenevää salassa-
pitointressin vaatimusta ("välttämättömien syi-
den vuoksi"). Suuri valiokunta hyväksyy valtio-
neuvoston vaitiolopyynnöt silloin, kun niiden
perusteluna on tiedon julkitulosta seuraava to-
dellinen haitta Suomen edulle, esimerkiksi neu-
vottelutavoitteiden saavuttamisen vaarantami-
nen neuvotteluvaran paljastumisen vuoksi tai
Suomen tahi unionin kansainvälisten suhteiden
vaarantuminen sellaisten tietojen paljastumisen
vuoksi, jotka toinen valtio tai unionin toimielin
voi perustellusti edellyttää pidettävän salassa.
Valiokunta suhtautuu sen sijaan kriittisesti sel-
laisiin vaitiolopyyntöihin, jotka perustuvat esi-
merkiksi julkisuuslain 24 §:n kaavamaiseen so-
veltamiseen osoittamatta salassapitointressiä;
näin ollen esimerkiksi Suomen edustuston rapor-
tista ei automaattisesti anneta vaitiolomääräystä
pelkästään siksi, että se sisältää tietoja poliitti-
sista tai taloussuhteista käydyistä neuvotteluis-
ta, jos raportin sisältö on muutenkin yleisesti tie-
dossa.

Ministereiden kuuleminen ennen EU:n neu-
voston kokouksia
Perustuslain 97 §:n mukaisen tiedonsaantioikeu-
tensa perusteella suuri valiokunta odottaa, että
Euroopan unionin neuvoston kokoukseen osal-
listuvat ministerit saapuvat valiokuntaan anta-
maan suullisen selvityksen neuvoston kokouk-
sessa päätettävistä asioista. Nämä kuulemiset ta-
pahtuvat yleensä valiokunnan perjantaisin pidet-
tävissä kokouksissa. Hyvissä ajoin ennen kuule-
mista, yleensä edellisen keskiviikon iltapäivään
mennessä, ministeriön on toimitettava valiokun-
nalle neuvoston kokouksen asialista sekä kusta-
kin asiakohdasta perusmuistio, josta käy ilmi
neuvoston kokouksessa päätettävä asia sekä val-
tioneuvoston kanta siihen. Jos asia on aikaisem-
min ollut suuressa valiokunnassa esillä U- tai E-

asiana, perusmuistiossa on oltava siitä maininta.
Perusmuistiossa on lisäksi selvitettävä, miten
eduskunnan kannanotto asiaan on asian valmis-
telussa toteutunut.

Ministerikuulemiset ovat oleellinen osa Suo-
men EU-asioiden kansallisen valmistelun järjes-
telmää. Kuulemisten kautta valiokunta voi to-
dentaa, miten eduskunnan kanta on toteutunut ja
voi tarvittaessa tarkentaa sitä. U-asioissa valio-
kunta yleensä hyväksyy lausuman, jonka mu-
kaan valiokunnalla ei ole huomauttamista valtio-
neuvoston toimintalinjaan. Tällä ilmaistaan se,
että valiokunta katsoo valtioneuvoston linjan
vastaavan sitä kantaa, jonka eduskunta on U-asi-
an käsittelyn yhteydessä hyväksynyt. Ministeri-
kuulemisten yhteydessä on mahdollista tehdä
vähäisiä tarkistuksia eduskunnan hyväksymään
Suomen kantaan, esimerkiksi muuttuneen neu-
vottelutilanteen vuoksi. Valiokunta korostaa
kuitenkin, että Suomen kannanmuodostus U-asi-
oissa tapahtuu perustuslain 96 §:ssä säädetyn
menettelyn mukaisesti, joka edellyttää kirjallis-
ta muotoa ja yleensä myös erikoisvaliokuntien
valmistelua. Ministerin suullinen esitys valio-
kunnassa ei korvaa perustuslain mukaista menet-
telyä.

Selvityksen antaminen valiokunnalle EU:n
neuvoston kokouksesta on valtioneuvoston vel-
vollisuus ja ministerin säännönmukainen virka-
tehtävä. Silloin, kun ministeri esimerkiksi pa-
kottavan muun virkatehtävän vuoksi on estynyt
saapumasta itse valiokuntaan, valiokunta voi
suostua siihen, että ministeriä edustaa valtiosih-
teeri, kansliapäällikkö tai muu sellainen virka-
mies, joka voi puhua ministerin puolesta ja pys-
tyy antamaan tietoa käsiteltävistä asioista. Va-
liokunta edellyttää, että sille ilmoitetaan ne syyt,
joiden vuoksi ministeri on estynyt tulemasta va-
liokuntaan.

Pääministerin kuuleminen Eurooppa-neuvos-
ton kokouksesta
Suuri valiokunta muistuttaa, että sen perustus-
lain 97 §:n mukainen tietojensaantioikeus on ra-
joittamaton ja se sisältää velvoitteen valtioneu-
vostolle oma-aloitteisesti pitää valiokunta infor-
moituna oikea-aikaisesti ja säännönmukaisesti
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EU:ssa valmisteltavista asioista. Tämä velvoite
koskee myös Eurooppa-neuvoston päätösten
valmisteluja. Eurooppa-neuvoston tekemien po-
liittisten linjausten valossa tiedottamisen kehit-
täminen on eduskunnan oikea-aikaisen ja riittä-
vän tiedonsaannin kannalta välttämätöntä. Pel-
kästään suulliseen tiedottamiseen perustuva me-
nettely ei ole asianmukainen eikä riittävä menet-
tely eduskunnalle tiedottamisessa. Suuri valio-
kunta edellyttää, että valtioneuvosto tiedottaa
vastaisuudessa — pääministerin johdolla — Eu-
rooppa-neuvoston virallisista ja epävirallisista
kokouksista eduskunnalle myös kirjallisesti. Eu-
rooppa-neuvoston päätösten valmistelusta EU:n
neuvostossa tulee tarvittavassa laajuudessa an-
taa perustuslain 97 §:ssä tarkoitettuja selvityk-
siä siten, että eduskunnan oikeus vaikuttaa Suo-
men kantoihin toteutuu.

Lissabonin sopimuksen vaikutukset
Lissabonin sopimuksen sisältämät pöytäkirjat
kansallisten parlamenttien asemasta sekä toissi-
jaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltami-
sesta vastaavat perustuslakisopimuksen järjeste-
lyä sekä Euroopan komission jo vuodesta 2006
soveltamaa, Eurooppa-neuvoston hyväksymää
menettelyä. Valiokunta katsoo, että järjestelyä
on siksi perusteltua käsitellä tässä lausunnossa
Irlannin äskeisen Lissabonin sopimusta koske-
neen kansanäänestyksen tuloksesta huolimatta. 

Lissabonin sopimuksen pöytäkirjat eivät voi-
maan tullessaan itsessään vaikuta perustuslain
mukaiseen eduskunnan ja valtioneuvoston yh-
teistoimintaan EU:n asioiden kansallisessa val-
mistelussa. Eduskunta lähtee siitä, että kansalli-
sen parlamentin ensisijaisena keinona vaikuttaa
Euroopan unionin päätöksentekoon säilyy vai-
kuttaminen kansalliseen kantaan, jota jäsenvalti-
on edustajat ajavat unionin neuvostossa. Valio-
kunta painottaa erityisesti, että sopimukseen
otettu määräys EU:n säädösehdotusten sekä ko-
mission valmisteluasiakirjojen lähettämisestä
kansallisille parlamenteille ei mitenkään vähen-
nä valtioneuvoston velvollisuutta tuoda U- ja E-

asioita eduskunnan käsiteltäväksi. Perustuslain
mukaisen järjestelmän tarkoituksena ei ole edus-
kunnan pelkkä informointi, vaan siinä on kysy-
mys Suomen kansallisen kannanmuodostuksen
sääntelystä.

Lissabonin sopimuksen 5 artiklassa määritel-
ty toissijaisuusperiaate on ollut saman sisältöise-
nä osa unionin oikeutta Maastrichtin sopimuk-
sesta lähtien. Ehdotusten toissijaisuusperiaat-
teen mukaisuus kuuluu niihin kysymyksiin, jot-
ka valtioneuvoston tulee arvioida muun muassa
U-kirjelmissä.

Lissabonin sopimuksessa toissijaisuusperiaa-
te on määritelty kapeasti. Artiklan sanamuodon
perusteella kansallinen parlamentti voi esittää
huomautuksen toissijaisuusperiaatteen loukkaa-
misesta vain sillä perusteella, että unionin sää-
döksen tai toimen unionitasolla määritellyt ta-
voitteet voidaan saavuttaa riittävän hyvin kan-
sallisella, aluetason tai paikallisella päätöksellä.
Sen sijaan sopimuksen sanamuoto ei salli kan-
sallisten parlamenttien huomautuksia itse tavoit-
teesta eikä siitä, onko ehdotettu säädös tai toimi
hyvä vaiko huono. Muun muassa näiden rajoit-
teiden vuoksi toissijaisuusperiaatteen valvonta
ei oletettavasti saa keskeistä merkitystä edus-
kunnan toiminnassa. 

Toissijaisuusperiaatteen valvonta voi kuiten-
kin johtaa toisissa jäsenvaltioissa uudenlaiseen
poliittiseen aktiivisuuteen EU-asioissa. Tähän
eduskunnalla ja valtioneuvostolla on oltava val-
mius reagoida. Valiokunta huomauttaa lisäksi,
että toissijaisuusperiaatteen valvonta saattaa
joissakin tilanteissa olla ei vain eduskunnan
vaan Suomen käytettävissä oleva politiikan väli-
ne. Suomen järjestelmän mukaista on, että edus-
kunta valmistelee kannanottonsa toissijaisuus-
asioissa yhteistoiminnassa valtioneuvoston
kanssa.

Tarkemmat säännökset eduskunnan toimin-
nasta niissä asioissa, jotka Lissabonin sopimuk-
sessa annetaan kansallisten parlamenttien käsi-
teltäviksi, on tarkoitus sisällyttää eduskunnan
työjärjestykseen ennen sopimuksen voimaantu-
loa.
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Päätösosa

Lausunto
Lausuntonaan suuri valiokunta esittää,

että valtioneuvosto ottaa edellä esite-
tyn huomioon.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Erkki Tuomioja /sd
vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
jäs. Heli Järvinen /vihr

Ulla Karvo /kok
Matti Kauppila /vas
Håkan Nordman /r
Sari Palm /kd
Tuomo Puumala /kesk
Kari Rajamäki /sd
Eero Reijonen /kesk
Kimmo Sasi /kok

Jouko Skinnari /sd
Timo Soini /ps
Esko-Juhani Tennilä /vas
Tuulikki Ukkola /kok
Antti Vuolanne /sd

vjäs. Paavo Arhinmäki /vas
Pekka Haavisto /vihr
Sanna Perkiö /kok
Jacob Söderman /sd
Tapani Tölli /kesk
Henna Virkkunen /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Saramo.
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