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Puhemies Anu Vehviläinen tiedotusvälineiden tavattavissa 
10.12.2020 

Viestintäpäällikkö Rainer Hindsberg, eduskuntatiedotus  

Kello on 17.15. Tervetuloa tähän etäyhteyden kautta toteutettavaan mediatapaamiseen. 
Minä olen viestintäpäällikkö Rainer Hindsberg ja vedän tämän tilaisuuden. Läsnä täällä 
on puhemies Anu Vehviläinen ja hänen lisäkseen myös pääsihteeri Maija-Leena Paavola. 
Annan puhemiehelle puheenvuoron, sen jälkeen mennään suoraan kysymyksiin. – Ole 
hyvä.  

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen  

Kiitoksia, ja tervehdys kaikille sinne etäyhteyksien päähän. Tosiaankin, tiedätte, että 
viime päivinä, eilisestä lähtien, on keskusteltu paljon perustuslakivaliokunnan tilanteesta 
ja tehdystä mietinnöstä liittyen tähän ministeri Haaviston tapaukseen. Kuten eilen tuli 
ilmi, tänään oli aivan hetki sitten päättynyt palaveri, jossa pääsihteeri Paavolan kanssa 
tapasimme meidän perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelän ja 
myös valiokuntaneuvos Matti Marttusen ja pidimme noin 45 minuutin hyvän palaverin, 
jossa käytiin läpi, mitä on viime päivinä valiokunnassa tapahtunut, ja tämä koko 
vuodenkin mittainen prosessi, ja arvioitiin yhdessä sitä, mitä meillä olisi ehkä 
parannettavaa tässä talossa, ja tietysti erityisesti, miten perustuslakivaliokunta itse 
haluaa toimia tästä eteenpäin, koska se on erityisesti valiokunnan käsissä.  

Ihan aluksi haluan sanoa sen, että vaikka tässä nyt viime päivinä on ollut monenkinlaista 
kuohuntaa liittyen tähän Haaviston tapaukseen ja perustuslakivaliokunnan työhön, niin 
suuressa kuvassa meidän perustuslakivaliokunta toimii erittäin hyvin ja järjestäytyneesti 
ja tällä valiokunnan työllä on koko meidän talon tuki. Mutta sitten haluan tuoda esille 
tässä kohtaa myös sen, että tässä puhemiehen tehtävässäni minulle ei ole mikään sen 
tärkeämpää kuin se, että meidän eduskunnan toiminta on kaikella tavalla 
järjestäytynyttä, luottamusta herättävää ja uskottavaa. Te monet varmaan jaatte 
ajatuksen siitä, että perustuslakivaliokunta on tämän talon tietyllä tavalla 
kruununjalokivi ja aivan valtavan merkityksellinen valiokunta koko tämän talon työlle, ja 
sen takia on tärkeätä, että jos tulee hässäkkää, niin me pystymme täällä talossa 
käsittelemään ja keskustelemaan, miten päästään tästä eteenpäin ja saadaan laajassa 
mittakaavassa perustuslakivaliokunnan arvovalta palautettua.  

Näissä merkeissä tavattiin hetki sitten myös PeVin eli perustuslakivaliokunnan johto. 
Käsittelimme myös näitä vuotoja, mitä viime päivinä on ollut. Yksityiskohtiin en niiltä 
osin mene, mutta sen haluan todeta, että on aivan selvä asia, että jos ollaan tekemässä 
mietintöä tällaisessa asiassa ja valiokunnasta lähtee tietoa ulospäin laajasti, niin se 
vaikeuttaa tämän valiokunnan omaa työtä ja sisäistä luottamusta, ja sen takia vuodoista 
pitäisi pystyä pääsemään ehdottomasti irti, olipa kysymys perustuslakivaliokunnasta tai 
meidän muista valiokunnista. 
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Tässä yhteydessä haluan sanoa, että minulla ei ole moitteen sijaa median osalta. Media 
ja toimittajat tekevät aina omaa työtään. Mutta sitten se toinen puoli on se, että jos 
ajatellaan sitä työskentelyä valiokunnassa, niin siellä on tärkeätä, että pystytään se 
sisäinen luottamus säilyttämään, kun asioita kaiken kaikkiaan käsitellään.  

Eli käsittelimme tässä kokouksessa, pienessä palaverissa, todellakin tämän valiokunnan 
roolia ja luonnetta kaiken kaikkiaan. Tässä kohtaa esille tuli myös se, kuinka kohta 
ollaan suurin piirtein puolivälissä tätä vaalikautta, ja kysyin valiokunnan johdolta, miten 
valiokunnassa on koulutettu valiokunnan jäseniä. Kun tiedämme, että valiokunnissa on 
paljon myös tuoreita, uusia ensimmäistäkin vaalikautta olevia edustajia, niin miten on 
koulutettu tähän valiokunnan luonteen ymmärtämiseen? Sain selvityksen, että on tehty 
valiokunnan työn alkaessa tämän vaalikauden alussa hyvinkin perusteellista koulutusta, 
ja tämä on minusta tosi tärkeä asia.  

Mutta keskustelussa ilmeni myös se, että viime keväänä, kun tämä koronakriisi vyöryi 
tänne meille Suomeenkin, sillä oli vaikutuksensa myös eduskunnan työhön ja 
valiokuntien työhön. Perustuslakivaliokunta, kuten tiedätte, on ollut erityisen työllistetty 
myös tämän koronan suhteen, valmiuslain asetusten myötä ja niin päin pois, joten me 
viime keväänä turvataksemme valiokuntien työtä lisäsimme eduskunnan 
täysistuntosalissa valiokuntiin paljon varajäseniä, jos muistan oikein, peräti 15 
varajäsentä lisää perustuslakivaliokuntaan. Voi olla, että myös tällä on osittain ollut 
vaikutuksensa siihen, että siitä joukosta, joka on viime päivinä työskennellyt, kaikki 
eivät ehkä ole olleet yhtä tietoisia siitä, minkälainen rooli valiokunnalla ja yksittäisillä 
valiokunnan jäsenillä siinä työssä on.  

Sitten haluan todeta tässä kohtaa sen, että minusta on aivan itsestään selvää, että kun 
perustuslakivaliokunnalla on näin selkeästi muista valiokunnista poikkeava rooli, niin 
meidän on entistä enemmän kiinnitettävä huomiota siihen, että me ymmärrämme sen, 
että perustuslakivaliokunnassa ei voi todellakaan mennä sekaisin juridiikka ja politiikka, 
vaan jokaisen pitää muistaa unohtaa ne omat puoluetunnuksensa, kun sinne 
perustuslakivaliokunnan huoneeseen astuu.  

Pidän myös sitä erityisen tärkeänä, että perustuslakivaliokunnan iso arvo on ollut päästä 
yksimielisiin mietintöihin. Aina se ei ole onnistunut, mutta minusta se on edelleenkin 
arvo, jota perustuslakivaliokunnan pitää pystyä vaalimaan. Se on tärkeää.  

Vielä muutama oma kommentti ylipäänsä perustuslakivaliokunnan työhön. Minä olen 
ollut itse tässä talossa kansanedustajana yli 20 vuotta. Olen lukenut aika mittavan 
määrän perustuslakivaliokunnan mietintöjä, lausuntoja ja myös valtioneuvoston 
jäsenenä ottanut joskus vähän kirpeänäkin vastaan sitä palautetta, mitä 
perustuslakivaliokunta on hallituksen esityksestä antanut. Siitä huolimatta, että minulla 
itsellänikin on ollut semmoisia kommentteja, että tulipa kova lausunto, nöyrästi 
suhtaudun perustuslakivaliokunnan työhön ja ajattelen, että sillä on se oikeus antaa ne 
lausuntonsa ja meidän muiden valiokuntien jäsenten ja myös valtioneuvoston jäsenten, 
ministereinä hallituksen esitysten antajina, on velvollisuus ottaa ne 
perustuslakivaliokunnan havainnot huomioon.  
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Se perustuslakivaliokunnan tärkein ruisleipä, jos tällä tavalla voisi sanoa, on tietysti se, 
että he antavat valtavan määrän, varmaan joka vuosi kymmenittäin, eduskunnan muille 
valiokunnille lausuntoja hallituksen esityksistä. Joten kannattaa muistaa, että se on sitä 
perustuslakivaliokunnan ruisleipätyötä ja äärimmäisen tärkeää, ja pidän jatkossakin 
tärkeänä, että emme ajattele, että perustuslakivaliokunta on vain sellainen 
valiokuntakummajainen, joka käsittelee ministerivastuuasioita tai kansanedustajien 
syytekynnysasioita. Ne ovat hyvin poikkeuksellisia, vaikka niitä on nyt puolen vuoden 
aikana kaiken kaikkiaan kaksi meidän käsissä ollut.  

Mitenkään tästä sitten eteenpäin? On ensinnäkin kaksi asiaa, mitä me aiomme täällä 
talossa tehdä, ja näistä puhuttiin hetki sitten myös perustuslakivaliokunnan johdon 
kanssa.  

Ensinnäkin perustuslakivaliokunta itse on paras arvioimaan, millä tavalla he omaa 
toimintakykyään, omaa uskottavuuttaan ja myös arvovaltaansa nyt tässä tilanteessa 
kohentavat. Ja tähän liittyy varmasti myös tämmöistä lisäkoulutusta sen suhteen, mikä 
se valiokunnan rooli ja luonne kaiken kaikkiaan on.  

Toiseksi haluan nostaa esille sen, että meillä on tarkoitus järjestää, kuten aiemminkin on 
järjestetty, puhemiehen aamukouluja. Niihin kutsutaan kaikki puhemiehistön jäsenet. Eli 
puhemiehistöönhän kuuluu kaikkien valiokuntien puheenjohtajat, ja tärkeissä asioissa on 
kutsuttu myös kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat. Ja tällainen on tarkoitus 
järjestää. Tietenkään ei ehditä sitä tähän jouluhässäkkään järjestää, meillä alkaa ensi 
viikolla budjettikeskustelut salissa aina heti aamusta lähtien, mutta varmaan voisi 
todeta, että helmikuun alkupuolella meillä on valmius järjestää tämmöinen laajempi 
aamukoulu, ja mahdollisesti otetaan siihen pari ulkopuolista asiantuntijaa ja käydään 
myös tätä perustuslakivaliokunnan luonnetta ja roolia koko tämän talon kannalta läpi. 
Meille ei ole mikään sen tärkeämpää kuin että annetaan tuki tälle työlle. Eli 
perustuslakivaliokunnan roolin yhteinen kirkastaminen, jos asian voisi näin sanoa.  

Sitten haluan tässä kohtaa vielä ottaa ehkä tämmöisen pidemmän aikavälin asian esille, 
joka minusta vaatisi laajempaa yhteiskunnallista pohdintaa. Nyt tässä Pekka Haaviston 
tapauksen yhteydessä puhutaan ministerivastuuasiasta, ja se on määritelty 
perustuslaissa hyvin tarkasti, milloin nämä edellytykset täyttyvät ja ketkä voivat saattaa 
perustuslakivaliokuntaan jonkun ministerin osalta asian vireille. Sitten toisaalta meillä on 
eduskunnassa, harvoin kylläkin, onneksi, sanon näin, suuressa salissa 
perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta käsittelyssä kansanedustajan 
syytekynnysasia. Tällainenhan meillä oli viime kesäkuussa. Eli olen ollut vain puoli vuotta 
tässä puhemiehen tehtävässä, ja onko sattumaa vai ei, niin nyt kaksi kertaa meillä on 
tilanne, että meidän suuri sali ottaa kantaa tällaisiin asioihin. Kuitenkin suuren salin 
tehtävä on erityisesti se, että kansanedustaja ottaa kantaa poliittisiin kysymyksiin, ei 
niinkään juridisiin kysymyksiin.  

Minä itse pidän todella tärkeänä, että me pystymme erottamaan toisistaan juridiikan ja 
politiikan. Siinä pitää olla ikään kuin palomuuri, niin että näitä ei sotketa keskenään. Nyt 
kun olen katsonut näitä tapauksia tässä uudessa roolissa, niin väistämättä minulle tulee 
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mieleen kysymys siitä, toimiiko tämä meidän järjestelmä täydellisesti oikealla tavalla vai 
pitäisikö tätä korjata.  

Otan yhden yksittäisen esimerkin tähän ministerivastuuasiaan liittyen: eli 
ministerivastuuasiassa voi kymmenen edustajaa tehdä muistutuksen 
perustuslakivaliokunnalle ja saattaa sitä kautta asian perustuslakivaliokunnassa 
käsittelyyn, mutta nämä samat henkilöt voivat myös olla perustuslakivaliokunnassa 
käsittelemässä tätä asiaa. Se ei ole minun käsitykseni mukaan ihan hyvä asia.  

Ajattelen, että voi olla muitakin korjaustarpeita liittyen tähän ministerivastuulakiin ja 
miten se kaiken kaikkiaan kulkee. Eli pidän tosi tärkeänä, että jatkossa pystytään 
erottamaan juridiikka ja politiikka toisistaan.  

Tähän loppuun haluan todeta sen, että yleensä kun syntyy jonkinlainen 
perustuslakivaliokunnan pieni hässäkkä, niin moni saattaa höngähtää heti, että otetaan 
sitten Suomessa käyttöön se perustuslakituomioistuin, että se ratkaisee nämä ongelmat, 
mutta voin kyllä sanoa, että en itse sitä kannata. Minusta perustuslakivaliokunta toimii 
hyvin tässä maassa. Sitä kautta me saamme juuri niihin ruisleipäasioihin ennakollinen 
kanta, eikä niin, että jos meillä olisi perustuslakituomioistuin, joka jälkikäteen arvioisi, 
onko joku laki, joka on jo toimeenpantu, perustuslain mukainen vai ei. Pidän tätä 
meidän nykyistä järjestelmää huomattavan paljon parempana.  

Niin kuin aloitin, minä luotan ja tässä talossa luotetaan perustuslakivaliokunnan työhön 
isossa kuvassa, ja tässä on käyty näitä muutamia parannusehdotuksia läpi, ja niihin 
tullaan konkreettisesti puuttumaan. – Kiitoksia.  

Viestintäpäällikkö Rainer Hindsberg, eduskuntatiedotus  

Täällä keskusteluosiossa on kaksi kysymystä. Ensin Elina Kervinen Helsingin Sanomista, 
ole hyvä. 

Elina Kervinen, Helsingin Sanomat 

Kiitos. – Kaksi kysymystä puhemiehelle.  

Sanoitte, oliko useamman kerran, että perustusvaliokunnassa ei voi mennä sekaisin 
juridiikka ja politiikka. Kävikö mielestänne näin Haavisto-käsittelyssä? Ja jos kävi, niin 
millä tavalla?  

Toinen kysymys liittyen tähän järjestelmään, tähän ministerivastuuasioiden 
käsittelemiseen: Arvostelitte tai piditte hiukan huonona sitä, että kymmenen 
kansanedustajaa voi pyytää näiden toimien tutkimista. Onko teillä ajatusta, miten te 
korjaisitte tuota järjestelmää? – Kiitos. 

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen  

Ensinnäkin tähän juridiikka- ja politiikkakysymykseen. Minun mielestäni tässä on tietysti 
sillä tavalla, että aina olisi hyvä, että saavutettaisiin yksimielinen mietintö siellä. Mitä 
olen julkisuudesta nähnyt ja saanut tietoa näissä sisäisissä keskusteluissa, minulle on 
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välittynyt semmoinen kuva, että nyt tällä viikolla on mennyt juridiikka ja politiikka 
osittain sekaisin.  

Sitten tähän järjestelmäkysymykseen. Kun otin esille tämän kymmenen 
kansanedustajan mahdollisuuden tehdä muistutus ja että samat henkilöt voivat käsitellä 
sitä siellä perustuslakivaliokunnassa, niin varmasti se on niin, että se vaatii 
säädösmuutoksen, jos tästä halutaan päästä eroon. Ja itse pitäisin sitä hyvänä, että näin 
tultaisiin tekemään.  

Viestintäpäällikkö Rainer Hindsberg, eduskuntatiedotus  

Sitten on Ossi Rajala, MTV Uutiset, ole hyvä.  

Ossi Rajala, MTV Uutiset 

Kiitoksia. - Kysyisin siitä, että onko nyt tosiaan tämä lisäkoulutus se tapa, millä 
eduskunta uskoo, että tämä perustusvaliokunnan arvovalta korjaantuu, vai teettekö 
joitakin muita tutkimuksia esimerkiksi näiden vuotojen suhteen eli selvittäisitte niitten 
taustoja? – Kiitos. 

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen  

Niin kuin toin tuossa esille, voi olla, että kaikilla perustuslakivaliokunnan jäsenillä ja 
varajäsenillä ei ole ollut ihan sataprosenttista käsitystä siitä, minkälaista työtä tehdään, 
ja siihen liittyy tietysti se, että on tullut näitä vuotoja. Jos on salaisia papereita, niin kyllä 
semmoinen lähtökohta on, että niitä ei jaeta. Mutta niin kuin minä sanoin, kyllä minusta 
se koulutus on yksi tärkeä asia ja että käydään näitä asioita yhdessä läpi. Itse asiassani 
tänään myös perustuslakivaliokunta on käynyt pitkähkön keskusteluun ja käsittääkseni 
hyvässä hengessä, niin että on valmiutta yhdessä katsoa sitä, että sen tapaisia tilanteita 
ei syntyisi, mitä nyt tällä viikolla on syntynyt.  

Viestintäpäällikkö Rainer Hindsberg, eduskuntatiedotus  

Muita kysymyksiä ei näyttäisi olevan, joten me päätämme tämän mediatapaamisen. 

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen  

Kiitos paljon. 
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