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Parlamentaarisen suvereniteetin ytimessä  

Viimeisin muutos keskiviikko 15. maaliskuuta 2017, 13.22  

Britanniassa on nähty viime kesäkuun EU-jäsenyyden kannatusta mitanneen 

kansanäänestyksen jälkeen jännittävä näytelmä, jossa toimeenpanovalta, lainsäädäntövalta ja 

oikeuslaitos ovat vetäneet köyttä maan lakiasäätävän parlamentin asemasta. Miina Kaarkoski 

ja Teemu Häkkinen avaavat kuviota kolumnissaan.  

Britannian korkein oikeus päätyi tammikuussa toteamaan, että parlamenttia tulee kuulla 

ennen kuin hallitus voi virallisesti käynnistää Lissabonin sopimuksen mukaisella tavalla 

Britannian eroprosessin. 

Parlamentin ala- ja ylähuone eivät kuitenkaan ole olleet täysin yksimielisiä EU-eron 

periaatteista. Alahuone hyväksyisi hallituksen esityksen pohjalta etenemisen, mutta ylähuone 

on vaatinut siihen muutoksia. Ylähuone äänesti maaliskuun aikana kahdesti hallituksen 

lakiesitystä vastaan tekemällä omia lisäyksiä lakiesitykseen. 

Kaikkineen eri toimijoiden välisessä kiistassa kyse on siitä, millainen asema parlamentilla on 

EU-eron kohdalla. Hallituksen kanta on, että se haluaa toteuttaa eroprosessia 

mahdollisimman pitkälle ilman parlamentaarista käsittelyä nojaten kansanäänestyksen 

tulokseen. Ylähuoneen asettama lisäys hallituksen lakiesitykseen tarkoitti puolestaan 

käytännössä parlamentin roolin vahvistamista eroprosessissa. 

Taustalla on periaatteellisempi, vuosisatoja kestänyt politiikan legitimiteettiä koskeva 

kysymys siitä, mistä kuningaskunnan päätöksenteon ytimessä oleva valta on peräisin ja miten 

parlamentin suvereniteetti määritellään. Britannialta puuttuu selkeä perustuslaki, ja tämän 

hetken tilanne on mahdollistanut parlamentarismin merkityksen testaamisen käytännön 

poliittisessa kysymyksessä. 

Lainsäädännöllisen tulkinnan mukaan mikään taho ei ylitä parlamentin valtaa. Historiallisessa 

tarkastelussa Britannian lähentyminen Euroopan yhdentymiseen on tästä syystä vaatinut 

nimenomaan maan suvereenisuutta koskevien käsitysten uudelleentulkintaa. Toisen 

maailmansodan jälkeen käynnistyneiden länsieurooppalaisten yhteistyömallien kohdalla 

Britanniassa tiedostettiin tarve tinkiä kansallisesta suvereniteetista. 

Tämä tarve muuntui aktiiviseksi otteeksi vasta 1970-luvulla, kun tuolloinen pääministeri 

Edward Heath johdatti maan EY-jäseneksi korostaen kansallisen suvereniteetin rajallisuutta 

taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin vastaamisessa. 2000-luvun alussa käydyn EU:n 

perustuslaillisen keskustelun yhteydessä Britanniassa painotettiin halua pitää EU suvereenien 

valtioiden yhteenliittymänä liittovaltiomaisen kehityksen sijaan. 

Brexitin yhteydessä leave-kampanja argumentoi voimakkaasti juuri parlamentaarisen 

suvereniteetin palauttamisella. Tämä on yksi syy siihen, miksi parlamentin oikeutta oikeasti 

myös osallistua EU-eroprosessiin puidaan nyt hartaasti. Samalla on ilmeisen ristiriitaista, että 

parlamentin suvereenisuuden palauttamisella markkinoitu EU-ero ei tarkoittaisikaan 

parlamentin äänen kuulumista varsinaisessa eroprosessissa. 
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