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JOHDANTO

Puhemies on antanut perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan tehtäväksi 
tulkita työjärjestyksen 162 artiklan 2 kohtaa ”salainen äänestys”. Kysymys on siitä, 
aiheuttaako pyyntö salaisen äänestyksen pitämisestä joistakin tekstin osista automaattisesti 
salaisen äänestyksen, vai jääkö sen sijaan puhemiehelle ja/tai toimielimelle vielä 
harkinnanvaraa.

Koska työjärjestys antaa tällaisessa tapauksessa toimivaltaiselle valiokunnalle mahdollisuuden 
valita työjärjestyksen tulkinnan ja muutosehdotuksen välillä, jäsenten tarkasteltavaksi 
laadittiin ja annettiin ensin työasiakirja salaisesta äänestyksestä jäsenvaltioiden parlamenteissa 
(PE 355.714, 5.4.2005).

Seuraavassa tätä kysymystä tarkastellaan aluksi aihetta käsittelevän saksankielisen 
kirjallisuuden pohjalta, koska nykytilanteen osalta tätä aihetta on käsitelty perusteellisimmin 
Saksassa.

Toisessa osassa tarkastellaan tiivistetysti tilannetta eri jäsenvaltioissa.

Euroopan parlamentaarisen tutkimus- ja dokumentointikeskuksen (ECPRD) toteuttamaan,
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan sihteeristön pyynnöstä tehtyyn 
tutkimukseen vastanneista kahdenkymmenen jäsenvaltion parlamenteista kymmenessä 
salaisen äänestyksen järjestäminen on mahdollista muissakin kysymyksissä kuin henkilöistä 
äänestettäessä esimerkiksi vaalien tai nimitysten yhteydessä. Nämä valtiot ovat Itävalta, 
Belgia, Tšekin tasavalta, Unkari, Italia, Latvia, Slovakia, Slovenia ja Espanja. 

Kymmenessä muussa jäsenvaltiossa parlamentit eivät voi järjestää salaista äänestystä 
tällaisissa olosuhteissa. Nämä valtiot ovat Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, 
Liettua, Puola, Portugali, Ruotsi, Iso-Britannia, Skotlanti ja Wales.

Tietoa ei ole saatu Irlannin, Kyproksen, Luxemburgin, Maltan ja Alankomaiden tilanteesta.
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I. Parlamentin työjärjestyksen 162 artiklan 2 kohdan muotoutuminen

Tarkastellaanpa tilannetta. Vielä maaliskuussa 1973 voimaantullessa työjärjestyksessä 
määrättiin:

Henkilöitä nimitettäessä äänestetään salaisesti.

Äänestystulosta laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan sellaiset äänestysliput, joissa on 
ehdokkaana olevan henkilön nimi.

Tammikuussa 1974 voimaan tulleesta työjärjestyksestä lähtien ja aina marraskuussa 1979 
voimaan tulleeseen työjärjestykseen sakka määrättiin:

Nimitysten yhteydessä äänestys toimitetaan salaisena äänestyksenä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 7 artiklan 1 kohdan, 37 artiklan 2 kohdan ja 41 artiklan 5 kohdan toisen 
alakohdan soveltamista.

Äänestystulosta laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan sellaisille henkilöille annetut 
äänet, jotka ovat ehdokkaana.

Vasta huomattavasti sen jälkeen, kun Lusterin mietintö hyväksyttiin vuonna 1981, artiklaan 
tehtiin lukuisia muutoksia, joiden tuloksena artikla jakautui nykyisen kaltaisiin viiteen 
alakohtaan.

"1. Nimitysten yhteydessä äänestys toimitetaan salaisena äänestyksenä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 12 artiklan 1 kohdan, 92 artiklan 1 kohdan ja 98 artiklan 2 kohdan toisen 
alakohdan soveltamista. Äänestystulosta laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan sellaiset 
äänestysliput, joissa on ehdokkaana olevan henkilön nimi.

2. Äänestys voidaan toimittaa salaisena äänestyksenä myös, jos vähintään yksi viidesosa 
parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Pyyntö on esitettävä ennen äänestyksen aloittamista.

3. Salaista äänestystä koskeva pyyntö on etusijalla nimenhuutoäänestystä koskevaan pyyntöön 
nähden.

4. Neljä arvalla valittua jäsentä laskee salaisessa äänestyksessä annetut äänet.

5. Ehdokkaat eivät saa toimia ääntenlaskijoina tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
äänestyksissä."

Miten sitten tapahtui sisällöllinen hyppäys alkuperäisestä säädöstekstistä, jossa säädettiin 
salaisesta äänestyksestä henkilöitä nimitettäessä, nykyiseen tekstiin, joka kattaa kaikki 
äänestykset?

Aikaisemman työjärjestyksen 35 artiklan 10 kohtaan tehdyn muutoksen merkitys käy ilmi 
ainoastaan Emma Boninon selvennyksestä, joka sisältyy reunahuomautuksena 23. syyskuuta 
1980 esitettyyn Lusterin mietintöluonnokseen.
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Lusterin mietinnön reunahuomautuksena esitetty Boninon selvennys muutettiin 26.–28. 
marraskuuta 1980 tarkistukseksi, joka hyväksyttiin äänin 12 puolesta, 0 vastaan ja 1 tyhjä. 
Muutos sisällytettiin työjärjestykseen ja se julkaistiin 4. joulukuuta 1980 päivätyn painoksen 
ensimmäisessä osassa lisäyksenä 71 artiklaan eli tulevaan 162 artiklaan. Boninon huomautus 
esitettiin vanhan 71 artiklan ja sittemmin 162 artiklan toisena alakohtana. Sillä pyrittiin 
suojelemaan vähemmistössä olevia mielipiteitä.

II. Edeltäjät

Sen jälkeen, kun tätä kohtaa oli sovellettu ensimmäisen kerran täysistunnossa 7. heinäkuuta 
1981, puhemies ilmeisesti antoi silloiselle työjärjestyksestä ja vetoomuksista vastaavalle 
valiokunnalle tehtäväksi tulkita kyseistä uutta määräystä. Työjärjestyksen yleistä tarkistamista 
seuranneista sääntöjä koskevista ongelmista 1. syyskuuta 1982 tehdyssä taulukossa1 (joka on 
ainoa arkistoista löytynyt lähde) kyseinen tulkinta muotoiltiin seuraavasti: Salaista äänestystä 
koskevan pyynnön esittäminen on oikeutettua, kun sen esittää vähintään viidesosa jäsenistä. 
Kyseisen säännöksen sanamuoto huomioon ottaen tämän toteamuksen voisi ymmärtää 
seuraavasti: kun työjärjestyksessä edellytetty jäsenten määrä on koossa, puhemiehen on 
suostuttava pyyntöön voimatta käyttää harkintavaltaansa asiassa.

Seuraavan kerran kyseinen kohta tuli vastaavalla tavalla esiin täysistunnossa kaksikymmentä 
vuotta myöhemmin, 12. kesäkuuta 2002, kun vuoden 2003 täysistuntojen aikataulusta 
pyydettiin salaista äänestystä. Puhemies Cox toimi edeltäjänsä tavoin todetessaan, että 
luonnehdinta ”voidaan toimittaa salaisena äänestyksenä” pitää sisällään, että ehdotus on 
hyväksyttävä automaattisesti, mikäli riittävän monet jäsenet kannattavat pyyntöä.

Kun Turkin liittymisvalmistelujen edistymistä koskevasta Eurlingsin mietinnöstä äänestettiin 
15. joulukuuta 2004, esitettiin taas salaista äänestystä koskeva pyyntö, joka aiheutti vilkasta 
keskustelua täysistunnossa. Viitattuaan vuonna 2002 esiintyneeseen vastaavanlaiseen 
tilanteeseen ja päättääkseen keskustelun, puhemies totesi seuraavin sanoin:

”...meidän on toimitettava salainen äänestys, vaikka työjärjestykseen liittyvistä asioista 
vastaavan parlamentin valiokunnan onkin käsiteltävä asiaa vastaisuudessa. (…) Kuultuani 
kaikkia jäseniä ja oikeudellista yksikköä minusta tuntuu siltä, että työjärjestyksen oikean 
tulkinnan perusteella meidän on toimitettava pyydetty salainen äänestys, ja niin me 
teemmekin.”2

III. Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan vaihtoehdot

III. A. Tulkinta

Istuntokäytännön ja lainsäädännön perusteella sääntöjen mukaisesti valitulla puhemiehellä on 
aina ollut harkintavaltaa sen suhteen, haluaako hän soveltaa jotakin tietynlaista äänestystapaa 
vai ei.

  
1 Asiakirja PE 80.301, 1.9.1982.
2 Sanatarkka istuntoselostus, 15.12.2004.
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Tällainen harkinnanvara perustuisi ainoastaan intuitioon kulloisessakin tilanteessa, ei sen 
enempään.

Eikö mahdollisuus toimittaa kaikenlaiset äänestykset salaisina äänestyksinä saattaisi tuottaa 
viime kädessä päinvastaisen tuloksen kuin toivottiin? Kenen vastuulla olisivat päätöksestä 
syntyneet mahdolliset haitat? Puhemiehenkö? Koko parlamentinko vai sen jäsenten 
viidenneksen, joka on työjärjestyksen mukaisesti pyytänyt salaista äänestystä?  Vai 
molempien? Millaisia poliittisia seurauksia tällä on? Lopputulos on epäselvä.

Ensimmäisiä johtopäätöksiä 162 artiklan 2 kohdan tulkinnasta on, että mikäli puhemies 
oikeutetaan päättämään jäsenten pyynnöstä salaisen äänestyksen pitämisestä kaikkien 
äänestysten osalta, tämä ratkaisu

- kuuluisi yhtäältä erottamattomana osana puhemiehen oikeuksiin, 

- olisi toisaalta selvässä ristiriidassa sääntöjen mukaisesti valitun parlamentin 
luonnollisen käytännön kanssa, vaikka parlamentin työjärjestys sallii tämän.

On huomattava, että näiden kahden keskenään juridisessa ristiriidassa olevan näkökulman 
yhteensovittamiseksi työjärjestystä on tarpeen tulkita monipuolisesti. Se on ainoa ratkaisu 
tähän nimenomaiseen tilanteeseen.

Mitkä sitten ovat monipuoliset ratkaisut tähän kokonaistilanteeseen?

Tilanne ei ole yksinkertainen eivätkä tulkintamahdollisuudet ole moninaisia ja 
laajennettavissa 24 vuotta sen jälkeen, kun silloinen puhemies antoi ensimmäisen kerran 
luvan äänestää salaisesti samoin perustein, joiden pohjalta myöhemmin kehittyi Euroopan 
parlamentin työjärjestyksen 162 artiklan 2 kohta.

Umpikujasta päästäisiin tulkitsemalla työjärjestystä monipuolisesti.

Jos lisäksi hyväksytään, että puhemiehelle myönnetään harkinnanvaraa, jota voi pitää 
erityisenä oikeutena, olisi viisasta ottaa käyttöön tarkistusmahdollisuus. Tällä varmistuttaisiin 
siitä, että enemmistö parlamentin jäsenistä kannattaa puhemiehen päätöstä hetkenä, jota tämä 
itse pitää tärkeänä.

Enemmistöäänestyksissä oletetaan, että enemmistön kanta edustaa todennäköisesti ”totuutta”. 
Parlamentaariseen perinteeseen kuuluu, että ”Stetur sententiae majoris partis” (enemmistön 
kannassa pitäydytään).

Väite puhemiehen moraalisen auktoriteetin ylemmyydestä suureen enemmistöön nähden on 
tämän perinteen vastainen.

Puhemiehen on näin ollen kysyttävä neuvoa parlamentilta, koska ainoastaan mielipiteiden 
määrän perusteella hän voi olettaa toimivansa oikein eli saavansa oikeutuksensa parlamentilta, 
joka on tosiasiallisesti ilmaissut kantansa.
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Parlamentaarisen perinteen mukaisesti tiettyä oikeutta pyytävä vähemmistö ei voi puhemiehen 
välityksellä painostaa enemmistöä. Parlamentti ilmaisee mielipiteensä puhemiehelle. 
Puhemies voi aina käyttää harkintavaltaansa sen suhteen, antaako hän luvan salaisen 
äänestyksen järjestämiseen vai ei.

III. B. Muutos

Mikäli tällaista yhdistelmää 162 artiklan 2 kohdan tulkintatavoista ei pidetä tyydyttävänä, 
viimeisenä keinona on kaksi muuta vaihtoehtoa:

- yhtäältä työjärjestyksen kyseinen kohta voidaan laatia uudelleen.

Laatimalla 162 artiklan 2 kohta uudelleen vältyttäisiin siltä, että kesken rauhallisempaa 
lähestymistapaa vaativan keskustelun nousisi salakavalasti esiin salaisen äänestyksen 
toimittamista koskeva pyyntö, jolla ei välttämättä pyrittäisi vähemmistössä olevan 
mielipiteen puolustamiseen;

- toisaalta kohta voitaisiin yksinkertaisesti poistaa.

IV. Johtopäätös

Tässä vaiheessa valiokunnan olisi viisasta pohtia, olisiko työjärjestyksen tulkitseminen 
riittävä vastaus esitettyyn kysymykseen vai olisiko syytä ehdottaa työjärjestyksen 201 artiklan 
2 kohdan mukaisesti muutosta 162 artiklan 2 kohdan tekstiin.

Mikäli tulkitseminen on riittävä ja tyydyttävä ratkaisu, tulkinta toimitetaan työjärjestyksen 
edellä mainitun 201 artiklan 3 kohdan perusteella puhemiehelle, joka ilmoittaa siitä 
parlamentille.

Tämän osalta on muistettava työjärjestyksen 162 artiklan 2 kohdan kaksi mahdollista 
tulkintaa, jotka ovat

- sen tunnustaminen, että parlamentin puhemiehellä on mahdollisuus käyttää tiettyä 
harkintavaltaa, jonka turvin tämä voi päättää salaista äänestystä koskevan pyynnön 
toimittamisesta parlamentille sen mielipiteen kuulemiseksi ja tehdä sitten päätös 
työjärjestyksessä mainittua harkintavaltaa käyttämällä;

- tulkinta, että työjärjestys ei päinvastoin nykymuodossaan jätä puhemiehelle 
minkäänlaista harkinnanvaltaa, vaan hänen on suostuttava sääntöjenmukaiseen 
pyyntöön.

Valiokuntamme on valittava näiden kahden vaihtoehdon välillä. Ellei kumpikaan näistä 
tulkinnoista ole tyydyttävä, on harkittava työjärjestyksen 162 artiklan muuttamista. 

Palauttakaamme lopuksi vielä mieliin kaksi tunnettua sitaattia, jotka näyttäisivät sopivan 
hyvin tähän analyysiin. Ensimmäinen on Winston Churchillilta, joka sanoi: ”Parantuakseen 
on muututtava. Ollakseen täydellinen on siis muututtava usein”. Toinen on Voltairelta:  
”Kunpa kaikki ihmiset muistaisivat olevansa veljiä”. Meidän yleiskokoukseemme sovellettuna 
nämä kaksi sitaattia täydentävät toisiaan harmonisesti ja ohjaavat meidät viisauden tielle.
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