
1 

 

Suomen hallitusmuoto 1919 
Svinhufvud, Mannerheim ja valtionpäämiehen asema 
Kutsuseminaari 14.12.2018 
Eduskunnan Pikkuparlamentin auditorio  
 
Professori Mikael Hidén: Valtionpäämies Suomen valtiosäännössä  
 
Aluksi pari sanaa esitykseni teemasta ja lähestymistavastani. Tarkastelen valtionpäämiehen asemaa 
ja sen kehittymistä lähinnä valtiosääntöoikeuden enkä siis esimerkiksi poliittisen historian tai 
valtio-opin näkökulmasta. Tarkastelen sitä, miten valtiosäännön keskeinen osa, kirjoitettu 
perustuslaki, määrittelee valtionpäämiehen asemaa ja miten se toisaalta heijastelee valtiollisessa 
elämässä tapahtuneita kehityksiä.  
 
Toinen teemasta mainittava asia on se, että minun on toivottu ulottavan valtionpäämiehen aseman 
tarkastelun nykypäivään saakka. 
 
K.J. Ståhlberg piti syksyllä 1927 Oslossa sarjan luentoja, joista koottiin samana vuonna Helsingissä 
julkaistu kirja Parlamentarismi Suomen valtiosäännössä. Kirjassa Ståhlberg kuvaa valtiosääntömme 
muodostamista mm. seuraavasti (s.49-50): 
”Suomen nyt voimassa olevaa hallitusmuotoa vuodelta 1919 säädettäessä oli varteenotettava 
maan oma aikaisempi valtiosääntö sellaisena, kuin se vuosisataisen sisäisen itsenäisyyden aikana 
oli kehittynyt, edelleen muissa valtioissa, lähinnä Ruotsissa ja toisissa Skandinavian maissa, 
voimassaolevat valtiosäännöt ja vallitsevat olot sekä tasavaltaisten valtiosääntöjen päämuodot 
Yhdysvalloissa ja Ranskassa........ 
Tulokseksi tuli siis, että kansansuverenisuuteen perustuvassa valtiosäännössä yhdistettiin 
valtiovallan jako itsenäisille elimille lainsäädäntöä, toimeenpanevaa valtaa ja lainkäyttöä varten 
sekä parlamentaarinen järjestelmä, molemmat lievennettyinä.”  
 
Kuvaus tuo tiivistettynä esille uuden hallitusmuodon säätämistilanteessa merkittävästi 
vaikuttaneita tekijöitä. Uuden hallitusmuodon valmistelu vuoden 1917 perustuslakikomiteassa ja 
sitten valtiopäivillä ei tapahtunut mitenkään 0-tilanteessa: maassa oli voimassa ja huomioon 
otettavana, kuten Ståhlberg sanoo ”oma aikaisempi valtiosääntö”, oli ts. uusi hyvin edustava 
valtiopäivälaitos, vanhat hallitsijavaltaiset perustuslait ja kotimaisia kokemuksia ylimmän 
hallitusvallan järjestelytavoista. Ja yhtenä keskeisenä kysymyksenä oli, mikä merkitys annetaan 
yhtäältä hallitusvallan itsenäisyydelle ja toisaalta parlamentarismin periaatteelle. Juuri tämä 
kysymys - presidentin ja parlamentaarisessa vastuussa olevan hallituksen toimivaltasuhde - tuli 
vuosikymmenten ajan olemaan presidentin toimivaltaa koskevia suuria kysymyksiä. 
 
Kysymys oli – kuten arvata saattaa – merkittävästi esillä myös Ståhlbergin em. kirjassa. Kirjan 
esitykseen enempää menemättä voidaan tähän lainata yksi kannanotto. Ståhlberg 
toteaa (s.46):  
”(Paremmalla syyllä) voi sanoa, että ainakin Suomessa vallitsevissa oloissa perustuslain säännös 
parlamentaarisesta hallitustavasta on ollut enemmän omansa edistämään kuin ehkäisemään lujaa 
hallitusta, että juuri parlamentarismin voimaanpanemisen turvin valtion päämiehelle Suomessa on 
voitu antaa verraten itsenäinen asema ja laaja oma toimivalta.”  
 
Lausuman taustasta on syytä todeta, että parlamentarismin sisällyttämisestä Suomen 
valtiosääntöön oli tuolloin kulunut vasta noin 10 vuotta (lisäys VJ 32 §:ään 31.12.1917), eikä 
periaate ollut vielä itsenäistymisvaiheessa samanlainen itsestäänselvyys kuin nykyisin. Sekin 
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voidaan muistaa, että kirjan julkaisemisen aikaan oli käytettävissä oikeastaan vain Ståhlbergin 
oman presidenttikauden kokemukset uuden valtiojärjestyksen toiminnasta ja että ko. luentojen 
pitäjä oli osaksi selvittämässä oman viranhoitonsa taustoja. Ståhlbergin näkemykset ovat kuitenkin 
valtiosäännön tarkastelussa edelleenkin huomion arvoisia. 
 
Parlamentarismi ja itsenäinen presidentin valta eivät lähtökohtaisesti sovi yhteen. Jos merkittävä 
hallitusvalta kuuluu parlamentin luottamuksen varassa toimivalle hallitukselle ei voida puhua 
itsenäisestä presidentin vallasta ja jos taas presidentillä on merkittävää itsenäistä valtaa ei voida 
puhua aidosti parlamentaarisesta hallitustavasta. Presidentin vallan ja parlamentaarisen 
hallitustavan yhdistämistä on vaikeudeltaan verrattu ympyrän neliöimiseen. Toisaalta on sanottu, 
että Suomessa siinä on kuitenkin jotenkin onnistuttu. Yksi keskeinen selittävä tekijä tässä on 
presidentin päätöksentekomenettely, joka jonkinlaisena saranana yhdistää nämä kaksi 
toimivaltamallia. Oleellista on, että alusta alkaen presidentillä ei ole ollut mitään omaa kabinettia 
ja omaa valmisteluelintä. Presidentti on joitakin harvoja poikkeuksia, kuten sotilaskäskyasioita, 
lukuun ottamatta ollut täysin riippuvainen valtioneuvostossa tapahtuvasta valmistelusta ja voinut 
tehdä päätöksiä vain valtioneuvostossa valmistettujen ratkaisuehdotusten pohjalta. Presidentin 
päätösten valmistelu on siten yleensä tapahtunut - jos sanontaa halutaan käyttää – 
parlamentaarisen katteen piirissä. 
 
Tärkeä kysymys, oikeastaan koko presidentinvallan tärkein kysymys on juuri sanottuun liittyen ollut 
se, onko ja millä tavoin presidentti sidottu ministeristön kantaan. Tästä kysymyksestä ei 
perustuslaki eräitä viimeaikaisia muutoksia lukuun ottamatta ole lausunut nimenomaisesti mitään. 
Edellä mainitussa esityksessään Ståhlberg totesi (s.54): 
”Presidentti on siis sidottu vastuunalaisten ministerien myötävaikutukseen, mutta ei ole sidottu 
heidän mielipiteeseensä.”  
 
Lausuman ajatus on sittemmin kanonisoitunut. Käytäntö ja vallitseva doktriini on selvästi lähtenyt 
siitä, että tasavallan presidentillä on oikeudellisesti tarkasteltuna valta päättää vastoin hallituksen 
enemmistön ja yksimielisenkin hallituksen kantaa. Tilanne on viime vuosikymmenien perustuslain 
muutoksissa jossain määrin muuttunut. Edelleenkin on kuitenkin aiheellista todeta, että meillä ei 
ole tapahtunut sitä, mitä joissakin monarkioissa, joissa vanhan perustuslain valtion päämiehelle 
osoittama päätösvalta on käytännön voimalla riidattomasti ja oikeudellisestikin merkittävästi 
liukunut parlamentaarisessa vastuussa olevalle ministeristölle. 
 
Voidaan kysyä, miksi meillä ei ole tapahtunut tällaista parlamentarisoitumiseksi kutsuttua 
tosiasiallisen vallan vaeltamista. Merkittävät syyt löytyvät suomalaisesta yhteiskunnasta ja maan 
poliittisesta historiasta.  
 
Tässä yhteydessä on kuitenkin aiheellista mainita myös pari presidentin valtuuksiin ja niiden 
käyttöön liittyvää tekijää, jotka ovat osaltaan myötävaikuttaneet siihen, että 
parlamentarisoitumista ei ole tapahtunut. Vuoden 1917 perustuslakikomiteassa kävi tiettävästi 
esillä myös ajatus, jonka mukaan perustuslain tekstissä osoitettaisiin tasavallan presidentille vain 
yleisellä ilmauksella kattavaksi tarkoitettu ”toimeenpanovalta” tai ”Suomen hallitus”. Näin ei 
kuitenkaan tehty, vaan presidentille osoitettiin erilaisia konkreettisia toimivaltuuksia erillisissä 
perustuslain säännöksissä. Perustuslaissa erillisinä osoitetut ja rajatut konkreettiset valtuudet ovat 
valtuusjärjestelynä luultavasti olleet vähemmän alttiita parlamantarisoitumiselle kuin olisi ollut 
vain yleisillä ilmauksilla osoitettu laaja yleinen toimivalta.  
 
Toinen, juuri mainittua ehkä merkittävämpi seikka on se, että presidentit ovat käytännössä miltei 
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aina tehneet päätöksensä valtioneuvoston ratkaisuehdotuksen mukaisesti. Presidentin 
vallankäytön yleisilmettä tai yleistä fasadia voidaan siten luonnehtia parlamentaariseksi. Selvästi 
itsenäistäkin vallankäyttöä on tunnetusti ollut, mutta sen kokemista parlamentarismin 
loukkaukseksi on ainakin tapauksittain voinut lieventää se, että kyse on ollut poliittisesti ei-niin-
keskeisistä nimitysasioista tai sitten tilanteista, joissa presidentin toimi on voitu nähdä vaikean 
poliittisen tilanteen laukaisukeinona. Jos presidentin itsenäisen päätösvallan käyttöä olisi 
käytännössä nähty useammin, olisi parlamentarisoitumisesta ehkä herännyt enemmän keskustelua 
jo ennen viime vuosisadan viime vuosikymmeniä. 
 
Missä asioissa vuoden 1919 Hallitusmuoto sitten osoitti päätösvallan tasavallan presidentille? 
Yksittäisiä säännöksiä presidentin toimivallasta on Hallitusmuodossa viitisentoista. Toimivallan 
yksityiskohdat saavat tässä jäädä, mutta pääpiirteet on syytä lyhyesti todeta. Oli toimivaltoja, kuten 
armahdusoikeus ja osa nimitysvallasta, jotka eivät olleet poliittisesti merkittäviä. Oli useita tehtäviä 
ja toimivaltoja, jotka ovat osa hallitusvallan väistämätöntä arkea kaikissa kansanvaltaisissa 
järjestelmissä kuten hallituksen lakiesitysten ja budjettiesitysten antaminen eduskunnalle, 
eduskunnan hyväksymien lakien vahvistaminen, asetusten antaminen ja merkittävät nimitysasiat. 
 
Oli merkittävää poliittista vallankäyttöä mahdollistavat valtuudet eli hallituksen nimittämis- ja 
vapauttamisvalta ja valta määrätä uudet vaalit toimitettavaksi ja hajottaa eduskunta. Oli 
sotavoiman ylin päällikkyys. Ja - last but not least - oli valta määrätä Suomen suhteista 
ulkovaltoihin. Tämä toimivalta ei sen myöhemmästä merkittävyydestä huolimatta ollut presidentin 
tehtävien säätelyssä vuoden 1919 Hallitusmuodossa missään erityisasemassa.  
 
Vuoden 1919 Hallitusmuodossa toteutettu tasavallan presidentin asemaa ja toimivaltaa koskeva 
säädännäinen järjestely pysyi oleellisesti muuttumattomana 1990- luvulle saakka. Käytännöt ja 
painotukset erityisesti maan ulkopolitiikan johtamisessa mutta laajemminkin presidentin asemassa 
tunnetusti kyllä muuttuivat merkittävästi presidentti Paasikiven ja erityisesti presidentti Kekkosen 
aikana. Presidentin asemaa ja toimivaltaa koskeva perustuslaillinen kehikko pysyi kuitenkin 
asiallisesti samana. Kärjistäen voisi sanoa, että presidentti Relander ja presidentti Kekkonen 
käyttivät presidentin valtaa ja toimivat maan ulkosuhteiden hoitamisessa saman 
perustuslakisäännöstön pohjalta. 
 
Vasta 1990- luku toi mukanaan perustuslain muutoksia, jotka merkittävästi vaikuttivat tasavallan 
presidentin asemaan ja toimivaltaan. Muutosten sisältöä määrittäneet tekijät ovat moninaisia, 
mutta kaksi merkittävää yleistä muutoksiin johtanutta tekijää on helppo nimetä. Yhtäältä oli 
presidentti Kekkosen pitkän toimikauden myötä korostuneen presidentin vallan synnyttämä 
vastavaikutus tai reaktio, kuvataanpa tätä reaktiota sitten heilurin heilahdukseksi presidentin vallan 
korostumisesta takaisin parlamentarismin suuntaan tai patoutuneiden 
parlamentarisoimispaineiden pääsemiseksi esiin vasta presidentti Kekkosen valtakauden päätyttyä.  
 
Toisaalta olivat sitten 1990- luvun puolivälissä tehdyt muutokset, jotka liittyivät Suomen 
jäsenyyteen ensin Euroopan talousalueessa (ETA) ja sitten Euroopan unionissa. Näistä 
muutoskokonaisuuksista erillisenä syntyi presidentin vaalitavan muutoshanke, jossa ensin vuoden 
1987 muutoksessa edellytettiin vaalin toimittamista valitsijamiesvaalin ja presidentin välittömän 
vaalin yhdistelmänä, mutta jo vuoden 1991 muutoksessa siirryttiin suoraan, tarvittaessa 
kaksivaiheiseen kansanvaaliin.  
 
Presidentin asemaa ja toimivaltaa koskevat 1990-luvun muutokset on syytä lyhyesti luetella. 
Samassa perustuslain vuoden 1991 muutoksessa, jolla siirryttiin presidentin valitsemiseen suorassa 
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kansanvaalissa, estettiin presidentin valitseminen enemmäksi kuin kahdeksi perättäiseksi 
toimikaudeksi. Samalla muutetiin eduskunnan hajottamisvaltaa koskevaa säännöstä niin, että 
presidentti voi hajottaa eduskunnan vain ”pääministerin perustellusta aloitteesta”.  
 
Muutos on merkittävä - myös symbolisesti – sikäli että eduskunnan hajottaminen tai hajottamisella 
uhkaaminen oli ollut presidentin itsenäisessä vallankäytössä poliittisesti painavin mahdollisuus ja 
sen käyttäminen tehtiin nyt oikeudellisesti riippuvaiseksi pääministerin aloitteesta.  
 
Vuoden 1993 lopulla tehtiin hallitusmuotoon ja valtiopäiväjärjestykseen Suomen Euroopan 
talousalueeseen liittymisestä johtuvia muutoksia. Presidentin määräysvaltaa ulkosuhteissa koskeva 
Hallitusmuodon 33 § säilytettiin ennallaan, mutta lakiin lisättiin uusi 33 a § ja Valtiopäiväjärjestystä 
muutettiin.  
 
Uusilla säännöksillä siirrettiin tässä uudessa kansainvälisessä yhteistyössä tehtävien päätösten 
kansallinen valmistelu ja niiden vaatimista toimenpiteistä päättäminen, jonka muuten olisi katsottu 
kuuluvan presidentin toimivaltaan, valtioneuvoston tehtäväksi. Näin luotu toimivallan jako 
säilytettiin pääasiallisesti ennallaan, kun perustuslakiin vuotta myöhemmin tehtiin EU- 
jäsenyydestä aiheutuvia muutoksia.  
 
Tämä ulkosuhteiden hoitoa koskeva toimivallanjako säilyi pääosin ennallaan myös uudessa, vuonna 
2000 voimaan tulleessa perustuslaissa. Kaavamaisesti voidaan sanoa, että hallitusvallan piirissä 
toimivalta on EU-asioissa valtioneuvostolla ja muussa, yleisessä ulkopolitiikassa tasavallan 
presidentillä. Jakoon on liittynyt rajanveto-ongelmia - ehkä sellaisiakin, joita tämän tason 
kysymyksissä ei kuuluisi olla. Asetelma joka tapauksessa korostaa tasavallan presidentin ja 
valtioneuvoston hyvän yhteistyön tarpeellisuutta. Uuteen perustuslakiin tuotiin kuitenkin myös 
uusia presidentin asemaan ja toimivaltaan vaikuttavia säännöksiä. Kolme niistä on tässä syytä 
mainita.  
 
Hallitusmuodon säännöksissä ei presidentin valtaa määrätä Suomen suhteista ulkovaltoihin ollut 
mitenkään liitetty valtioneuvostoon. Nyt uuden perustuslain säännöksen (PL 93 §) mukaan 
”Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa”. 
Säännöksen ja erityisesti ”yhteistoiminnassa”-kohdan merkitystä on julkisuudessa välistä kuvattu 
erilaisin tavoin.  
 
Säännöksen muotoilun osoittamasta normimerkityksestä voidaan kuitenkin todeta, että ilmaus 
”johtaa … yhteistoiminnassa” ei merkitse samaa kuin merkitsisi ilmaus ”johtaa... yhdessä” ja että 
perustuslakia säädettäessä on tehty tietoinen valinta näiden kahden vaihtoehdon välillä 
(Perustuslaki 2000-komitea ehdotti vielä ”yhdessä”-muotoilua, KOM 1997:13, s. 259).  
 
Säännös osoittaa siten edelleenkin presidentille keskeisen aseman ja päätösvallan ulkopolitiikan 
(EU:n ulkopuolella) johdossa, mutta tarkoittaa samalla parlamentaarisen vastuukatteen kytkemistä 
presidentin toimenpiteisiin.  
 
Toinen merkittävä muutos koskee hallituksen muodostamismenettelyä Muutoksen (PL 61 §) 
tarkoituksena ja pitkälti myös käytännön tuloksena on ollut hallituksen muodostamisen siirtäminen 
selvästi ja konkreettisesti eduskunnan tehtäväksi ja presidentin jättäminen asiallisesti kokonaan 
tämän muodostamisprosessin ulkopuolelle. Tämä muutos on ollut ehkä merkittävin ilmaus 
parlamentarismin ja eduskunnan aseman vahvistamiseen tähtäävästä viime vuosikymmenien 
trendistä. 
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Kolmas tuntuva muutos koski presidentin päätöksentekomenettelyä (PL 58 §). Muutos ei ollut 
ulospäin mitenkään näkyvä, mutta lisäsi periaatteellisesti merkittävällä tavalla presidentin 
sidonnaisuutta parlamentille vastuussa olevan hallituksen suorittamaan valmisteluun. Kun 
presidentti oli valtioneuvostossa tapahtuvassa esittelyssä aikaisemmin voinut suoraan tehdä 
esittelystä poikkeavan ratkaisun, palautui asia nyt valtioneuvoston valmisteltavaksi, jos presidentti 
ei hyväksynyt valtioneuvoston ratkaisuehdotusta. Kun asia tämän jälkeen tuli uudestaan 
presidentin esittelyyn, asia ratkaistiin presidentin kannan mukaisesti. Muutos kuitenkin lisäsi 
valtioneuvoston vaikuttamismahdollisuutta ja painotti pyrkimistä valtioneuvoston ja presidentin 
yhdessä hyväksymiin ratkaisuihin.  
 
Periaatteellisesti merkittävin uutuus oli kuitenkin se, että tässä uudessa presidentin esittelyssä 
tehtävä päätös oli osassa asioita tehtävä valtioneuvoston uuden ratkaisuehdotuksen mukaisesti. 
Perustuslakiin ts. sisällytettiin – ensimmäistä kertaa – järjestely, jossa päätösvallan todettiin 
kuuluvan presidentille, mutta jossa presidentin oli viime kädessä tehtävä valtioneuvoston 
ehdottama ratkaisu. Näin käsiteltäviä asioita olivat hallituksen esityksen antamiset ja 
peruuttamiset.  
 
Näihin asioihin ei käytännössä juuri ollut liittynyt erimielisyyttä presidentin ja hallituksen välillä. 
Toisaalta kyse oli suuresta asiamäärästä, kaikista hallituksen lakiesityksistä, budjettiesityksistä ja 
valtiosopimusten hyväksymistä tarkoittavista esityksistä eduskunnalle.  
 
Pyrkimykset kaventaa presidentin mahdollisuuksia itsenäiseen vallankäyttöön tai vähentää hänen 
tehtäviään ja vastaavasti laajentaa eduskunnan luottamuksen varassa toimivan hallituksen 
toimivaltaa eivät ole päättyneet vuoden 2000 perustuslain säätämiseen. Tämän suuntaisia 
muutoksia on jatkettu perustuslakiin vuonna 2011 tehdyissä tarkistuksissa. Tuolloin siirrettiin 
eduskunnalle annettavista hallituksen esityksistä päättäminen kokonaan presidentiltä 
valtioneuvostolle.  
 
Muutoksen tuntuvin arkinen vaikutus lienee presidentin päätettävien asioiden määrän 
väheneminen ja presidentin esittelyjen harventuminen. Periaatteessa muutokselle saattaisi 
kuitenkin tulla merkitystä presidentin ulkopolitiikan johtovallan kannalta sikäli, että myös 
valtiosopimuksia koskevien esitysten antamista eduskunnalle koskevat päätökset tekee nyt 
valtioneuvosto eikä presidentti.  
 
Periaatteellisesti merkittävin muutos oli presidentin päätöksentekomenettelyä koskevan 
perustuslain säännöksen (PL 58 §) muutos, joka koski tilannetta, jossa presidentti ei ole hyväksynyt 
valtioneuvoston ratkaisuehdotusta ja asia on palautunut valtioneuvoston uudelleen 
valmisteltavaksi. Tällaisissa tilanteissa annettiin valtioneuvostolle mahdollisuus sitoa presidentti 
tietyissä, lähinnä presidentin ulkopolitiikan johtovaltaan kuuluvissa asioissa kantaan, jonka 
valtioneuvosto hankkii eduskunnasta antamalla eduskunnalle asiasta selonteon.  
 
Menettely on eduskunnan ja hallituksen tehtäväjaon kannalta hyvin erikoinen. Ajatuksena ehkä 
olikin, että menettelyä ei tarvitse koskaan käyttää, vaan jo sen mahdollisuus on omiaan 
pakottamaan presidentin ja hallituksen yhteisymmärryksessä tehtyihin ratkaisuihin. Järjestely 
merkitsee kuitenkin tuntuvaa rajoitusta presidentin mahdollisuuksiin käyttää ko. asioissa itsenäistä, 
tarvittaessa valtioneuvoston kannasta poikkeamista merkitsevää päätösvaltaa. 
 
Lopetan esitykseni pariin yleiseen kommenttiin.  
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Vaikka presidentin yksittäiset tehtävät ja toimivaltuudet ovat tärkeitä ja tarkastelun arvoisia, on 
presidentin valta-asemassa aina kysymys myös hänen valtuuksiensa ja 
vaikuttamismahdollisuuksiensa kokonaisuudesta. Mitä vahvemmaksi käsitetään presidentin asema 
kokonaisuudessaan, sitä enemmän hänellä on tosiasiallisia mahdollisuuksia itsenäiseen toimintaan 
jonkin erillisen toimivaltuuden käyttämisessä.  
 
Huomion arvoista on myös se, että perustuslain osoittamissa tehtävissä ja valtuuksissa on 
varsinaisesti kysymys presidentin päätösvallasta - siitä mistä asioista päättäminen kuuluu ja millä 
tavalla presidentille. Näitä päätösvaltaa koskevia määrittelyjä ja rajauksia ei voida kaavamaisesti 
noin vain soveltaa kaikkeen presidentin muuhun toimintaan, esimerkiksi siihen, mitä asioita hän 
julkisissa kannanotoissaan käsittelee. Laajemminkin on tietysti niin, että tasavallan presidentin 
roolia maan valtiollisessa ja yhteiskunnallisessa elämässä ei voida selvittää vain perustuslain 
säännöksiä lukemalla.  


