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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Hallitusmuo
don 20 ja 28 § :n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö . 

. Voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole 
säännöksiä säädösten voimaantulosta. Jollei sää
döksen voimaantuloajankohta ilmene säädök
sestä itsestään, säädöksen on hallitusmuodon 
20 §:n 2 momenttia tulkiten katsottu tulevan 
voimaan silloin, kun se on julkaistu Suomen 
asetuskokoelmassa. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi, että 
laista ja asetuksesta tulee ilmetä, milloin se tu-

lee voimaan. Jollei lakia tai asetusta kuitenkaan 
olisi julkaistu viimeistään siinä mainittuna voi
maantuloajankohtana, se tulisi voimaan vasta 
julkaisemispäivänä. 

Samalla ehdotetaan Suomen asetuskokoelman 
uudeksi suomenkieliseksi nimeksi Suomen sää
döskokoelma. Ruotsinkielinen nimi Finlands 
författningssamling säilyisi entisellään. 

YLEISPERUSTELUT. 

1. N y k y i n e n t i 1 a n ne. 

1.1. Lainsäädäntö. 

Säädösten voimaantulo liittyy kysymykseen 
säädösten julkaisemisesta. Säädöksen on nimit
täin katsottu voivan tulla veivoittavaksi vasta 
sen jälkeen, kun se on julkaistu. 

Voimassa olevassa lainsäädännössä on lukui
sia säännöksiä lakien, asetusten ja muiden sää
dösten julkaisemisesta. Hallitusmuodon 20 § :n 
2 momentissa säädetään, että valtioneuvoston 
on julkaistava laki Suomen lakikokoelmassa. 
Asetuksista säädetään vastaavasti 28 § :n 2 mo
mentissa, että ne julkaistaan niin kuin laeista 
on 20 §:n 2 momentissa säädetty. 

Lakien ja asetusten julkaisemisesta Suomen 
asetuskokoelmassa koskevan valtioneuvoston 
päätöksen (596/73) mukaan tasavallan presi
dentin vahvistamat tai allekirjoittamat lait sekä 
hänen antamansa asetukset julkaistaan ilman 
erikseen tehtävää valtioneuvoston päätöstä 
.Suomen asetuskokoelmassa, jollei valtioneuvos
to jossakin yksittäistapauksessa päätä erikseen 
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julkaisemisesta. Mainittu valtioneuvoston paa
tös ei sinänsä koske julkaisemista, vaan siinä 
on kysymys vain valtioneuvoston päätöksente
komuodosta. 

Yksityiskohtaisia säännöksiä asetuskokoel
masta sisältyy asetukseen Suomen asetuskokoel
masta (373/32). Asetuksen 1 §:n 1 rilomen
tin mukaan asetuskokoelmassa julkaistaan lait 
ja asetukset sekä niiden täytäntöönpanemää
räyksiä sisältävät valtioneuvoston ja ministeriön 
päätökset. Pykälän 2 momentin mukaan muu 
valtioneuvoston tai ministeriön päätös, niin 
myös koulutus tai tiedonanto, jolla on yleinen 
merkitys, voidaan valtioneuvoston tai asian
omaisen ministeriön määräyksestä julkaista ase
tuskokoelmassa. Saman pykälän 3 momentin 
mukaan ulkovaltain kanssa tehdyt sopimukset 
ja niihin liittyvät asiakirjat julkaistaan erilli
senä asetuskokoelman osana, sopimussarjana. 

Valtion painatuskeskuksesta annetun Jain 
( 568/66) 1 § :n 2 momentin mukaan painatus
keskus huolehtii asetuskokoelman toimittami
sesta ja painattamisesta. Asetuskokoelma toimi
tetaan vihkoina, joiden takasivulle merkitään 
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vihkon julkaisemispäivä. Tästä päivämäärästä 
alkaen asetuskokoelmavihkon kappaleita tulee 
olla saatavissa. 

Säädösten voimaantulosta ei ole nimenomai
sia säännöksiä. Jollei säädöksen voimaantulo
ajankohta ilmene säädöksestä itsestään, säädök
sen on hallitusmuodon 20 § :n 2 momenttia 
tulkiten katsottu tulevan voimaan silloin, kun 
se on julkaistu asetuskokoelmassa. 

1.2. Käytäntö. 

Suomen asetuskokoelma on viime vuosina 
sisältänyt runsaat tuhat numeroa vuodessa. Suu
rimpana ryhmänä ovat olleet asetukset. Vuonna 
1979 numeroja oli yhteensä 1 089, joista lakeja 
351 (32% ), asetuksia 426 ( 39% ), valtio
neuvoston päätöksiä 175 ( 16 %) , ministeriöi
den päätöksiä no ( 10 %) ja muita 28 ( 3 %) . 
Asetuskokoelman sivumäärä vuonna 1979 oli 
2 434. 

Asetuskokoelman vihkoja toimitetaan noin 
14 500 tilaajalle. Painoksen kokonaismäärä vaih·
telee jonkin verran. Yleensä se on noin 20 000 
kappaletta. 

Kansainväliset sopimukset julkaistaan asetus
kokoelman sopimussarjassa. Jos sopimus saa
tetaan valtionsisäisesti voimaan niin sanotulla 
blankettilailla ja -asetuksella tai pelkästään ase
tuksella, tällainen laki ja asetus julkaistaan 
sopimussarjassa, mutta se julkaistaan myös ase
tuskokoelman varsinaisessa osassa. Sopimussar
jaan on sisältynyt viime vuosina 50-100 nu
meroa vuodessa. Vuonna 1979 numeroja oli 63. 
~ytännössä säädöksiin sisältyy varsin usein 

voimaantulosäännös. Vuonna 1979 yli puolet 
asetuskokoelmassa julkaistuista säädöksistä si
sälsi tällaisen säännöksen, laeista noin 2/3. 

Toisinaan säädöksessä mainitaan, että sitä on 
sovellettava tiettynä aikana tai tietystä ajankoh
dasta lukien. On voitu esimerkiksi säätää, että 
"lakia sovelletaan vuodelta 1978 toimitetta
vassa verotuksessa" tai että "asetusta sovelle
taan 1 päivästä tammikuuta 1978 mainittuna 
päivänä tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkota
pahtumiin". Viran perustamista koskevassa sää
döksessä on voitu lausua, että kyseinen virka 
"perustetaan 1 päivästä tammikuuta 1980". 
Tällaiset säännökset eivät ole varsinaisia voi
maantulosäännöksiä, vaan kysymys on säädök
sen ajallista soveltamista koskevasta rajoituk
sesta. 

Käytännössä on harvinaista, että säädöksen 
julkaiseminen olisi tapahtunut voimaantulopäi
vän jälkeen. Sitä vastoin on tavallista, että 
julkaisemispäivä on sama kuin säädöksen voi
maantulopäivä tai että nämä päivämäärät ovat 
lähellä toisiaan. 

Kansainvälinen sopimus saatetaan Suomessa 
yleensä valtionsisäisesti voimaan lailla ja ase
tuksella tai pelkästään asetuksella. Asetuksessa 
todetaan voimaantulon edellyttämät toimenpi
teet suoritetuiksi ja mainitaan sopimuksen kan
sainvälisoikeudellinen voimaantuloajankohta. 
Käytännössä asetus joudutaan toisinaan julkai
semaan vasta mainitun voimaantuloajankohdan 
jälkeen. Sopimuksen kansainvälisoikeudellinen 
voimaantuloajankohta saattaa nimittäin olla si
doksissa tiettyyn tapahtumaan, kuten asiakirjo
jen tallettamiseen tai noottien vaihtoon. V al
tionsisäistä voimaansaattamista tarkoittava ase
tus voidaan antaa ja julkaista vasta tämän jäl
keen. Jollei sopimuksessa ole varattu riittävän 
pitkää aikaa sopimuksen valtionsisäistä voi
maansaattamista varten, jää sopimuksen kan
sainvälisoikeudellisen ja valtionsisäisen voi
maantulon väliin vaihe, jolloin sopimus on 
kansainvälisoikeudellisesti muttei valtionsisäi
sesti velvoittava. Sopimusta voidaan nimittäin 
pitää valtionsisäisesti velvoittavana aikaisintaan 
vasta voimaansaattamisasetuksen julkaisemisesta 
lukien. Huomattakoon, että voimaansaattamis
laissa ja -asetuksessa säädetään nykyisin vain 
asianomaisen sopimuksen voimaantulosta. Lain 
tai asetuksen voimaantulosta nämä säädökset 
eivät sisällä mainintaa, joten ne tulevat voi
maan julkaisemispii.ivänä. 

Vuoden 1979 asetuskokoelmaan sisältyvistä 
blankettiasetuksista noin 2/3 oli julkaistu so
pimuksen kansainvälisoikeudellisen voimaantu
loajankohdan jälkeen. Viive julkaisemisessa oli 
yleensä joitakin viikkoja. 

2. S ä ä n t e 1 y m u i s s a P o h j o i s
m ai s sa. 

Ruotsin hallitusmuodon 8 luvun 19 S:n 2 
momentin mukaan lait on julkaistava mahdol
lisimman joutuisasti. Sama koskee asetuksia., 
jollei laissa säädetä toisin. Säädösten julkaise
mises.ta ja voimaantulosta säädetään yksityis
kohtaisemmin lakien ja muiden säädösten jul
kaisemisesta annetussa laissa ( lag om kungöran
de av lagar och andra författningar, SFS 1976: 
633) sekä säädöskokoelma-asetuksessa (för-
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fattningssamlingsförordning, SFS 1976: 7 25) . 
Mainitun lain mukaan on neljänlaisia säädös
kokoelmia ja laissa säädetään tarkemmin, mis
sä kokoelmassa mitkäkin säädökset julkaistaan. 
Lain 1.3 § :n mukaan säädöksestä tulee ilmetä, 
milloin se tulee voimaan. Säädöskokoelma-ase
tuksen 22 §:n mukaan säädöskokoelmassa jul
kaistava säädös on, mikäli mahdollista, julkais
tava siten, että se on kokoelman tilaajien saa· 
tavissa hyvissä ajoin ennen säädöksen voimaan
tuloa. 

Norjassa säädös tulee voimaan, jollei siinä 
nimenomaan määrätä voimaantuloajankohtaa, 
yhden kuukauden kuluttua julkaisemisesta (lov 
om Norsk Lovtidend m.v. 19.6.1969, .3 § ). 
Tanskassa vastaava aika on yksi viikko (lov 
af 25.6.1870 om udgivelsen af en Lovtidende 
og en Ministerialtidende, .3 §). 

.3. U u d istu k sen syyt ja 
t o t e u t t a m i n e n. 

Säädösten voimaantuloa koskevan nimen
omaisen säännöksen puuttuminen on epäkoh
ta. Myös asetuskokoelman julkaisemisen hitaus 
on aiheuttanut ongelmia. 

Säädöksen voimaantulon edellytyksenä on 
kaikissa tapauksissa pidetty asetuskokoelmassa 
julkaisemista. Julkaisemisen viivästymisestä on 
saattanut johtua, ettei säädös tosiasiassa ole
kaan tullut voimaan siihen merkittynä voi· 
maan tulopäivänä. 

Toisaalta viranomaisilla ja kansalaisilla on 
usein vain teoreettiset mahdollisuudet saada 
tieto säädöksestä edes sen julkaisemispäivänä. 
Julkaisemisesta on saattanut kulua pitkäkin 
aika, ennen kuin asetuskokoelmavihko on 
saapunut viranomaisille ja asetuskokoelman ti
lanneille. Asetuskokoelmavihkon saatavana pitä
misellä julkaisemispäivästä lähtien valtion pai
natuskeskuksen kirjakaupassa Helsingissä ei ole 
tässä suhteessa olennaista mer:kitystä. Tosin ase
tuskokoelman ilmestyminen on viime aikoina 
teknisten uudistusten ansiosta nopeutunut. 

Suomen asetuskokoelman suomenkielinen· ni
mi on epätäsmällinen ja harjaanjohtava, koska 
vain osa kokoelmassa julkaistavista säädöksistä 
on asetuksia. 

Esityksessä ehdotetaan hallitusmuodon 20 
§:ään lisättäväksi uusi .3 momentti, jonka mu
kaan laista tulee ilmetä, milloin se tulee voi
maan. Hallitusmuodon 20 § sisältää nykyisin 
säännöksiä muun muassa lain johtolauseesta 
ja julkaisemisesta. Lain julkaisemiseen liittyvä 

voimaantulon sääntely sopii luontevasti tähän 
pykälään. Asetuksia koskeva . hallitusmuodon 

1 28 § :n 2 momentin viittaussäännös ehdotetaan 1 

uudistettavaksi siten, että siinä otetaan huo-
1
: 

mioon 20 § :n muutos. 
Ehdotetut säännökset koskisivat lakien ja 

asetusten voimaantuloa. Lait ja asetukset muo
dostavat valtaosan asetuskokoelman numerois· 
ta, esimerkiksi vuonna 1979 noin 71 %. 

Alemmanasteisten säädösten voimaantulo jäi~ 
si ·edelleen sääntelemättä. Ilmeisesti käytäntö 
kuitenkin mukautuisi seuraamaan lakeja ja ase
tuksia koskevaa sääntelyä. Käytännön muovau
tumista voitaisiin edistää esimerkiksi hallinnol
lisin ohjein. 

Vaihtoehtona olisi ajateltavissa erillisen lain 
säätäminen säädösten voimaantulosta. Tällöin 
voimaantulo voitaisiin säännellä yhtenäisesti 
kaikkia säädöksiä koskevana. Erillinen laki jäi
si kuitenkin sisällöltään suppeaksi. Asiallisesti 
keskeisin merkitys on lakeja ja asetuksia kos
kevalla sääntelyllä. Kun lisäksi voimaantulon 
sääntelyä hallitusmuodossa on pidettävä sää
dössystemaattisesti parempana kuin erillistä la" 
kia, on päädytty ehdottamaan hallitusmuodon 
muuttamista edellä mainitulla tavalla. 

Uudistus ei merkitse suurta muutosta ny
kyiseen tilanteeseen, koska useimmissa säädök
sissä on nykyisinkin voimaantulosäännös. Voi
maantuloajankohdan ilmeneminen aina laeista 
ja asetuksista lisää oikeusvarmuutta ja yksin
kertaistaa lakien ja asetusten soveltamista. 

Esityksessä ehdotetaan säilytettäväksi nykyi
sen hallitusmuodon 20 §:n 2 mmnentista joh
dettu periaate, jonka mukaan säädöksen voi
maantulo edellyttää julkaisemista. Selvyyden 
vuoksi asiasta nimenomaisesti säädettäisiin uu
dessa 20 §:n 3 momentissa. 

Suomen asetuskokoelman uudeksi suomen
kieliseksi nimeksi ehdotetaan Suomen säädös
kokoelma. Uusi nimi vastaisi paremmin ko
koelman sisältöä. Ruotsinkielistä nimeä ei rnuu
tettaisi. Muutos ilmenisi hallitusmuodon 20 
§ :n 2 momentista, jota ehdotetaan muutoin
kin ajanmukaistettavaksi sanonnallisesti. 

Julkaisemismenettelystä säädettäisiin edelleen 
asetuksella. Nykyinen asetus olisi tässä yhtey
dessä uudistettava kokonaisuudessaan. 

4. A s i a n v a 1m i s t e 1 u. 

V aitioneuvoston kanslia asetti 18 pa1vana 
kesäkuuta 1969 toimikunnan, jonka eräänä 
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tehtävänä oli tarkistaa Suomen asetuskokoel
man julkaisemistapaa ja asetuskokoelmasta an
nettuja säännöksiä. Tämä niin sanottu ase
tuskokoelmatoimikunta käsitteli mietinnössään 
(komiteanmietintö 1972: B 71 ) säädösten jul
kaisemisessa esiintyneitä epäkohtia. Toimikun
ta ei puuttunut kysymykseen säädösten voi
maantuloajasta, mutta esitti säädettäväksi, että 
säädös olisi julkaistava siten, että se on saa
tavissa hyvissä ajoin ennen sen voimaantuloa. 

Valtioneuvoston oikeuskansleri kiinnitti val
tioneuvostolle 2 päivänä huhtikuuta 197 6 osoit
tamassaan kirjeessä huomiota säädösten julkai
semisessa ja voimaantulossa ilmenneisiin epä
kohtiin ja esitti asian korjaamista tarvittaessa 
erityisin säännöksin. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta piti oi
keuskanslerin kertomuksesta vuodelta 197 6 an
tamassaan mietinnössä (n:o 26/1978 vp.) edel
lä mainittua oikeuskanslerin esitystä perustel
tuna sekä erityisesti kansalaisen oikeusturvan 
kannalta keskeisen tuomioistuintoiminnan te
hokkuuden ja varmuuden ylläpitämiseksi eri
tyisen merkityksellisenä. 

Valtiontilintarkastajat edellyttivät kertomuk
sessaan vuodelta 1977, että säädösten voimaan
tulosta ja niiden julkaisemista koskevasta me
nettelystä sekä muista nykyisten epäkohtien 
poistamiseksi tarkoitetuista toimenpiteistä an
netaan ensi tilassa asianmukaiset säädökset. 

Valtiovarainministeriön 13 päivänä tammi
kuuta 1977 asettama niin sanottu virallisjul
kaisujen kehittämistyöryhmä kiinnitti mietin
nössään ( työryhmämietintö 1978: VM 16) 

huomiota muun ohella Suomen asetuskokoel
man kehittämiseen. 

Oikeusministeriössä on vuonna 1978 laadit
tu asiasta esitysluonnos, josta on hankittu lau
sunnot valtioneuvoston oikeuskanslerilta, val
tioneuvoston kanslialta ja kaikilta ministeriöil
tä sekä kahdelta valtiosääntöoikeuden asiantun
tijalta. Asian valmistelussa on oltu yhteydessä 
myös eduskunnan keskuskansliaan ja valtion 
painatuskeskukseen. 

5. Esityksen organisatoriset ja 
t a 1 o u d e 11 i s e t vai k u t u k s et. 

Esityksellä ei ole organisatorisia vaikutuksia. 
Jos säädösten voimaantuloajankohdat olisivat 

epäsäännöllisiä ja kovin pian säädösten an
tamisen jälkeen, saattaisi tämä lisätä säädös
kokoelman painatus- ja postituskustannuksia. 
Tämä voidaan kuitenkin välttää voimaantulo
ajankohtien riittävällä yhtenäistämisellä. 

6. M u i t a e s i t y k se en l i i t t y v i ä 
seikkoja. 

Ulkoasiainministeriössä on valmisteltavana 
hallituksen esitys laiksi kansainvälisten sopi" 
musten julkaisemisesta. Asia ei suoranaisesti 
vaikuta nyt käsillä olevassa esityksessä tarkoi
tettuun voimaantulon sääntelyyn, mutta sillä 
on merkitystä uudistettaessa Suomen asetusko-
koelmasta annettua asetusta. · 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 

1. Laki Suomen Hallitusmuodon 
2 0 ja 2 8 §:n muut ta m i se s ta. 

20 §. Pykälän 2 momentin nykyisen sana
muodon mukaan laki on julkaistava "Suo
men lakikokoelmassa". Ruotsinkielisessä teks
tissä käytetään sanontaa "Finlands lagsamling". 
Kysymyksessä olevan kokoelman käytössä ole
va nimi on kuitenkin Suomen asetuskokoelma 
ja ruotsiksi Finlands författningssamling. Ko
koelmassa julkaistaan muitakin säädöksiä kuin 
pelkästään lakeja tai asetuksia. Käytössä oleva 
ruotsinkielinen nimi Finlands författningssam
ling vastaa kokoelman sisältöä. Vastaavaksi suo
menkieliseksi nimeksi ehdotetaan Suomen sää-

döskokoelma. Momenttia ehdotetaan muutoin
kin ajanmukaistettavaksi sanonnallisesd. 

Tarkoituksena ei ole muuttaa nykyistä me
nettelyä, jonka mukaan Ahvenanmaan maakun
talakeja ja -asetuksia ei pelkästään Ahvenan
maan maakuntaa koskevina erityissäädöksinä 
julkaista Suomen asetuskokoelmassa. Näitä sää
döksiä varten on Alands författningssamling 
-niminen kokoelma. 

Ehdotetun uuden 3 momentin mukaan lais
ta tulee ilmetä, milloin se tulee voimaan. Voi
maantulo ilmaistaisiin yleensä sisällyttämällä la
kiin voimaantulopäivä. Mahdollista olisi myös 
mainit,a laissa, että se tulee voimaan määrä
ajan, esimerkiksi kuukauden, kuluttua julkai-
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semisesta tai kiireellisissä tapauksissa julkaise
mispäivänä. Näin voimaantuloajankohdan mää
rääminen säilyisi kaikissa tapauksissa eduskun
nan päätösvallas,sa. Laissa voitaisiin myös lau
sua, että sen voimaantulosta säädetään erik
seen (lailla) tai että voimaantulosta säädetään 
asetuksella. 

Tarkoituksena ei toisaalta ole muuttaa sitä 
nykyisin yleistä käytäntöä, että eduskuntakäsit
telyssä jätetään voimaantulosäännöksen päivä
määrä avoimeksi, jolloin päivämäärä päätetään 
vasta lain vahvistamismenettelyn yhteydessä. 

Ehdotuksessa käytetyt ilmaisut "milloin se 
tulee voimaan" ja "voimaantuloajankohta" 
mahdollistavat myös voimaantulon määrittelyn 
pelkkää päivämäärää tarkemmin, esimerkiksi 
kellonajan tarkkuudella. 

Lähtökohtana on, että voimaantulosäännös 
kirjoitettaisiin yleensä muotoon "Tämä laki tu
lee voimaan . . . . . . .... ". Tämän lisäksi olisi 
mahdollista säätää lain soveltamisesta vain tiet
tynä aikana tai tietystä ajankohdasta lukien. 

Lain voimaantulosäännöksen yhteydessä olisi 
mahdollista nykyiseen tapaan lausua, että "en
nen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin". 
Tällaisilla toimilla ei saisi olla välittömästi kan
salaisiin kohdistuvia oikeusvai:kutuksia, vaan 
niiden tulisi olla vain viranomaisten sisäisiä 
valmistelutoimia tarkoituksena mahdollistaa lain 
soveltaminen sellaisenaan heti sen tultua voi
maan. Kysymys voisi olla esimerkil(si lain 
edellyttämien toimielinten asettamisesta. 

Kansainvälisen sopimuksen voimaansaa ttamis
ta Suomessa koskevassa niin sanotussa blan
kettilaissa voitaisiin todeta, että laki tulee voi
maan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Ky
symys olisi voimaansaattamisasetuksesta, josta 
ilmenee sopimuksen voimaantulo ja jonka 
julkaisemisen yhteydessä myös blankettilaki 
yleensä julkaistaan. 

Voimaantuloa jankohdan määräämisessä olisi 
pyrittävä yhtenäiseen ja järjestelmälliseen käy
täntöön. Viranomaisten ja kansalaisten on hel
pompi käyttää uusia lakeja, jos ne tulevat pää
sääntöisesti voimaan tiettyinä ajankohtina, esi
merkiksi kuukauden ensimmäisenä päivänä. 
Voimaantuloajankohtien yhtenäistämisellä voi
daan myös osaksi vähentää säädöskokoelman 
j ulkaisemiskustanriuksia. 

Periaatteena tulisi olla, että laki olisi viran
omaisten ja kansalaisten saatavissa hyvissä ajoin 
ennen sen voimaantuloa. Voimaantuloajankoh
ta olisi määrättävä ja julkaisemismenettely jär-

jestettävä tätä silmällä pitäen. Pääperiaatteesta 
tulisi kuitenkin voida poiketa esimerkiksi sil
loin, kun lain tarkoituksen toteutumisen kan
nalta on tärkeää, että laki tulee voimaan mah
dollisimman pian. Tällöin voimaantuloajankoh
daksi voitaisiin merkitä esimerkiksi lain anta
mispäivää seuraava päivä, julkaisemispäivä tai 
tietty kellonaika lain antamispäivänä. Laki oli
si joka tapauksessa julkaistava viimeistään sii
nä mainittuna voimaantuloajankohtana. Erityi
sesti sellaiset tärkeät lait, jotka joudutaan saat
tamaan kiireellisesti voimaan, olisi pyrittävä 
saattamaan julkaisemisen lisäksi muulla tavoin, 
esimerkiksi joukkotiedotusvälineiden avulla, nii
den tietoon, joita ne koskevat. 

Pykälän 3 momentti sisältää myös nimen
omaisesti ilmaistuna nykyi:sin pykälän 2 mo
mentista tulkinnalla johdetun periaatteen, jon
ka mukaan lain voimaantulo edellyttää sen 
julkaisemista. Jos julkaiseminen vastoin tä
män esityksen periaatteita tapahtuisi laista il
menevän voimaantuloajankohdan jälkeen, olisi 
julkaisemispäivä voimaantulon kannalta ratkai
seva. Myös siinä tapauksessa, että voimaantu
loajankohta olisi erehdyksestä jäänyt pois lais
ta, olisi lain katsottava tulevaan voimaan jul
kaisemispäivänä. 

28 §. Pykälän 2 momentin muutos merkit
sisi sitä, että ehdotetut säännökset lakien voi
maantulosta koskisivat myös asetuksia. Edel
lä 20 § :n kohdalla esitetyt periaatteet voi
maantuloajankohdan määräämisestä soveltuisi
vat myös asetuksiin. 

Ehdotettu säännös edellyttäisi, että myös 
kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamista 
koskevasta asetuksesta ilmenisi, milloin asetus 
tulee voimaan. Nykyisin asetuksessa todetaan 
vain, että sopimus tulee voimaan tiettynä päi
vänä niin kuin siitä on sovittu. Aina ei päi
vämäärääkään mainita, vaan lausutaan, että 
sopimus on voimassa niin kuin siitä on so
vittu. Hallitusmuodon 20 §:n 2 momentista 
ja 28 §:n 2 momentista ilmenevää julkaise
misvelvollisuutta tulkiten sopimus kuitenkin on 
valtionsisäisesti ja nimenomaan suhteessa kan
salaisiin velvoittava aikaisintaan silloin, kun 
voimaansaattamisasetus on julkaistu. Jotta val
tionsisäistä velvoittavuutta koskeva ajankohta 
ilmenisi selvästi asetuksesta, olisi siihen sisäl
lytettävä maininta asetuksen voimaantulosta. 
Eri asia on, että olisi pyrittävä, silloin kun se 
on mahdollista, välttämään sitä nykyisin melko 
yleistä tilannetta, että asetus tulee voimaan 
myöhemmin kuin sen tarkoittama sopimus on 
valtioiden välisissä suhteissa velvoittava. 
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2. A s etu s S u o m en s ä ä d ö s
k o k o e l m a s t a. 

Esitykseen on liitetty luonnos asetukseksi 
Suomen säädöskokoelmasta. Nykyinen asetus 
Suomen asetuskokoelmasta kumottaisiin. 

Asetus sisältäisi yksityiskohtaiset säännökset 
säädö&kokoelman julkaisemismenettelystä. Ase
tuksessa myös nimenomaan 'Säädettäisiin edellä 
mainitun periaatteen mukaisesti, että säädös 
olisi mikäli mahdollista julkaistava siten, että 
se on yleisön saatavana hyvissä ajoin ennen 
sen voimaantuloa. 

3. Voimaan tulo. 

Suomen asetuskokoelman nimen ehdotetun 
muuttamisen vuoksi olisi tarkoituksenmukaista; 
että laki tulisi voimaan vuoden alusta. 

4. S ä ä t ä m i s j ä t j e s t y s. 

Koska lakiehdotus sisältää perustuslain muu
toksen, ehdotus on käsiteltävä valtiopäiväjär
jestyksen 67 § :ssä säädetyllä tavalla. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
Suomen Hallitusmuodon 20 ja 28 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ss,ä sääde
tyllä tavalla, 

muutetaan Suomen Hallitusmuodon 20 §:n 2 momentti ja 28 §:n 2 momentti sekä 
lisätään 20 §: ää.n uusi 3 momentti seuraavasti: 

20 §. 

Laki, joka on vahv1s:tettu tai tulee voimaan 
ilman vahvistusta, on presidentin allekirjoitet
tava ja asianomaisen ministerin varmennettava. 
Tämän jälkeen valtioneuvoston on julkaistava 
laki Suomen säädöskokelmassa. 

Laista tulee ilmetä, milloin se tulee voimaan. 
Jollei lakia ole julkaistu viimeistään siinä mai
nittuna voimaantuloajankohtana, se tulee voi
maan julk.aisemispäivänä. 

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1980. 

28 §. 

Asetuksen antamisesta, julkaisemisesta ja 
voimaantulosta on voimassa, mitä 20 §:n 2 
ja 3 momentissa on säädetty lai:sta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 1 

Laki 
Suomen Hallitusmuodon 20 ja 28 § :n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 S:ssä sääde
tyllä tavalla, 

muutetaan Suomen Hallitusmuodon 20 §:n 2 momentti ja 28 §:n 2 mpmentti sekä 
lisätään 20 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki. 

20 §. 
-----_..:------------

Laki. on, olkoonpa vahvistettu tai tulkoon 
voimaan ilman vahvistusta, presidentin alle
kirjoitettava ja asianomaisen ministerin varmen
nettava, jonka jälkeen se on valtioneuvoston 
julkaistava Suomen lakikokoelmassa. 

28 §. 

Asetukset annetaan ja julkaistaan niinkuin 
laeista 20 §:n 2 momentissa on säädetty. 

Ehdotus. 

20 §. 

Laki, joka on vahvi1stettu tai tulee voimaan 
ilman vahvistusta, on presidentin allekirjoitet
tava ja asianomaisen ministerin varmennettava. 
Tämän jälkeen valtioneuvoston on julkaistava 
laki Suomen säädöskokoelmassa. 

Laista tulee ilmetä, milloin se tulee voi
maan. Jollei lakia ole julkaistu viimeistään 
siinä mainittuna voimaantuloajankohtana, se 
tulee voimaan julkaisemispäivänä. 

28 §. 

Asetuksen antamisesta, julkaisemisesta ja 
voimaantulosta on voimassa, mitä 20 § :n 2 
ja ) momentissa on säädetty laisttJ. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuut(J 19 

päivänä 
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Liite 2 

Asetus 
Suomen säädöskokoelmasta. 

Pääministerin esittelystä säädetään: 

1 §. 
Säädösten julkaisemi&ta varten on Suomen 

säädöskokoelma. Kokoelmassa julkaistaan myös 
erinäiset päätökset, kuulutukset ja tiedonannot, 
joista niin on erikseen säädetty tai määrätty. 

2 §. 
Säädöskokoelmassa on julkaistava: 
1) lait; 
2) asetukset; 
3) lain ja asetuksen täytäntöönpanoa koske

vat valtioneuvoston ja ministeriöiden päätök
set; 

4) säädökset, jotka eduskunta on ilmoittanut 
julkaistaviksi säädöskokoelmassa; sekä 

5) muut säädöskokoelmassa julkaistaviksi 
säädetyt päätökset, kuulutukset ja tiedonannot. 

Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu valtio
neuvoston tai ministeriön päätös samoin kuin 
muu viranomaisen päätös, kuulutus tai tiedon
anto, jolla on yleinen merkit)11s, voidaan val
tioneuvoston tai asianomaisen ministeriön mää
räyksestä julkaista säädöskokoelmassa. 

Kansainväliset sopimukset julkaistaan säädös
kokoelman erillisenä osana ( sopimussarja). 

3 §. 
Säädös on mikäli mahdollista julkaistava si

ten, että se on yleisön saatavana hyvissä ajoin 
ennen sen voimaantuloa. 

4 §. 
Säädöskokoelman julkaisemisesta, jakelusta 

ja myynnisttä huolehtii valtion painatuskeskus, 
jollei erityisestä syystä muuta johdu. 

) §. 
Asianomainen valtioneuvoston esittelijä an

taa julkaisun painatusmääräyksen. Julkaisut on 
painettava viipymättä sen jälkeen kun paina
tusmääräys on saapunut valtion painatuskes
kukseen ottaen kuitenkin huomioon, mitä 6 
§ :n 1 momentissa on säädetty. Erityisestä 

syystä voidaan julkaisut monistaa muullakin 
tavalla. 

Esittelijän on mikäli mahdollista huolehdit
tava painatusmääräyksen antamisesta niin, että 
säädökset, joissa on mainittu voimaantuloajan
kohta, ehditään painattaa tai muuten monistaa 
hyvissä ajoin ennen tuota ajankohtaa. 

6 §. 
Säädöskokoelma julkaistaan vähintään paino

arkin käsittävinä vihkoina, jollei julkaistavan 
säädöksen kiireellisyydestä muuta johdu. 

Valtion painatuskeskus merkitsee kunkin vih
kon alkuun julkaisujen juoksevat numerot ja 
vihkon julkaisemispäivän sekä varustaa vihkon 
sisällysluettelolla ja muilla tarvittavilla baku
tiedoilla. Säädöskokoelman jokaiseen vuosiker
taan laaditaan aakkosellinen hakemisto. Vähin
tään joka viides vuosi julkaistaan aakkosellis
ten hakemistojen yhdistelmä. 

Vihkossa on kunkin lain kohdalla viitatta
va lain säätämiseen johtaneeseen hallituksen 
esitykseen tai lakialoitteeseen ja valiokuntien 
mietintöihin. Asianomaisen esitteliiän on mer
kittävä viittaukset painatusmääräykseen. 

7 §. 
Jos säädöskokoelmassa julkaistava säädös on 

kuulutettava siinä järjestyksessä kuin julkisista 
kuulutuksista annetussa laissa (34/25) on sää
detty, on kuuluttarnista koskevan määräyksen 
antaneen viranomaisen toimitettava julkipanoa 
varten tarvittavat kappaleet asianomaista vih
koa maksutta asianomaiselle viranomiselle. 

Milloin säädöskokoelmassa julkaistun, voi
massa olevan säädöksen sisältävän vihkon 
painos on loppunut valtion painatuskeskuksesta 
eikä uuden painoksen ottaminen ole tarkoituk
senmukaista, myydään säädöstä muulla tavalla 
monistettuna. Tällainen monistettu säädös on 
varustettava valtion painatuskeskuksen leimalla. 

8 §. 
Valtioneuvoston kanslia antaa tarvittaessa 

tarkempia määräyksiä tämän asetuksen sovel
tamisesta. 



9 §. 
Tämä asetus tulee voimaan päivänä 

kuuta 19 . 
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kokoelmasta 30 päivänä joulukuuta 1932 an
nettu asetus (373/32) siihen myöhemmin teh
tyine muutoksineen. 

Tällä asetuksella kumotaan Suomen asetus-
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