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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansainvälisten sopi
musten julkaisemisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole ni
menomaisia säännöksiä siitä, missä laajuudes
sa ja millä kielellä Suomea velvoittavat kan
sainväliset sopimukset on julkaistava. Ei myös
kään ole aivan selvää, missä määrin hallitus
muodon säännöksiä lakien ja asetusten julkai
semisesta Suomen säädöskokoelmassa samoin 
kuin lakien ja asetusten julkaisemiskielestä on 
sovellettava kansainvälisiin sopimuksiin. 

Käytännössä lailla tai asetuksella voimaan 
saatetut kansainväliset sopimukset on yleensä 
julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussar
jassa. Muita sopimuksia samoin kuin sopimuk
siin liittyviä muita asiakirjoja ei sitä vastoin 
aina ole julkaistu. Vaihtelevaa käytäntöä on 
esiintynyt myös siinä, millä kielellä sopimuk
set ja niiden liiteasiakirjat julkaistaan. 

Sopimusten julkaisemisesta ja siitä, milloin 

julkaisemisvelvoitteesta voidaan poiketa, tulisi 
olla selvät laintasoiset säännökset. Sama kos
kee sopimusten kääntämistä suomen ja ruotsin 
kielelle. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi erityi
nen laki kansainvälisten sopimusten julkaisemi
sesta. Sen mukaan eduskunnan hyväksymistä 
edellyttävät sopimukset olisi aina julkaistava 
ja tarvittaessa tätä varten käännettävä suomen 
ja ruotsin kielelle. Muista sopimuksista valtio
neuvosto voisi määrätä julkaisemista ja kään
tämistä koskevia poikkeuksia. Sellaisia sopi
muksia, joiden voimaansaattamiseksi ei tarvita 
erillistä säädöstä, ei välttämättä lainkaan jul
kaistaisi säädöskokoelmassa. Ulkoasiainministe
riö voisi kuitenkin päättää julkaisemisesta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1982 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Suomen hallitusmuodon 33 §:n mukaan 
Suomen suhteista ulkovaltoihin maaraa presi
dentti. Sopimukset ulkovaltojen kanssa on kui
tenkin eduskunnan hyväksyttävä, mikäli ne si
sältävät säännöksiä, jotka kuuluvat lainsäädän
nön alaan tai valtiosäännön mukaan muuten 
vaativat eduskunnan suostumuksen. Pykälästä 
seuraa, että kansainväliset sopimukset, joiden 
noudattamiseen Suomi on sitoutunut, saatetaan 
Suomessa pääsääntöisesti voimaan joko lailla 
tai asetuksella. 
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Hallitusmuodon 20 §:n 3 momentin, ja 28 §:n 
2 momentin ( 607/80) mukaan lait ja asetuk
set on julkaistava Suomen säädöskokoelmassa. 
Julkaisemisvelvollisuuden on katsottu ulottu
van myös lailla ja asetuksella voimaansaatettui
hin kansainvälisiin sopimuksiin. Suomen sää
döskokoelmasta annetun asetuksen ( 696/80) 
2 § :n 3 momentin mukaan kansainväliset so
pimukset julkaistaan säädöskokoelman erillise
nä osana, sopimussarjana. Tämä säännös ei kui
tenkaan koske julkaisemisvelvollisuutta, vaan 
ainoastaan sitä tapaa, millä sopimukset julkais
taan säädöskokoelmassa. Käytännössä myös so-
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pimusten voimaansaattamissäädökset on julkais
tu sopimussarjassa. 

Hallitusmuodon 22 §:n mukaan lait ja ase
tukset annetaan suomen ja ruotsin kielellä. 
Tästä seuraa, että myös lailla tai asetuksella 
voimaansaatetut kansainväliset sopimukset on 
julkaistava näillä kielillä. 

Tiettyihin kansainvälisiin sopimuksiin tai nii
den voimaansaattamissäädöksiin taikka val
tion sisäiseen lainsäädäntöön saattaa sisältyä 
valtuuksia, joiden nojalla muutkin valtiokoneis
toon kuuluvat toimielimet kuin tasavallan pre
sidentti saavat tietyn sopimuksenteko-oikeuden 
valtuuden edellyttämissä puitteissa. Näin teh
tyjä sopimuksia ei aina ole julkaistu säädösko
koelmassa. Sama koskee eräitten kansainvälis
ten sopimusten teknisluonteisia liitteitä. Käy
tännössä näitä asiakirjoja ei myöskään usein
kaan käännetä suomen ja ruotsin kielelle. 

Sopimussarja on viime vuosina ollut laajuu
deltaan keskimäärin 500-700 sivua, poik
keuksellisesti vuonna 1980 lähes 1 600 sivua, 
ja se on sisältänyt keskimäärin 60-70 nume
roa, joista vajaat kymmenen ulkoasiainminis
teriön ilmoituksia ja loput varsinaisia sopi
muksia. Sopimussarja julkaistaan, kuten muu
kin säädöskokoelma, suomen ja ruotsin kielel
lä. 

2. U u d i s t u k s e n s y y t j a 
toteuttaminen 

Kansainvälisen kanssakäymisen vilkastumi
nen ja sen merkityksen kasvu puoltaa tehty
jen sopimusten mahdollisimman tehokasta 
julkistamista. Sopimusten yleinen julkistaminen 
tapahtuu parhaiten Suomen säädöskokoelmas
sa. Toisaalta kansainvälisen yhteistoiminnan laa
juudesta ja sen monimuotoisuudesta aiheutuu, 
ettei kaikkia sopimuksia eikä varsinkaan niihin 
liittyviä tai niiden nojalla annettuja päätök
siä ja määräyksiä ole tarpeen julkaista säädös
kokoelman sopimussarjassa eikä kääntää suo
meksi ja ruotsiksi. Kansainvälisen yhteistoimin
nan piiriin sisältyy sopimusaineistoa, jolla ei 
ole valtionsis.äisesti yleistä merkitystä. Tällai
nen sopimusaineisto saattaa koskea vain tiettyä 
suppeaa erityisalaa sekä tällä alalla toimivia 
henkilöitä ja viranomaisia. Aineisto voi olla 
teknisluonteinen, laaja ja usein muuttuva. Se 
saattaa myös sisältää runsaasti erityistermino
logiaa, jonka kääntäminen voi tuottaa huomat-

tavia vaikeuksia. Lisäksi voi olla kysymys alas
ta, jolla määräysten soveltaminen tapahtuu yk
sinomaan tai pääasiassa sopimusvaltioiden kes
ken sovitulla vieraalla kielellä (esimerkiksi 
kansainvälinen ilmailu). Mainitunlaista aineis
toa voi syntyä erityisesti silloin, kun kansain
väliset järjestöt vahvistavat tehdyn yleissopi
muksen nojalla jäsenvaltioidensa noudatetta
viksi sopimusta täydentäviä yksityiskohtaisia 
määräyksiä. 

Edellä mainituista syistä täydellisestä sopi
musten ja niihin liittyvän aineiston julkaisemis
ja kääntämisvelvollisuudesta on voitava poike
ta. Yleisen tietojen saamisen tärkeyden vuoksi 
julkaisemisen periaatteet ja mahdollisuus poi
keta julkaisemisvelvollisuudesta on määriteltävä 
laissa. 

Ehdotus laiksi kansainvälisten sopimusten 
julkaisemisesta pohjautuu suurelta osin nykyi
seen käytäntöön sitä edelleen kehittäen. Laki
ehdotuksen periaatteena on, että eduskunnan 
hyväksymistä edellyttävät sopimukset olisi aina 
julkaistava ja käännettävä. Niistä sopimuksista, 
jotka voidaan saattaa voimaan pelkästään ase
tuksella, valtioneuvosto voisi määrätä julkaise
mista ja kääntämistä koskevia poikkeuksia. Kol
mantena ryhmänä olisivat sopimukset, joiden 
voimaansaattamiseksi ei ole tarpeen antaa eril
listä säädöstä. Tällaisia sopimuksia ei lähtökoh
taisesti julkaistaisi säädöskokoelman sopimus
sarjassa. Ulkoasiainministeriö voisi kuitenkin 
ottaen huomioon sopimuksen merkityksen mää
rätä sen julkaistavaksi. 

Kansainvälisellä sopimuksella tarkoitetaan la
kiehdotuksessa ensinnäkin varsinaisia valtio
sopimuksia eli kansainvälisen oikeuden perus
teella Suomen valtiota veivoittavia hallitusten 
välisiä sopimuksia. Nämä voivat olla joko 
monenvälisiä tai kahdenkeskisiä sopimuksia. 
Hallitusten välisiin sopimuksiin rinnastetaan 
hallitusten ja kansainvälisten järjestöjen väli
set sopimukset. Lakiehdotuksessa luetaan kan
sainvälisten sopimusten piiriin lisäksi valtioko
neistoon kuuluvien toimielinten, kuten ministe
riöiden, oman toimivaltansa rajoissa vastaavan 
ulkomaan viranomaisen kanssa tekemät kansain
välisen oikeuden alaiset sopimukset. 

Tarkoituksena ei ole muuttaa nykyistä käy
täntöä, jonka mukaan kansainvälisten sopi-

. musten voimaansaattamissäädökset julkaistaan 
sekä säädöskokoelman varsinaisessa osassa että 
sopimussarjassa. Säädösten julkaisemisajankoh
taa koskevat säännökset olisi otettava huo
mioon myös sopimussarjan julkaisemisessa. 
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3. Asian v a 1m i s te 1 u 

Valtioneuvoston kanslia asetti 18 päivänä 
kesäkuuta 1969 toimikunnan tarkistamaan 
Suomen asetuskokoelman julkaisemistapaa ja 
asetuskokoelmasta annettuja säännöksiä sekä 
hallituksen eduskunnalle antamien lakiesitysten 
muotoa ja painotapaa. Asetuskokoelman ( ny
kyisin Suomen säädöskokoelma) julkaisemista
paa ja toimittamista koskevien säännösten osal
ta tämä niin sanottu asetuskokoelmatoimikunta 
totesi pahimpien puutteellisuuksien olevan kan
sainvälisten sopimusten julkaisemista tarkoitta
vissa määräyksissä (komiteanmietintö 1972 :B 
71). Toimikunta oli laatinut ehdotukset laiksi 
ja asetukseksi kansainvälisten sopimusten jul
kaisemisesta. 

Valtioneuvoston kanslia hankki mietinnöstä 
lausunnot valtioneuvoston oikeuskanslerilta, 
kaikilta ministeriöiltä, eduskunnan keskuskans
lialta, valtion painatuskeskukselta, kansainvä
listen lainsäädäntöasiain neuvottelukunnalta ja 
Suomen Lakimiesliitolta. Annetuissa lausun
noissa pidettiin kansainvälisten sopimusten jul
kaisemisen säädännöllistä järjestämistä yleensä 

tarpeellisena. Valtioneuvoston oikeuskansleri 
katsoi asiasta 9 päivänä marraskuuta 1976 
erikseen antamassaan lausunnossa, että kansain
välisten sopimusten julkaisemista koskevat pe
riaatteet olisi aiheellista järjestää lailla. 

Tämä esitys pohjautuu asetuskokoelmatoi
mikunnan ehdotukseen ja sen johdosta annet
tuihin lausuntoihin. Esityksen valmistelu on 
tapahtunut yhteistyössä oikeusministeriön kans
sa. 

4. E s i t y k s e n o r g a n i s a t o r i s e t j a 
taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia vaikutuksia. 
Kun lakiehdotuksen tarkoituksena on, ettei 

kaikkia kansainvälisiä sopimuksia olisi tarpeen 
julkaista Suomen säädöskokoelman sopimussar
jassa eikä kääntää suomeksi ja ruotsiksi, ei 
uudistuksen toteuttamisesta aiheutuisi lisäkus
tannuksia, vaan pyrkimyksenä on pikemminkin 
ehkäistä tarpeettomien kustannusten syntymis
tä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotus 

1 §. Lähtökohtana on, että kansainväliset 
sopimukset, joiden noudattamiseen Suomi on 
sitoutunut, julkaistaan Suomen säädöskokoel
man erillisessä osassa, sopimussarjassa. 

2 §. Eduskunnan hyväksymistä edellyttäväl
lä sopimuksella on katsottu olevan niin kes
keinen merkitys, että se olisi aina julkaistava 
säädöskokoelman sopimussarjassa. Muu kansain
välinen sopimus voitaisiin jättää julkaisematta 
sopimussarjassa, jos valtioneuvosto niin päät
tää. Edellytyksenä on, että sopimuksella ei ole 
yleistä merkitystä. 

Pykälässä tarkoitettujen sopimusten valtion
sisäinen voimaansaattaminen tapahtuu asetuk
sella. Voimaansaattamisasetuksen yhteydessä 
julkaistaisiin sopimussarjassa ainoastaan tiedon
anto siitä, minkä viranomaisen luona sopimus 
on yleisön nähtävänä ja mistä se on saatavis
sa. Valtioneuvosto voisi käytännössä tehdä pää
töksen siitä, että sopimuksesta julkaistaan ai-

noastaan tiedonanto, samassa yhteydessä, kun 
se käsittelee tasavallan presidentille tehtävää 
ehdotusta voimaansaattamisasetuksen antamises
ta. Tiedonannossa olisi nimettävä pykälässä tar
koitettu viranomainen. Tiedonanto voitaisiin 
sijoittaa sopimussarjaan asianomaisen säädöksen 
kohdalle alaviitteeksi samaan tapaan kuin ny
kyisin menetellään viitattaessa säädöskokoel
massa hallituksen esitykseen ja valiokuntien 
mietintöihin. Ottaen huomioon 5 §:n 3 mo
mentin säännöksen voisi tällainen tiedonanto 
kuulua esim. seuraavasti: "Sopimus on nähtä
vänä ja saatavissa kauppa- ja teollisuusminis
teriössä, joka myös antaa sopimuksesta tietoja 
suomeksi ja ruotsiksi." 

Harkittaessa onko julkaisemisesta luovuttava 
valtioneuvoston tulisi ottaa huomioon muun 
muassa edellä yleisperustelujen yhteydessä mai
nittuja seikkoja. Merkitystä voi olla myös sillä, 
sisältyvätkö sopimusmääräyksiä vastaavat sään
nökset jo ennestään valtion sisäiseen oikeu
teen tai sillä, sisällytetäänkö voimaansaattamis-
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asetukseen tällaisia määräyksiä. Pelkkä kustan
nusten säästö ei voisi olla perusteena julkai
sematta jättämiselle. 

3 §. Pykälä koskee sellaisia kansainvälisiä 
sopimuksia, joiden voimaansaattamiseksi ei ole 
tarpeen antaa erillistä säädöstä eli lakia tai 
asetusta. Tällaisia ovat sopimukset, joita eräät 
hallintoviranomaiset voivat tehdä niille myön
nettyjen valtuuksien rajoissa. Esimerkkinä voi
daan mainita kansainvälistä tietoliikenneteko
kuujärjestöä "lntelsatia" koskeva sopimus, 
(SopS 6/73), jonka mukaan sopimusvaltioi

den liikennehallinnot voivat tehdä tietoliiken
nettä koskevia sopimuksia. Sopimukset ovat 
luonteeltaan usein teknisiä eikä niillä ole yleis
tä merkitystä. Sen vuoksi ehdotetaan, että täl
laisia sopimuksia ei olisi julkaistava säädösko
koelman sopimussarjassa. Ulkoasiainministeriö 
voisi kuitenkin harkintansa mukaan määrätä, 
että sopimuksesta julkaistaan 2 §: ssä tarkoi
tetut tiedot sisältävä ulkoasiainministeriön il
moitus. Milloin sopimuksella on yleinen mer
kitys, ulkoasiainministeriö voisi määrätä, että 
itse sopimus julkaistaan sopimussarjassa. 

Yhdenmukaisuuden vuoksi on katsottu tar
koituksenmukaiseksi uskoa kaikilla hallinnon
aloilla tehtyjen sopimusten julkaisemisesta 
päättäminen ulkoasiainministeriölle. Valtiosopi
musten voimaansaattamista ja julkaisemista 
koskevat asiat kuuluvat yleisesti ulkoasiainmi
nisteriölle, vaikka säädöskokoelmasta ja sen 
käytännön toimittamisesta huolehtivat valtio
neuvoston kanslia ja valtion painatuskeskus. 

Ulkoasiainministeriön ilmoitus sisältäisi sa
mat tiedot kuin edellä mainittu tiedonanto, 
minkä lisäksi siinä olisi yksilöitävä kysymyk
sessä oleva sopimus, koska ilmoitusta ei voi
da liittää mihinkään voimaansaattamissäädök
seen, vaan se olisi annettava erillisenä. 

4 §. Pykälän mukaan ulkoasiainministeriöllä 
on oikeus julkaista sopimussarjassa muitakin 
kuin edellisessä pykälässä tarkoitettuja kansain
välisiä sopimuksia ja kansainvälisiä suhteita 
koskevia ilmoituksia. Nämä ilmoitukset ovat 
nykyisin koskeneet muun muassa sopimusten 
soveltamista, voimassaoloa ja liiteasiakirjoja. 

5 §. Pykälä koskee kansainvälisten sopi
musten julkaisemiskieliä. Lähtökohtana on, et
tä sopimukset julkaistaan ainakin yhdellä alku
peräiskielellä. Tarkoitus ei ole muuttaa nykyistä 
käytäntöä, jolloin sopimukset voidaan julkaista 
useallakin vieraalla kielellä (esimerkiksi poh
joismaiset sopimukset). Jos sopimuksen alku-

peräiskieli on suomi tai ruotsi taikka molem
mat, sopimus julkaistaan näillä kielillä. Jollei 
alkuperäiskielenä ole suomi tai ruotsi taikka 
kumpikaan näistä, sopimukseen on liitettävä 
vastaavasti joko suomen- tai ruotsinkielinen 
taikka molemmille kielille tehty käännös. Tä
mä menettely vastaa hallitusmuodon 22 § :n 
säännöstä lakien ja asetusten julkaisemiskieles
tä. 

Pykälän mukaan eduskunnan hyväksymistä 
edellyttävä kansainvälinen sopimus julkaistaan 
aina suomen ja ruotsin kielellä siten, että nämä 
kielet ovat joko alkuperäiskielinä tai käännök
sinä. 

Muun sopimussarjaan otettavan kansainväli
sen sopimuksen osalta valtioneuvosto voisi 
määrätä, että sopimus julkaistaan ilman suo
men- ja ruotsinkielisiä käännöksiä, siis yhdellä 
tai useammalla alkuperäiskielellä. Jos käännök
set tehdään julkaisemista varten, ne on tehtä
vä sekä suomen että ruotsin kielellä. Kääntä
misvelvoitteesta poikkeaminen edellyttäisi eri
tyisiä syitä. Perusteita harkittaessa voitaisiin 
ottaa huomioon muun muassa sopimuksen laa
juus, luonne ja se, keitä sopimus lähinnä kos
kee. 

Milloin sopimus julkaistaan sopimussarjassa 
muilla kuin suomen ja ruotsin kielellä, tulee 
sopimussarjasta sopimuksen kohdalta ilmetä, 
minkä viranomaisen luona siitä on pyydettäessä 
saatavissa tietoja suomeksi ja ruotsiksi. Vas
taavasti milloin sopimuksesta julkaistaan sopi
mussarjassa ainoastaan tiedonanto tai ulko
asiainministeriön ilmoitus, tulee siitä ilmetä 
mahdollisuus saada tietoja suomeksi ja ruot
siksi. Tietoja sopimuksen määräyksistä tulee 
voida saada sekä suullisesti että kirjallisesti. 
Viranomaisella ei kuitenkaan ole velvollisuutta 
koko sopimuksen kääntämiseen suomeksi ja 
ruotsiksi. 

6 §_ Lain säännöksiä kansainvälisistä sopi
muksista sovelletaan myös sopimuksiin liitty
viin tai kansainvälisen järjestön niiden nojalla 
antamiin Suomen valtiota siroviin päätöksiin 
ja määräyksiin. Tällaisia päätöksiä ja määräyk
siä voivat antaa muun muassa Euroopan vapaa
kauppaliitto (EFTA), Kansainvälinen siviili
iimaiJujärjestö (ICAO) sekä Pohjoismaiden mi
nisterineuvosto. Sopimuksiin liittyviä määräyk
siä voivat olla muun muassa teknisiä määräyk
siä sisältävät liiteasiakirjat. 

7 §. Pykälä sisältää asetuksenantovaltuu
tuksen. 
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2. Tarkemmat säännökset 

Tämän esityksen liitteenä on luonnos asetuk
seksi kansainvälisten sopimusten julkaisemises
ta. Asetus tulisi voimaan samaan aikaan nyt 
puheena olevan lain kanssa. Tarkoitus on myös 
muuttaa Suomen säädöskoelmasta annetun ase
tuksen 2 §:n 3 momentti viittaussäännökseksi, 
jonka mukaan kansainvälisten sopimusten jul
kaisemisesta on säädetty erikseen. 

3. Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 pal
vänä tammikuuta 1982. Sopimussarjan toimit
tamisen kannalta on tarkoituksenmukaista, että 

uudet säännökset tulevat voimaan vuoden alus
ta. 

4. S ä ä t ä mi s j ä r j e s t y s 

Lakiehdotuksen on katsottava sisältävän 
poikkeuksia säädösten julkaisemista koskevista 
hallitusmuodon 20 §:n 3 momentin ja 28 §:n 
2 momentin säännöksistä ja säädösten julkaise
miskieliä koskevasta hallitusmuodon 22 §:n 
säännöksestä. Tämän vuoksi ehdotus on käsi
teltävä valtiopäiväjärjestyksen 6 7 §: ssä sääde
tyllä tavalla. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 6 7 §: ssä määrä
tyllä tavalla, säädetään: 

1 § 
Kansainväliset sopimukset, joiden noudatta

miseen Suomi on sitoutunut, on julkaistava 
Suomen säädöskokoelman erillisessä osassa ( so
pimussarja), jollei jäljempänä tässä laissa toi
sin säädetä. 

2 § 
Valtioneuvosto voi maarata, että sellaisesta 

kansainvälisestä sopimuksesta, joka ei edellytä 
eduskunnan hyväksymistä ja jolla ei ole yleistä 
merkitystä, julkaistaan sopimussarjassa ainoas
taan tiedonanto siitä, minkä viranomaisen luo
na sopimus on yleisön nähtävänä ja mistä se 
on saatavissa. 

3 § 
Kansainvälistä sopimusta, jonka voimaansaat

tamiseksi ei ole tarpeen antaa erillistä säädöstä, 
ei julkaista sopimussarjassa. Ulkoasiainministe
riö voi kuitenkin määrätä, että sopimuksesta 
julkaistaan sopimussarjassa 2 §:ssä tarkoitetut 
tiedot sisältävä ilmoitus tai, milloin sopimuk
sella on yleinen merkitys, että se julkaistaan 
sopimussarjassa. 

4 § 
Sopimussarjassa julkaistaan muutkin kuin 

3 §:ssä tarkoitetut kansainvälisiä sopimuksia ja 
kansainvälisiä suhteita koskevat ulkoasiainmi
nisteriön ilmoitukset. 

5 § 
Kansainväliset sopimukset julkaistaan sopi

mussarjassa ainakin yhdellä alkuperäiskielellä. 
Jos sopimuksen alkuperäiskielenä on suomi tai 
ruotsi taikka molemmat, sopimus julkaistaan 
näillä kielillä. Jollei alkuperäiskielinä ole suomi 
tai ruotsi taikka kumpikaan näistä, sopimukseen 
on liitettävä vastaavasti suomen- tai ruotsin
kielinen käännös tai molemmat. 

V aitioneuvosto voi 1 momentin säännösten 
estämättä erityisistä syistä määrätä, että muu 
kuin eduskunnan hyväksymistä edellyttävä kan
sainvälinen sopimus julkaistaan ilman suomen
ja ruotsinkielisiä käännöksiä. Julkaistavaan so
pimukseen on tällöin liitettävä tieto siitä, miltä 
viranomaiselta sopimuksesta on saatavissa tie· 
toja suomeksi ja ruotsiksi. 

Milloin kansainvälisestä sopimuksesta julkais
taan sopimussarjassa ainoastaan tiedonanto tai 
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ulkoasiainministeriön ilmoitus, tulee siihen si
sältyä 2 momentissa tarkoitettu tieto. 

6 § 
Tämän lain säännöksiä kansainvälisistä sopi

muksista sovelletaan myös sopimuksiin liitty
viin tai kansainvälisen järjestön niiden nojalla 
antamiin Suomen valtiota sitoviin päätöksiin ja 
määräyksiin. 

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1981 

7 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 

8 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1982. 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

Ulkoasiainministeri Paavo Väyrynen 
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Liite 

Asetus 
kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta 

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta 
päivänä kuuta 198 annetun lain ( 1 ) 7 §:n nojalla: 

1 § 
Kansainvälisten sopimusten ja niihin liitty

vien tai kansainvälisen järjestön niiden nojalla 
antamien Suomen valtiota sitovien päätösten ja 
määräysten julkaisemisessa on soveltuvin osin 
noudatettava, mitä Suomen säädöskokoelmasta 
annetun asetuksen ( 696180) 3-7 §: ssä on 
säädetty. 

2 § 
Milloin kansainvälistä sopimusta tai 1 §: ssä 

tarkoitettua päätöstä tai määräystä ei ole jul
kaistu Suomen säädöskokoelman sopimussar
jassa suomen ja ruotsin kielellä tai näille kie
lille tehtyinä käännöksinä taikka milloin maini
tunlaisesta sopimuksesta, päätöksestä tai mää
räyksestä on julkaistu vain tiedonanto tai ulko
asiainministeriön ilmoitus, on tietojen antami
nen sopimuksen, päätöksen tai määräyksen si-

sällöstä sen virkamiehen velvollisuutena, jolle 
kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta an
netun lain ( 1 ) 2 ja 5 §: ssä tarkoitettu 
viranomainen on tämän tehtävän uskonut. 

Milloin sopimuksesta, päätöksestä tai mäa
räyksestä ei ole julkaistu edes tiedonantaa tai 
ulkoasiainministeriön ilmoitusta, on tietojen an
taminen asianomaisen viranomaisen ja tämän 
määräämän virkamiehen tehtävänä. 

3 § 
Ulkoasiainministeriö antaa tarvittaessa tar

kempia määräyksiä tämän asetuksen soveltami
sesta. 

4 § 
Tämä asetus tulee voimaan 

kuuta 1982. 
päivänä 




