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Hallituksen esitys laiksi valtiopäiväjärjestyksen muuttami
sesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan valtiopäiväjärjestyk
seen eduskunnan toimielinten toimiaikaa, työ
muotoja ja menettelytapoja koskevia muutoksia. 

Varsinaiset valtiopäivät olisivat koolla seu
raavien valtiopäivien kokoontumiseen asti, eikä 
valtiopäiviä enää päätettäisi. Säännönmukaisen 
vaalikauden viimeisillä valtiopäivillä tasavallan 
presidentti kuitenkin julistaisi vaalikaudeksi 
valitun eduskunnan työn päättyneeksi nykyisiä 
valtiopäivien päättäjäisiä vastaavin juhlamenoin. 
Puhemies saisi ehdotuksen mukaan lakiin perus
tuvan oikeuden kutsua eduskunta koolle jatka
maan keskeytyneitä valtiopäiviä. 

Puhemiehen ja varapuhemiesten toimikautta 
koskevia säännöksiä muutettaisiin niin, että 
eduskunnalla kaikissa olosuhteissa olisi toimi
valtainen puhemiehistö. Edellisten varsinaisten 
valtiopäivien puhemies ja varapuhemiehet toi
misivat vastaavissa tehtävissä myös ylimääräi
sillä valtiopäivillä. Jos puhemies ja varapuhe
miehet olisivat estyneet johtamasta puhetta 
täysistunnossa, istunnon puheenjohtajana voisi 
toimia tilapäinen puheenjohtaja. 

Edustajan aloiteoikeutta ehdotetaan kehitet
täväksi. Lakialoite voitaisiin tehdä milloin ta
hansa valtiopäivien aikana eduskunnan koolla 
ollessa. Toivomusaloitteen sen sijaan saisi tehdä 
vain varsinaisten valtiopäivien alussa aloiteai
kana. Yleisen aloiteajan pituutta koskevia sään
nöksiä yhtenäistettäisiin. 

Niin sanottujen erikoisvaliokuntien jaosta 
lakimääräisiin ja ylimääräisiin valiokuntiin luo
vuttaisiin. Valtiopäiväjärjestyksessä ja eduskun
nan työjärjestyksessä säädettäisiin, mitkä valio
kunnat ovat pysyviä. Lisäksi eduskunta voisi 
tarpeen vaatiessa asettaa tilapäisiä valiokuntia. 
Valiokuntien, myös suuren valiokunnan, ja 
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kansliatoimikunnan valittujen jäsenten toiml
kausi ehdotetaan jatkumaan koko vaalikauden 
ajan. 

Kaikkien valiokuntien valitseminen ja täy
dentäminen siirrettäisiin ensisijaisesti toimitet
tavaksi eduskunnan täysistunnossa. Kaikkien 
monijäsenisten toimielinten osalta yksimielinen 
eli niin sanottu sopuvaali tehtäisiin mahdolli
seksi ja ensisijaiseksi siitä riippumatta, toimit
taako vaalin eduskunta täysistunnossa vai valit
sijamiehet. Jollei sopuvaalia voitaisi toimittaa, 
olisi vaali suoritettava suhteellisen vaalitavan 
mukaan. 

Asioiden vireillepanoa ja valiokuntaan lähet
tämistä koskevia säännöksiä täydennettäisiin 
ottamalla niihin maininnat eduskunnan tarkas
tettaviksi saatetuista asetuksista ja valtio
neuvoston ja ministeriön päätöksistä. 

Valiokunnan puheenjohtaja saisi mietinnön 
esittelemiseksi puheenvuoron täysistunnossa en
nen muita edustajia. Kirjallisen ja suullisen 
kysymyksen käsittelyä voitaisiin jatkaa seuraa
villa valtiopäivillä. Lisäksi ehdotetaan valtio
päiväjärjestyksen joihinkin säännöksiin selven
nyksiä ja täsmennyksiä lakiteknisistä syistä tai 
säännösten sisällön vanhentumisen johdosta. 

Valtiopäiväjärjestykseen tehtäviksi ehdotet
tujen muutosten johdosta olisi hallitusmuodon 
27 §:ään sekä Pohjoismaiden neuvoston Suo
men valtuuskunnasta ja edustajanpalkkiosta 
annettuihin lakeihin tehtävä vähäiset muutok
set. 

Ehdotetut lait on tarkoitus saattaa voimaan 
sinä päivänä, jona lain vahvistamisen jälkeen 
ensiksi toimitettavissa kansanedustajain vaaleis
sa valittu eduskunta kokoontuu valtiopäiville. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen merkitys 

1.1. Tavoitteet 

1.1.1. Yleistä 

Valtiopäiväjärjestyksen (VJ) uudistaminen 
~onn~ 1928_ tarkoitti lähinnä maan itsenäisty
misen Ja hallitusmuodon säätämisen vuoksi tar
peellisten teknisten muutosten suorittamista 
eduskuntaa koskeviin säännöksiin. Eduskunnan 
järjestysmuodon ja työtapojen voidaan siten 
sanoa perustuvan edelleen vuoden 1906 valtio
päiväjärjestykseen. Viimeksi mainittu laki oli 
kuitenkin laadittu toisenlaisissa yhteiskunnalli
sissa oloissa ja kansanedustuslaitosta varten 
jor:ka työ?'läärä oli huomattavasti vähäisempi 
kmn nykyisen eduskunnan. Eräät voimassa ole
vaan valtiopäiväjärjestykseen siirtyneet periaat
teet ovat tästä syystä vanhentuneet. Eduskun
nassa noudatettavia menettelytapoja on edelleen 
kehitettävä. Erityisesti eduskunnan toiminnan 
jatkuvuutta olisi parannettava ja valtiopäivien 
järjestäytymistä helpotettava. Eräitä valtiop:ii
väjärjestyksen tulkinnanvaraisia säännöksiä olisi 
selvennettävä. 

1.1.2. Eduskunnan toiminnan iatkuvuus 

Eduskunta kokoontuu varsinaisille valtiopäi
ville joko 1 päivänä helmikuuta tai edellisillä 
valtiopäivillä päättämänään muuna päivänä. 
Eduskunta päättää säännönmukaisen vaalikau
den viimeisillä valtiopäivillä myös seuraavan 
vaalikauden ensimmäisten valtiopäivien alkami
sesta. 

Eduskunta voi valtiopäivien aikana työsken
nellä yhtäjaksoisesti, mutta se voi mvös päät
tää keskeyttää valtiopäivät määräajaksi. Kes
keytyksen aikana eduskunta ja sen toimielimet 
eivät voi paria poikkeusta lukuun ottamatta 
työskennellä eivätkä edustajat suorittaa valtio
päivätoimia. 

Valtiopäivien koollaolalle on laissa säädetty 
120 päivän aika, mistä eduskunnan päätöksellä 
kuitenkin voidaan poiketa. Kävtännössä edus
kunta onkin valtiopäivillä koolla huomattavasti 
pitemmän ajan ja päättää istuntojen lopettami
sesta eli valtiopäivien työn päättämisestä sil
loin, kun se on työskentelyn kannalta tarkoi
tuksenmukaista. 

Varsinaisten valtiopäivien aikana eduskunnan 

työskentely on sen omassa vallassa. Siihen voi 
puut.tua ainoastaan tasavallan presidentti hajo
tusmkeuttaan käyttämällä. Valtiopäivien pää
tyttyä eduskunta ei sen sijaan ole enää valtio
elimenä toimintakykyinen. Sillä ei ole puhemies
tä eikä varapuhemiehiä ja useampien muidenkin 
toimielinten toimikausi päättyy valtiopäivien 
paattyessä. Valtiopäivien päättämisen ja seuraa
vien valtiopäivien kokoontumisen välisenä ai
kana eduskunta ei voi omatoimisesti kokoontua. 
Järjestely on tuolloin siis toinen kuin eduskun
nan ajallisesti usein pitemmän kesätauon aikana. 
Kesätauon ajaksi eduskunta päättää ainoastaan 
kesk~yttää istunnot eli valtiopäivät, jotka kui
tenktn edelleen pysyvät koolla. Päättämänään 
päivänä eduskunta kesätauon jälkeen kokoontuu 
jatkamaan valtiopäiviä enemmittä muodollisuuk
sitta. 

Vaalikaudesta ja vuotuisista varsinaisista val
tiopäivistä, jotka ovat oikeudelliselta kannalta 
me:ki:yk.sellisiä _eduskunnan toimintajaksoja, 
tostastalhnen kehttys on painottunut vaalikau
den suuntaan. Tämä kehitys olisi otettava huo
n;ioon myös eduskunnan toiminnan säilntelyssä 
stten, että valtiopäivien merkitystä vaalikauteen 
verrattuna vähennetään. Säännönmukaisen neli
vuotisen vaalikauden valtiopäivät olisi ajallisesti 
muodostettava yhdeksi kokonaisuudeksi siten 
et~~ eduskunta vaalien jälkeen kokoonnuttuaa~ 
ohst käytännössä koolla jatkuvasti viimeisten 
valtiopäivien . työn päättymiseen saakka. Jos 
eduskunta haJotetaan, koollaolo kestäisi edus
kunnan hajaantumiseen asti. 

_Kun valtiopäivien työskentelyn ainoaksi kat
katsutavaksi normaalioloissa jäisi valtiopäivien 
keskeyttäminen, olisi eduskunnan koollesaami
seksi eduskunnan puhemiehelle annettava lakiin 
perustuva oikeus kutsua eduskunta koolle jat
kamaan valtiopäiviä jo ennen eduskunnan päät
tämää kokoontumispäivää. 

Asioiden käsittelyn kannalta eduskunnan toi
minnan jaks~ttais~uden tärkeimpänä ajanjak
~ona on .~aahkaust. ~sioiden käsittely yleensä 
Jatkuu nun sanotun Jatkuvuusperiaatteen mu
kaisesti seuraavilla valtiopäivillä siitä mihin 
käsittely on edellisillä valtiopäivillä jään~t. Eräi
den valtiopäi_väjä~jestyksessä tarkoitettujen 
ed~skunnan totmtelmten, lähinnä valiokuntien 
totmikausi kestää sen sijaan vain valtiooäivien 
aian. Valtiopäivien alussa niihin kuitenkin 
yleensä valitaan samat edustajat, jotka olivat 
jäseninä edellisten valtiopäivien päättyessä. Tä-
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män vuoksi olisi tarkoituksenmukaista säätää 
mainittujen toimielinten toimikaudeksi vaali
kausi. 

Kirjallisten ja suullisten kysymysten vireillä
olo rajoittuu nykyisin valtiopäiviin. Myös näi
den asioiden käsittelyä olisi voitava jatkaa vaa
likauden myöhemmillä valtiopäivillä. 

Eduskunnan toimintakyvyn takaamiseksi kai
kissa olosuhteissa olisi eräitten toimielinten, 
lähinnä täysistunnon ja valiokuntien voitava 
käsitellä välttämättömiä asioita istunnon tai 
kokouksen tilapäisen puheenjohtajan johdolla 
siinä tapauksessa, että toimielimen vakinainen 
johto ei esteen vuoksi voisi hoitaa kokouksen 
johtamistehtäviä. 

1.1.3. Valiokuntien pysyvä organisointi 

Valtiopäiväjärjestyksen mukaan jokaisilla var
sinaisilla valtiopäivillä on asetettava viisi valio
kuntaa. Näiden lakimääräisten valiokuntien 
lisäksi eduskunta voi harkintansa mukaan aset
taa ylimääräisiä valiokuntia. Viimeksi mainit
tuja, alun perin kulloisenkin työtarpeen mu
kaan asetettaviksi tarkoitettuja valiokuntia on 
valtiopäiväjärjestyksen voimassaoloaikana sään
nönmukaisesti asetettu kuudesta kahdeksaan. 
Tästä syystä olisi nykyiset ylimääräiset valio
kunnat muutettava muodollisestikin pysyviksi 
ottamalla niitä koskevat säännökset valtiopäivä
järjestykseen ja eduskunnan työjärjestykseen. 

1.1.4. Lakialoitteen vapaa tekemisoikeus 

Edustajan oikeutta tehdä lakialoitteita yleisen 
aloiteajan päätyttyä olisi väljennettävä. Tämä 
korostaisi sitä, että tasavallan presidentin ja 
eduskunnan lainsäädännöllinen aloiteoikeus on 
tarkoitettu yhtäläiseksi. Nykyistä väljempi aloi
teoikeus vapauttaisi eduskunnan ja sen puhe
miehen sekä viime kädessä perustuslakivalio
kunnan sellaisten edellytysten harkitsemisesta, 
jotka nvkyisin vaaditaan lakialoitteen tekemi
selle vleisen aloiteajan jälkeen. On myös toden
näköistä, että ehdotetun muutoksen iälkeen 
eduskunnan työ jakaantuisi valtiopäivillä ny
kyistä tasaisemmin, koska lakialoitteiden teke
minen ei enää ruuhkantoisi valtiopäivien alussa 
olevaan yleiseen aloiteaikaan. 

1.1.5. Sisäisten vaalien kehittäminen 

Koska toimielimet, lähinnä valiokunnat, va-

litaan nykyisin yleensä yksimielisesti eli niin 
sanotulla sopuvaalilla, olisi vaalimenettelyä ke
hitettävä niin, että kaikki toimielimet pyrittäi
siin valitsemaan ensisijaisesti yksimielisellä vaa
lilla. Järjestäytymismuodollisuuksien joudutta
miseksi olisi valiokunnat voitava valita suoraan 
täysistunnossa, milloin vaalit olisivat yksimie
lisiä. Jollei yksimielisyyttä täysistunnossa saa
vutettaisi, valiokuntien vaali siirrettäisiin valit
sijamiehille. 

1.2. Keinot 

Edellä selostettujen tavoitteiden toteuttami
nen edellyttää valtiopäiväjärjestyksen muutta
mista. Myös hallitusmuodon 27 §:ään joudu
taan ehdottamaan pienehköä muutosta. Valtio
päiväjärjestyksen muutoksilla olisi heijastusvai
kutuksia Pohjoismaiden neuvoston Suomen val
tuuskunnasta ja edustajanpalkkiosta annettuihin 
lakeihin, joita olisi vastaavasti tarkistettava. 

Valtiopäiväjärjestykseen tehtäviksi ehdotetut 
muutokset vaikuttavat eduskunnan työjärjestyk
seen (TJ) , jota olisi tämän vuoksi tarkistet
tava. Toimielinten asettaruismenettelyn kehittä
minen edellyttää sitä paitsi kokonaan uuden 
eduskunnan vaalisäännön hyväksymistä. 

Valtiopäivien avajaisten ja päättäjäisten juh
lamenoista annettua asetusta olisi niin ikään 
muutettava, jos valtiopäivien päättäruisestä esi
tyksessä ehdotetuin tavoin luovutaan. 

2. Ny k y i n e n t i 1 a n n e 

Eduskunnan järjestysmuoto sekä sen työs
kentelytavat ja toiminta on säännelty vuonna 
1928 annetussa valtiopäiväjärjestyksessä. Tar
kempia säännöksiä eduskunnan työmuodoista ja 
menettelytavoista sisältyy eduskunnan VJ 90 
§ :n nojalla itselleen hyväksymään työjärjestyk
seen ja määräyksiin, jotka koskevat valtiopäi
villä suhteellisen vaalitavan mukaan toimitet
tavia vaaleja. 

Valtiopäiväjärjestykseen tehdyt muutokset 
ovat koskeneet erilliskysymyksiä. Eduskunnalle 
tosin annettiin vuoden 1950 valtiopäiville 
esitys valtiopäiväjärjestyksen laajamittaiseksi 
uudistamiseksi (hall. es. n:o 166/1950 vp.), 
joka perustui eduskunnan työmuot0jen rationa
lisoimista selvittäneen komitean mietintöön (ko-
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miteanmietintö 19 51: 1) . Eduskunta kuitenkin 
hylkäsi esitykseen sisältyneen lakiehdotuksen. 

Eduskunnan työskentelyn kannalta tärkein 
muutos tehtiin valtiopäiväjärjestyksen 3 §:n 
muuttamisesta annetulla lailla (276/54), jolla 
vaalikausi pidennettiin nelivuotiseksi. Tämän 
jälkeen valtiopäiväjärjestystä on muutettu edus
kunnan toimintaa koskevien säännösten osalta 
eräitä kertoja. Valtiopäiväjärjestyksen muutta
misesta annetulla lailla (534/64) muutettiin 
57 §:ää siten, että niin sanottu vastauspuheen
vuoron myöntäminen tuli mahdolliseksi. Uuden 
37 a §:n lisäämisestä valtiopäiväjärjestykseen 
annetulla lailla ( 117/66) sallittiin aikaisempien 
kirjallisten kysymysten lisäksi tehdä myös no
peata käsittelyä edellyttäviä suullisia kysymyk
siä valtioneuvoston jäsenille. Valtiopäiväjärjes
tyksen muuttamisesta annetulla lailla (685/69) 
tehtiin mahdolliseksi ulkoasiainvaliokunnan ko
koontuminen oma-aloitteisesti valtiopäivien kes
keydyttyä tai päätyttyä (43 § 2 mom.) ja se
lonteon antaminen eduskunnalle tärkeistä asiois
ta ilman, että keskustelu päättyisi luottamus
lauseäänestykseen (36 § 3 mom.). 

.3. Asian v a 1m i s te 1 u 

3.1. Asian valmistelu ja lausunnonantajat 

Oikeusministeriö asetti neuvoteltuaan asiasta 
eduskunnan puhemiehen kanssa 21 päivänä jou
lukuuta 1979 työryhmän laatimaan muun ohella 
alustavan selvityksen siitä, miten eduskunnan 
menettelytapoja ja työmuotoja koskevia teknis
luonteisia säännöksiä olisi tarkistettava, jotta 
valtiopäiväjärjestyksen ja työjärjestyksen sään
nökset mahdollisimman hyvin vastaisivat käy
tännössä esiintyviä tarpeita. Työryhmään on 
kuulunut virkamiehiä sekä eduskunnan keskus
kansliasta että oikeusministeriön lainvalmistelu
esastosta. 

Valtiopäiväjärjestyksen muuttamistarpeen sel
vittä!"1seksi työryhmä pyysi tärkeimpinä pitä
mistään kysymyksistä lausunnot eduskunnan 
puhemiesneuvostolta ja eduskuntaryhmiltä. Lau
suntojen perusteella työryhmä keskittyi niihin 
lainkohtiin, joiden muuttamiselle oli joko edus
kunnan yksimielinen tai huomattavan suuri 
kannatus. 

Hallituksen esitys rakentuu työryhmän suo
rittamalle valmistelutyölle. 

3 .2. Valmisteluperiaatteet 

Valtiopäiväjärjestykseen ei tässä yhteydessä 
ehdoteta muutoksia, jotka koskisivat poliitti
sesti tai yhteiskunnallisesti kiistanalaisia sään
nöksiä, esimerkiksi ylimpien valtioelinten val
tasuhteita tai määräenemmistöjä. 

Kansanedustajan aloiteoikeutta on selvitelty 
erityisesti siltä kannalta, voitaisiinko aloiteoi
keutta koskevia säännöksiä kehittämällä edis
tää eduskuntatyön sujuvuutta. Tällöin on osoit
tautunut tarkoituksenmukaiseksi tarkistaa lä
hinnä lakialoitteiden tekemisen edellytyksiä. 

Valiokuntalaitoksen osalta on rajoituttu lä
hinnä valiokuntien kokoonpanoa ja niiden työ
tapoja koskevien muutosten ehdottamiseen. 

Useiden valtiopäiväjärjestyksen säännösten 
kieliasu ei vastaa nykykielen vaatimuksia. Pel
kästään tällaisten puutteiden poistamiseksi ei 
muutoksia kuitenkaan ole katsottu tarpeellisiksi 
ehdottaa. Jos säännökseen on ollut muulla 
perusteella tarpeen puuttua, sen kieliasua on 
samalla tarvittaessa tarkistettu. 

4. E h d o t e t u t m u u t o k se t 

4.1. Valtiopäivät 

4.1.1. Varsinaisten valtiopäivien koollaolo 

Varsinaisten valtiopäivien säännöllinen kool
laoloaika määritellään VJ 19 §:n mukaan 120 
päiväksi "joko yhteen menoon taikka väli
ajoin". Kun eduskunta on sotavuosista lähtien 
ollut vakiintuneesti koolla valtiopäivillä kah
deksan-yhdeksän kuukautta eli 240-270 päi
vää, on säännönmukaisesti jouduttu tekemään 
päätös valtiopäivien jatkamisesta 120 päivän 
koollaolaajan täytyttyä. Samassa yhteydessä 
eduskunta on jättänyt puhemiesneuvoston teh
täväksi ehdottaa, milloin valtiopäivät on lope
tettava. Sanottu koollaoloaikaa koskeva sään
nös on siten jäänyt pelkäksi muodollisuudeksi, 
josta voidaan tarpeettomana luopua. 

Eduskunnan päätettyä, milloin valtiopäivät 
lopetetaan, tasavallan presidentti puolestaan 
maaraa päivän, jona valtiopäivät päätetään. 
Varsinaisten valtiopäivien päätyttyä ei edus
kunta, joka ainoastaan valtiopäiville kokoontu
neena voi käyttää sille kuuluvaa valtiovaltaa, 
ole toimivaltainen ennen kuin se jälleen ko
koontuu seuraaville varsinaisille valtiopäiville. 
Jos eduskuntaa tarvitaan valtiopäivien välillä 
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esimerkiksi uuden lain säätämiseksi, tasavallan 
presidentin on kutsuttava eduskunta ylimääräi
sille valtiopäiville. 

Varsinaisten valtiopäivien välinen aika kestää 
nykyisin yleensä runsaan kuukauden. Väliajan 
pituuteen vaikuttaa lähinnä se, saadaanko val
tion tulo- ja menoarvio käsitellyksi ennen vuo
den vaihdetta. 

Valtiopäivien välisenä aikana voivat viralli
sesti toimia ainoastaan ulkoasiainvaliokunta ja 
valtiovarainvaliokunta laissa säädetyin edelly
tyksin (VJ 43 §) sekä tarkistajat (TJ 61 §). 
Puhemiehiä ei muodollisesti tuolloin ole eikä 
esimerkiksi sellainen hallinnollisten toimintojen 
kannalta tärkeä elin kuin kansliatoimikunta 
voi virallisesti kokoontua. 

Kansanedustuslaitoksen toiminnan sellaista 
katkeamista, jota varsinaisten valtiopäivien 
päättyminen nykyisin merkitsee, ei nykyaikana 
voi enää pitää asianmukaisena. V altakunnalla 
tulisi kaikissa oloissa olla toimintakelpoinen, 
joustavasti ja nopeasti koolle kutsuttavissa oleva 
eduskunta. Ylimääräisten valtiopäivien tarjoama 
mahdollisuus on jossakin nopeita toimenpiteitä 
ja päätöksiä edellyttävässä kriisitilanteessa liian 
kankea vaihtoehto muun muassa nykyisen pit
kän kokoonkutsumisajan (15 päivää) vuoksi. 
Vertailun vuoksi voidaan mainita, että eduskun
nan kesälomatauko kestää säännönmukaisesti 
noin kolme kuukautta ja on yleensä huomatta
vasti pitempi kuin valtiopäivien välinen aika. 
Loma-ajaksi eduskunta päättää "keskeyttää 
istuntonsa" eli valtiopäivät kokoontuakseen jat
kamaan niitä päättämänään päivänä tauon jäl
keen. Kokoonnuttuaan keskeytyksen jälkeen 
eduskunta voi välittömästi ja enemmittä muo
dollisuuksitta jatkaa työtään. 

Edellä selostetun perusteella ehdotetaan, että 
säännönmukaisen vaalikauden varsinaisia valtio
päiviä ei, viimeisiä valtiopäiviä lukuun otta
matta, lopetettaisi. Säännönmukainen vaalikausi 
määriteltäisiin laissa. Sillä tarkoitetaan edusta
jainvaalien välistä nelivuotiskautta, jonka aika
na eduskuntaa ei ole hajotettu. Kun valtio
päivien asiat on saatu käsitellyksi siten, että 
työskentelyyn ei enää ole tarvetta, eduskunta 
puhemiesneuvoston ehdotuksesta päättäisi kes
keyttää valtiopäivien työskentelyn. Asianomai
set valtiopäivät jatkuisivat kuitenkin siihen 
saakka, kunnes uudet valtiopäivät kokoontuvat 
joko laissa säädettynä tai eduskunnan edelli
sillä valtiopäivillä päättämänä päivänä. Edus
kunta olisi tarvittaessa kutsuttavissa koolle 

milloin tahansa ja niin nopeasti kuin mahdol
lista ja valtiopäivät jatkuisivat tarpeellisen ajan, 
enintään kuitenkin seuraavien valtiopäivien 
kokoontumiseen. Kun valtiopäiviä edellä tar
koitetuissa tapauksissa ei enää päätettäisi, ei 
valtiopäivien päättäjäisiin liittyviä juhlamenoja 
vastaavia juhlallisuuksia myöskään suoritettaisi. 

Tasavallan presidentille ja eduskunnan puhe
miehelle olisi sen sijaan varattava mahdollisuus 
säännönmukaisen vaalikauden nel"änsillä varsi
naisilla valtiopäivillä virallisesti arvioi a vaali
kauden tapahtumia. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että eduskunta nimenomaisesti päättäisi lopet
taa istuntonsa, minkä jälkeen tasavallan presi~ 
dentti nykyisiä valtiopäivien päättäjäisjuhlame
noja vastaavin tavoin julistaisi eduskunnan työn 
päättyneeksi siltä vaalikaudelta. Eduskunta ei 
vaalikauden jäljellä olevana aikana olisi siten 
enää koolla varsinaisilla valtiopäivillä. Se olisi 
kuitenkin tarvittaessa kutsuttavissa ylimääräi
sille valtiopäiville. 

Ehdotetuilla muutoksilla ei olisi vaikutusta 
eduskunnan hajotuksen jälkeiseen tilanteeseen. 

4.2. Ylimääräiset valtiopäivät 

Esitystä valmisteltaessa on erityisesti selvi
tetty kysymystä siitä, voitaisiinko ylimääräisistä 
valtiopäivistä luopua. Tämä ei kuitenkaan näytä 
mahdolliselta. Vaikka varsinaisten valtiopäiviea 
edellä selostettu jatkuminen seuraavien valtio
päivien kokoontumiseen asti laajentaa eduskun~ 
nan toimintakykyä, jää vielä ajanjaksoja, joina 
eduskunnan koolle saamiseksi on turvauduttava 
ylimääräisiin valtiopäiviin. 

Ensiksikin tulee kysymykseen eduskunnan 
työn päättyneeksi julistamisen ja uusien vaa
lien toimittamisen välinen aika säännönmukai
sen vaalikauden lopussa. Sen pituus riippuu 
siitä, milloin eduskunta voi lopettaa vaalikau
den viimeisten valtiopäivien istunnot. · 

Jos tasavallan presidentti on hajottanut edus~ 
kunnan ja määrännyt sen hajaantumaan verra
ten pian, voi jäädä pitkä aika, jolloin eduskun
nan saisi koolle vain ylimääräisille valtiopäi
ville. Kansanedustajain vaaleista annetun lain 
46 §:n 2 momentin (358/72) säännökset huo
mioon ottaen on lyhyin aika hajotusmääräyksen 
julkaisemisesta uusien vaalien toimittamiseea 
75 päivää. 

Eduskunnan työn tultua julistetuksi säännön
mukaisen vaalikauden lopussa päättyneeksi tai 
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hajotetun eduskunnan hajaannuttua pysyvät 
kansanedustajat edelleen toimivaltaisina edusta
jantoimen hoitajina siksi, kunnes toimitettujen 
vaalien tulos on vahvistettu. Kun aikaisempi 
eduskunta ei ennen viimeksi mainittua ajan
kohtaa enää voi omin toimenpitein kokoontua, 
joudutaan eduskunta siis kutsumaan ylimääräi
sille valtiopäiville. Ylimääräisten valtiopäivien 
kokoontumistarve jäänee tulevaisuudessa vielä
kin vähäisemmäksi kuin voimassa olevan val
tiopäiväjärjestyksen aikana, jolloin ne on pi
detty vuosina 1932 ja 1935. Niistä ei kuiten
kaan voida luopua, jos halutaan turvata edus
kunnan kokoontumismahdollisuus kaikissa 
oloissa. 

Nykyiset nopeat tiedonvälitys- ja kulkuyhtey
det huomioon ottaen ehdotetaan aika, jona yli
määräiset valtiopäivät ovat kutsuttavissa ko
koon, lyhennettäväksi 15 päivästä kolmeen päi
vään. 

4.3. Puhemiehen vaali, asema ja tehtävien 
hoito 

4.3.1. Puhemiehen vaalin sääntely valtiopäivä
iärjestyksessä 

Puhemiehen vaalitavasta säädetään nykyisin 
TJ 2 §:n 2 momentissa. Puhemiehen asema 
ja tehtävät huomioon ottaen olisi asianmukais
ta, että vaalia koskevat säännökset olisivat pe
rustuslaissa. Voidaan lisäksi todeta, että halli
tusmuodon 49 §:ssä säädetään eduskunnan 
oikeusasiamiehen vaali toimitettavaksi samassa 
järjestyksessä kuin puhemiehen vaali, jolloin 
viittaus kohdistuu lakiakio alempitasoisiin sään
nöksiin. 

Edellä sanotun perusteella ehdotetaan, että 
puhemiehen ja varapuhemiesten vaalitapaa kos
kevat säännökset sisällytettäisiin VJ 25 § :ään 
lisättävään uuteen 2 momenttiin, joka soveltu
vin osin olisi kirjoitettava samalla lailla kuin 
hallitusmuodon 23 §:n 2 momentin säännökset 
tasavallan presidentin vaalista. 

4.3.2. Toimikausi 

Eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten 
toimikausi kestäisi edelleen valtiopäivien ajan. 
Ehdotettua valtiopäivien koollaoloa vastaavasti 
puhemiehen ja varapuhemiesten toimikausi kes
täisi seuraavien valtiopäivien kokoontumiseen. 
Vaalikauden viimeisten valtiopäivien jälkeen, 

olivatpa ne säännönmukaisen vaalikauden vii~ 
meiset tai hajotusvaaleja edeltävät, puhemiehen 
ja varapuhemiesten toimikausi jatkuisi, kunnes 
uudet vaalit on toimitettu. Ylimääräisten val
tiopäivien olisi mahdollisimman nopeasti pääs
tävä käsittelemään asioita. Sen vuoksi ja huo
mioon ottaen ylimääräisten valtiopäivien poik
keuksellinen luonne, ehdotetaan, että ylimää
räisiä valtiopäiviä välittömästi edeltävien var
sinaisten valtiopäivien puhemies ja varapuhe
miehet toimisivat sanotuissa tehtävissä myös 
ylimääräisillä valtiopäivillä. Näiden järjestelyjen 
seurauksena eduskunnalla olisi käytännöllisesti 
katsoen aina toimessa oleva puhemiehistö. 

Ehdotettua järjestelmää puoltaa sekin, että 
lainsäädännössä jo nyt edellytetään, että edus
kunnalla olisi aina puhemies (puoluelain 9 §:n 
1 mom., 1/73). Eduskunnan kansliatoimikun
nan toimikelpoisuuden suunniteltu ulottaminen 
koko vaalikaudeksi edellyttää myös aina toimi
valtaisia puhemiehiä ja varapuhemiehiä. Val
tiollisen protokollan kannalta järjestelmä myös 
paranisi, sillä arvojärjestyksessä tasavallan pre
sidentin jälkeen tuleva puhemies olisi aina 
virallisestikin tehtävässään. 

4.3.3. Oikeus kutsua eduskunta koolle 

Vuodesta 1918, jolloin eduskunta sai oikeu
den itse päättää valtiopäivien keskeyttämisestä, 
on keskeytyspäätöksen yhteydessä päätökseen 
uudelleen kokoontumisesta liitetty varaus: "jol
lei puhemies katso olevan syytä jo sitä ennen 
kutsua eduskuntaa koolle". Varaukseen sisälty
vää valtuutta puhemies on joutunutkin useasti 
käyttämään. Nykyisen valtiopäiväjärjestyksen 
voimassa ollessa eduskunta on kesken loman 
kutsuttu koolle vuosina 1930, 1931, 1945, 
1949, 1950, 1953, 1957, 1962 ja 1973 ker
ran, sekä vuosina 1958 ja 1961 kahdesti. Toi
menpide on tavallisimmin johtunut siitä, että 
hallitus on pitänyt joidenkin kiireellisten esi
tysten tai tiedonannon käsittelyä varten edus
kunnan kokoontumista välttämättömänä. 

Esityksessä ehdotetussa järjestelmässä varsi
naiset valtiopäivät säännönmukaisen vaalikau
den viimeisiä valtiopäiviä lukuun ottamatta siis 
keskeytettäisiin, paitsi kesätauon ajaksi, myös 
valtiopäivien loppupuolella, kun työskentelyyn 
ei enää ole tarvetta. Joustavan koollekutsumis
järjestelmän aikaansaamiseksi olisi puhemiehelle 
annettava lakiin perustuva oikeus kutsua edus-
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kunta koolle keskeytyneitä valtiopäiviä jatka
maan. Puhemiehen harkintavaltaa ei olisi tässä 
suhteessa rajoitettava, vaan sen olisi perustut
tava hänen arvioansa siitä, miten tarpeel
lisena eduskunnan kokoontumista esimerkiksi 
hallituksen esittämästä syystä on kulloisessakin 
tilanteessa pidettävä. 

4.3.4. Tehtävien hoito esteen sattuessa 

Valtiopäiväjärjestyksessä ei ole säädetty me
nettelyä sen varalta, että puhemies ja varapuhe
miehet olisivat jostakin ennalta arvaamatto
masta syystä estyneet johtamasta ilmoitettua 
täysistuntoa. Sen vuoksi ehdotetaan, että täl
laisessa tapauksessa täysistunnon tilapäisenä 
puheenjohtajana toimisi suuren valiokunnan 
puheenjohtaja tai, jos hänelläkin olisi este, iäl
tään vanhin läsnä oleva puhemiesneuvoston 
jäsen, siis jonkin valiokunnan puheenjohtaja. 
Istunnossa ei kuitenkaan, elleivät erityisen pa
kottavat syyt muuta vaadi, tehtäisi muuta kuin 
käsiteltäisiin tarpeelliset ilmoitusasiat ja ilmoi
tettaisiin seuraavan istunnon ajankohdasta. 

4.4. Aloiteoikeuden kehittäminen 

4.4.1. Lakialoite 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mlettn
nössä n:o 17 (1980 vp.), jonka valiokunta 
antoi puhemiehen kieltäydyttyä vuoden 1979 
valtiopäivillä esittelemästä hallituksen erään 
esityksen johdosta tehtyä rinnakkaislakialoitetta 
ja eduskunnan lähetettyä puhemiehen menette
lyn valiokunnan tutkittavaksi, on lausuttu tasa
vallan presidentin ja edustajan lainsäädännölli
sen aloiteoikeuden keskinäisestä merkityksestä 
ja lakialoitteesta seuraavaa: 

"Näistä perustuslain säännöksistä (HM 18 § 
1 ja 3 mom., VJ 28, 31, 32 ja 74 §) ilmenee, 
että presidentin ja eduskunnan lainsäädännöl
linen aloiteoikeus on periaatteessa tarkoitettu 
yhtäläiseksi. Perustuslain mukaan edustajalle 
on varattu oikeus esittää oma lainsäädännölli
nen vaihtoehtonsa niissä kysymyksissä, jotka 
hallitus saattaa esityksillään eduskunnan käsi
teltäväksi joko valtiopäivien alussa tai niiden 
aikana. Tämän ohella edustajalla on eduskun
nan aloiteoikeuden käyttäjänä mahdollisuus 
saattaa eduskunnan käsiteltäväksi kaikki halua
mansa lainsäädäntökysymykset yleisenä aloite
aikana tehtävällä aloitteella. Kummassakin ta
pauksessa edustajan aloitteet ovat itsenäisiä 

asian vireilletulotapoja ja ne voidaan eduskun
nassa ottaa käsittelyn pohjaksi mahdollisesta 
hallituksen esityksestä riippumatta. Tässä suh
teessa edustajan aloite eroaa muusta eduskun
nan käsittelyvallasta eli oikeudesta tehdä muu
toksia hallituksen esityksiin tai lakialoitteisiin 
sisältyviin lakiehdotuksiin eduskuntakäsittelyn 
aikana. Edustajan lainsäädännöllinen aloiteoi
keus on siis itsenäistä asian vireillepanovaltaa, 
joten kysymys ei ole oikeudesta esittää muu
toksia käsiteltävinä oleviin lakiehdotuksiin. 
Aloiteoikeudesta on nimenomaiset säännökset 
perustuslaissa. Muutosoikeuden olemassaolo 
voidaan johtaa muun muassa valtiopäiväjärjes
tyksen 63 ja 66 §:n säännöksistä ja säätyval· 
tiopäivien aikana alkaneesta käytännöstä. 

Hallitusmuodon ja valtiopäiväjärjestyksen 
säätämisen aikaan ajatus siitä, että hallituksen 
esitykset ja eduskunta-aloitteet annetaan tai 
tehdään valtiopäivien alussa, vastasi paremmin 
todellisuutta. Edustajan eli eduskunnan yhtäläi
nen lainsäädännöllinen aloiteoikeus oli siis 
myös käytännössä toteutettavissa, koska edus
taja täten saattoi rajoituksista vapaana esittää 
omat lainsäädännölliset vaihtoehtonsa hallituk
sen esityksille, jotka olivat jo yleisenä aloite· 
aikana edustajan käytettävissä. Yhteiskunnallis
ten lainsäädäntötarpeiden lisäännyttyä voimak
kaasti ja lainsäädännön valmistelun ollessa jat· 
kuvaa yhteiskuntakehityksen ja tarkoituksen
mukaisuuden vaatimukset edellyttävät, että 
hallituksen esityksiä annetaan eduskunnalle jat
kuvasti sen koolla ollessa. Nykyisin vain pieni 
osa hallituksen esityksistä voidaan antaa edus
kunnalle siten, että ne ovat edustajien käy
tettävissä yleisenä aloiteaikana. 

Tämä kehitys on johtanut ylimääräisenä aloi~ 
teaikana tehtävän eduskunta-aloitteen merki
tyksen korostumiseen edustajan oman lainsää
dännöllisen vaihtoehdon esittämisoikeuden tur
vaajana. Samaan suuntaan on vaikuttanut myös 
yleisenä aloiteaikana tehtyjen aloitteiden jäämi
nen suurelta osin käsittelemättä. Tämä kehitys 
edellyttää, ettei ylimääräisen aloiteoikeuden 
käytölle aseteta suurempia rajoituksia kuin 
mitä perustuslaki välttämättä vaatii, jotta pre
sidentin ja eduskunnan lainsäädännöllisen aloi
teoikeuden yhtäläisyys voidaan periaatteessa ja 
käytännössä ylläpitää nykyisessäkin tilanteessa." 

Mietinnössä päädyttiin suosittelemaan paitsi 
rinnakkaislakialoitteiden tekemisen edellytysten 
myös muun ylimääräisen aloiteoikeuden väljen
tämistä lakialoitteiden osalta siihen astiseen 
käytäntöön verrattuna. 
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Valiokunta lausui käsityksenään, että ylimää

räisen aloiteoikeuden laajuuden yleiseksi lähtö
kohdaksi on asetettava, että aloite on luonnol
lisessa ja suoranaisessa yhteydessä sen suoras
taan aiheuttaneen perusteen eli eduskunnan 
päätöksen, annetun tai peruotetun hallituksen 
esityksen tai muun valtiopäivien aikana sattu
neen tapauksen kanssa. VJ 32 §:ssä mainittuja 
muita eduskunta-aloitteen aiheuttamisperusteita 
kuin hallituksen esityksen antamista tai peruut
tamista tulee soveltaa siten, että aloiteoikeuden 
yhtäläisyys voi myös tältä osin toteutua ny
kyistä paremmin. Perusteina aloiteoikeuden 
käyttämiselle on hyväksyttävä kaikki eduskun
nan päätökset ja muut valtiopäivien aikana sat
tuneet tapaukset, jotka perustavat tai tuovat 
esille lainsäädäntötarpeita. Tämä aloiteoikeuden 
käyttö ei kuitenkaan saa johtaa ristiriitaan hal
litusmuodon 2 §:n toimivallanjakoa koskevan 
perussäännöksen kanssa. 

Perustuslakivaliokunnan mietintö esiteltiin 
eduskunnan tiedoksi 23 päivänä syyskuuta 
1980. Tämän jälkeen ei puhemies ole kieltäy
tynyt esittelemästä yhtään rinnakkaislakialoi
tetta valiokuntaan lähettämistä varten. 

Edellä sanotun perusteella ja huomioon ot
taen eduskunnan työskentelyn kannalta aloite
käytännöstä mietinnön esittelemisen jälkeen 
saadut myönteiset kokemukset olisi lakialoit
teen tekeminen kokonaan vapautettava ajalli
sista ja asiallisista rajoituksista. Lakialoitteiden 
osalta luovuttaisiin siis jaosta yleiseen ja yli
määräiseen aloiteaikaan. Edustajalla olisi oikeu!l 
tehdä VJ 31 §:ssä tarkoitettu lakialoite edus
kunnan ollessa koolla valtiopäivätoimien teke
misessä nykyisin vallitsevan käytännön mukai
sesti. Sellaista asiallista yhteyttä aloitteen teke
misen aiheuttaneeseen perusteeseen kuin ny
kyään edellytetään, ei enää vaadittaisi eikä 
aloitteen tekemiselle olisi asetettu myöskään 
määräaikaa. 

Ehdotetun muutoksen jälkeenkin hallitus 
pääasiassa johtaisi lainsäädäntötyötä ja ensi si
jassa huolehtisi tarpeellisten esitysten valmis
telemisesta käytettävissään olevan hallinto-orga
nisaation avulla. VJ 87 §:ää, jonka mukaan 
hallituksen esitykset on täysistunnossa ja valio
kunnassa otettava ensimmäisinä käsiteltäviksi, 
ei ehdoteta tässä yhteydessä muutettavaksi. 
Hallitus voi lisäksi edelleen pyrkiä vaikutta
maan eduskunnan lainsäädäntötyöhön muun 
muassa esitysten peruuttamisoikeutta käyttä
mällä. 
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4.4.2. Toivomusaloite ja raha-asia-aloite 

Valtiopäiväjärjestyksen mukaan toivomus
aloite ja raha-asia-aloite voidaan tehdä myös 
ylimääräisenä aloiteaikana. Tällöin pitää jonkin 
VJ 32 §:ssä tarkoitetun perusteen suorastaan 
antaa aihetta aloitteen tekemiselle. Oikeuttaan 
tehdä sanottuja aloitteita yleisen aloiteajan jäl
keen eivät kansanedustajat juuri ole käyttäneet 
lukuun ottamatta raha-asia-aloitteita, joista suu
rin osa tehdään tulo- ja menoarvioesityksen 
antamisen yhteydessä. 

Toivomusaloitteita on vuoden 1928 valtio
päiväjärjestyksen voimassa ollessa yleisen aloi
teajan jälkeen tehty kaikkiaan 14, niistä 12 
vuosina 1932-1935, yksi vuoden 1952 ja 
yksi vuoden 1969 valtiopäivillä. Näistä aloit
teista 10 on liittynyt tulo- ja menoarvioesityk
seen, pääasiassa lisäbudjettiin, kolme hallituk
sen esityksiin ja yhden aiheena on ollut ajan
kohtainen tapaus. Vuosina 1952 ja 1969 jätet
tyjen toivomusaloitteiden esittelemisestä puhe
mies kieltäytyi katsoen, ettei se tapaus, johon 
aloitteen tekeminen oli perustettu, suorastaan 
antanut aihetta aloitteen tekemiselle, ja edus
kunta hyväksyi puhemiehen menettelyn. 

Vain yksi raha-asia-aloite on yritetty tehdä 
yleisen aloiteajan ulkopuolella sen liittymättä 
tulo- ja menoarvioesitykseen. Aloite tehtiin vuo
den 1935 valtiopäivillä. Perusteena oli tällöin
kin valtiopäivien aikana sattunut tapaus. Aloit
teen esittelemisestä kieltäydyttiin. 

Toivomusaloitteen tekeminen ehdotetaan sal
littavaksi vain varsinaisten valtiopäivien alussa 
aloiteaikana. Vaikka tämän voidaan sanoa muo
dollisesti rajoittavan edustajan oikeuksia, edus
kuntakäytäntö kuitenkin osoittaa, että toimen
piteellä ei olisi käytännön vaikutuksia. Ehdo
tettu toimenpide merkitsisi eduskuntatyön jär
jestelyn kehittämistä. Eduskunta voisi sekä 
aloiteaikana tehdyn toivomusaloitteen perus
teella että muulloin asian käsittelyn yhteydessä 
ja puitteissa lausua hallitukselle toivomuksia 
toivomusponnen tai perustelulausuman muo
dossa. Usein toivomusaloitteen avulla pyritään 
vaikuttamaan toimeenpanovallan käyttöön. Tätä 
tarkoitusta silmällä pitäen joutuisampi ja ehkä 
tehokkaampikin keino on kysymysmenettely, 
jota puolestaan ehdotetaan kehitettäväksi. 

Raha-asia-aloitteen saisi esityksen mukaan 
tehdä varsinaisten valtiopäivien alussa olevan 
aloiteajan jälkeen ainoastaan aikana, joka kes
täisi seitsemän päivää siitä päivästä, jona hal-
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lituksen esitys valtion tulo- ja menoarvioksi on 
ilmoitettu saapuneeksi eduskunnalle. Kun raha
asia-aloitteen sisältöön ei ehdoteta muutosta, 
aloitteen tekemisaikojen sääntely merkitsisi 
ainoastaan muodollista täsmennystä voimassa 
olevaan järjestelmään verrattuna ja nykyisin nou
datetun käytännön vahvistamista. 

4.4.3. Aloiteaikojen uudistaminen 

Yleinen aloiteaika kestää voimassa olevan 
lain mukaan 14 päivää vaalien jälkeen pidettä
villä ensimmäisillä valtiopäivillä ja 10 päivää 
muilla valtiopäivillä niiden avaamisesta. Yli
määräinen aloiteaika kestää seitsemän päivää 
siitä päivästä, jona edustajan on katsottava saa
neen tiedon aloitteen tekemisen aiheuttaneesta 
tapauksesta. Kun ylimääräiset aloitteet pääasias
sa ovat olleet hallituksen esityksiin liittyviä niin 
sanottuja rinnakkaislakialoitteita ja raha-asia
aloitteita, tämä aloiteaika on ollut seitsemän 
päivää siitä, kun hallituksen esitys on ilmoi
tettu saapuneeksi eduskunnalle, viimeksi mai
nittua päivää mukaan lukematta (TJ .35 §). 

Lakialoitteita koskevien ehdotusten toteutta
minen merkitsisi sitä, että lakialoitteiden teke
minen ei olisi enää sidottu määräaikoihin. Laki
aloitteen käsittelyn kannalta sen sijaan saattaa 
olla tärkeää, että aloite tehdään hyvissä ajoin, 
jos se aiotaan saada käsitellyksi esimerkiksi 
jonkin hallituksen esityksen yhteydessä valio
kunnassa. 

Varsinaisten valtiopäivien alussa oleva aloite
aika ehdotetaan vaalikauden ensimmäisillä val
tiopäivillä pysytettäväksi nykyisenä eli 14 
päivänä valtiopäivien avaamisesta. Muilla val
tiopäivillä aloiteaika ehdotetaan seitsemäksi 
päiväksi. Kun valtiopäivien järjestäytyminen ta
pahtuisi melko joutuisasti ja sanottu aloiteaika 
etupäässä koskisi muodoltaan verraten yksin
kertaisten toivomusaloitteiden tekemistä, vii
kon aloiteaikaa voidaan pitää riittävänä. 

Raha-asia-aloitteiden kohdalla aloiteaikaan 
ehdotetuilla muutoksilla ei olisi suurtakaan 
merkitystä. Valtiopäivien alussa aloiteaika olisi 
sama kuin toivomusaloitteilla. Raha-asia-aloit
teita voitaisiin sen lisäksi tehdä tulo- ja meno
arvioesityksen yhteydessä seitsemän päivän 
aikana. 

Ylimääräisiin valtiopäiviin esityksen mukai
silla aloiteaikojen järjestelyillä ei olisi sanotta
vaa vaikutusta. Aloiteoikeus niillä on VJ 21 
S:n 3 momentin nojalla varsin rajoitettu. Tä
män säännöksen johdosta aloitteen tiukka asia!-

linen kytkeytyminen hallituksen esitykseen säi
lyisi ennallaan. Ajallisesti lakialoitteen tekemis
oikeutta ei ylimääräisilläkään valtiopäivillä enää 
kuitenkaan rajoitettaisi. Ylimääräisten valtiopäi
vien käsiteltäväksi annettuun esitykseen liittyvä 
lakialoite voitaisiin siten tehdä milloin tahansa 
sanottujen valtiopäivien aikana. 

4.5. Jatkuvuusperiaate kirjallisissa ja 
suullisissa kysymyksissä 

Kirjallisen ja suullisen kysymyksen käsittelyä 
ei VJ .37 ja 37 a §:n mukaan jatketa seuraa
villa valtiopäivillä. Jos kysymykseen ei ole vas
tattu niillä valtiopäivillä, joilla se on tehty, 
kysymys raukeaa. V aitiopäivien päättyessä rau
keaa mainitusta syystä varsinkin kirjallisia ky
symyksiä, joihin vastaamisaika on verraten 
pitkä eli 30 päivää siitä, kun ministeri on 
saanut asiasta tiedon. 

Valtiopäivien ollessa päättymässä on edus
kunnan kansliaan saapunut kirjallisiin kysymyk
siin vastauksia, joita ei ole voitu ottaa huo
mioon sen johdosta, että eduskunnalla ei val
tiopäivillä enää ole ollut sellaista täysistuntoa, 
jossa vastaukset kirjallisiin kysymyksiin olisi 
voitu saattaa eduskunnan tietoon. Rauenneet 
kysymykset on yleensä pantu uudelleen vireille 
seuraavilla valtiopäivillä, jolloin eduskunnan ja 
valtioneuvoston kanslioissa sekä ministeriöissä 
on jouduttu tekemään sama työ osittain kahteen 
kertaan. 

Kysymysmenettely kuuluu eduskunnan tavan
mukaiseen toimintaan toisin kuin välikysymys
menettely. Kun valtiopäivien työskentely oa 
pidentynyt keskimäärin noin yhdeksään kuu
kauteen ja kun kirjalliset ja suulliset kysymyk
set pysyvät vireillä valtiopäivien välistä aikaa 
yleensä huomattavasti pitemmän eduskunnan 
kesätauon ajan, ei näytä olevan perusteltua 
syytä siihen, että kysymykset raukeaisivat val
tiopäivien päättymiseen. Sen vuoksi ehdote
taan, että VJ 35 §:n säännöksestä ilmenevä 
asioiden jatkuvan vireilläpysymisen periaate 
ulotettaisiin myös kirjallisiin ja suullisiin kysy
myksiin. Ne pysyisivät siten vireillä myös val
tiopäivien vaihtuessa. Määräaikojen laskemi
sessa noudatettaisiin VJ 93 §:n 2 momemin 
säännöksiä. Kysymysten vireilläolo päättyisi 
kuitenkin vaalikauden päättyessä. 

Ehdotetun muutoksen jälkeen jatkuvuusperi
aate koskisi kaikkia muita asioita paitsi VJ 
.36 §:ssä tarkoitettua valtioneuvoston tiedon-
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antoa, ilmoitusta ja selontekoa sekä VJ 37 
§:ssä säänneltyä välikysymystä. Ne raukeaisi
vat aina valtiopäivien päättyessä. Näiden asioi
den kohdalla ei niiden luonne huomioon ottaen 
ole tarkoituksenmukaista muuttaa nykyisiin 
säännöksiin perustuvaa käytäntöä. 

4.6. Valiokunnat ja eräät muut toimielimet 

4.6.1. Pysyvät ;a tilapäiset valiokunnat 

Asioiden valmistelevaa käsittelyä varten on 
eduskunnassa valiokuntalaitos, jonka muodos· 
tavat niin sanotut erikoisvaliokunnat ja suuri 
valiokunta. Lähes kaikki asiat, joista eduskunta 
täysistunnossaan päättää, on valtiopäiväjärjes
tyksen mukaan valiokunnassa valmisteltava. 
Tässä mielessä vallitsee asioiden valmistelu
pakko. 

Jokaisilla varsinaisilla valtiopäivillä on viiden 
päivän kuluessa niiden avaamisesta asetettava 
lakimääräiset valiokunnat eli perustuslakivalio
kunta, lakivaliokunta, ulkoasiainvaliokunta, val
tiovarainvaliokunta ja pankkivaliokunta. Näistä 
valiokunnista on valtiovarainvaliokunnassa ol
tava vähintään 21, pankkivaliokunnassa vähin
tään 11 ja muissa valiokunnissa vähintään 17 
jäsentä. Valiokuntien toimiala on lakivaliokun
taa lukuun ottamatta osaksi yksityiskohtaisesti 
laissa säännelty. Tarvittaessa voidaan asettaa 
ylimääräisiä valiokuntia, joiden toimikausi kes
tää myös valtiopäivien ajan ja joiden toimi
alasta tehdään päätös niiden asettamisen yhtey
dessä. Ylimääräisessä valiokunnassa on vähin
tään 11 jäsentä. Sinne voidaan lähettää sen
laatuinen asia, joka olisi lakimääräisen valio
kunnan valmisteltava. 

Käytännössä eduskunnan valiokuntalaitos on 
vakiintunut käsittelemään lakimääräisten valio
kuntien lisäksi seuraavat jokaisilla valiopäivillä 
asetettavat ylimääräiset valiokunnat, nimittäin 
talousvaliokunnan, laki- ja talousvaliokunnan, 
sivistysvaliokunnan, maa- ja metsätalousvalio
kunnan, sosiaalivaliokunnan, liikennevaliokun
nan, puolustusasiainvaliokunnan ja toisen laki
valiokunnan. Niissä kussakin on 17 jäsentä. 
Ylimääräisten valiokuntien pääpiirteinen toimi
ala ilmenee jo eräiden valiokuntien nimestä ja 
se on useasti pitkän perinteen muovaama. Jo
kaisilla valtiopäivillä asetettujen ylimääräisten 
valiokuntien itse asiassa pysyvää luonnetta 
osoittaa se, että niistä yksikamarisen eduskun
nan ensitntnäi~illä eli V''"r1"'11 l9f17 valtinnäivillä 
jo toimivat talousvaliokunta, joka tuolloin oli 

sitä paitsi lakimääräinen, laki- ja talousvaliokun
ta, maatalousvaliokunta ja työväenasiainvalio
kunta, joista viimeksi mainitut vastasivat ny· 
kyisiä maa- ja metsätalousvaliokuntaa ja sosiaali
valiokuntaa. Vuoden 1908 valtiopäivistä lähtien 
on toiminut sivistysvaliokunta, vuoden 19 31 
valtiopäivistä kulkulaitosvaliokunta vastaten 
nykyistä liikennevaliokuntaa ja vuoden 1938 
valtiopäivistä puolustusasiainvaliokunta. Vuoden 
1972 valtiopäivistä lähtien on yhtäjaksoisesti 
asetettu myös toinen lakivaliokunta. 

Näiden pysyväisluontoisten valiokuntien li
säksi on ajoittain asetettu tilapäisiä ( ylimääräi
siä) valiokuntia yleensä jotakin suurehkoa lain
säädäntöhanketta valmistelemaan. Tällaisia va· 
liokuntia ei 1970- ja 1980-luvuilla enää ole 
käytetty. 

Kun erikoisvaliokuntien määrä ja pääpiirteit· 
täinen toimiala- ja tehtäväjako on edellä selos
tetusta ilmenevin tavoin täysin vakiintunut, 
ehdotetaan valiokuntien jakamisesta lakimääräi
siin ja ylimääräisiin valiokuntiin luovuttavaksi. 
Niiden sijasta asetettaisiin pysyviä valiokuntia. 
Säännökset niistä pysyvistä valiokunnista, jotka 
vastaavat nykyisiä lakimääräisiä valiokuntia, si
sällytettäisiin edelleen valtiopäiväjärjestykseen. 
Muista pysyvistä valiokunnista säädettäisiin tar
kemmin eduskunnan työjärjestyksessä. 

Sen lisäksi eduskunnalla olisi edelleen oikeus 
asettaa tiettyä asiaa valmistelemaan tilapäinen 
valiokunta, jonka toimikausi pääsääntöisesti kes
täisi sen valmisteltavaksi annetun asian käsitte
lyn ajan. 

Ehdotetut säännökset valiokunnista vastaisi
vat siten tosiasiallista tilannetta. Joustavuudel
taan järjestely vastaisi nykyistä, koska eduskun
nan työjärjestys, jonka säännösten varassa osa 
pysyviä valiokuntia tulisi olemaan, on muu
tettavissa eduskunnan päätöksellä. Niin ikään 
olisi mahdollista irrottaa jonkin asian valmistelu 
säännönmukaisesta valmisteluorganisaatiosta ja 
antaa se erityisesti sitä varten asetetulle valio
kunnalle. Järjestely yksinkertaistaisi myös edus
kunnan järjestäytymismuodollisuuksia, koska 
erityisiä päätöksiä pysyvistä valiokunnista ei 
tarvittaisi. 

4.6.2. JatkutJuusperiaatteen ulottaminen toimi
elimiin 

Valtiopäiväjärjestyksessä tarkoitetuista edus
kunnan asettamista toimielimistä valiokuntien, 
tarkistajien ja kansliatoimikunnan jäsenet vali
taan valtiopäiviksi kerrallaan. Näiden toimielin-
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ten 'kokoonpanon osalta niin sanottu jatkuvuus
periaate ei siis ole voimassa. Puhemiesten ja va
liokuntien valitsemistavasta seuraa, että puhe
miesneuvoston toimikausikin kestää valtiopäi
vien ajan. 

Seuraavilla valtiopäivillä valitaan matnlttui
hin toimielimiin yleensä jäseniksi valtaosa, jol
lei miltei kaikki edellisillä valtiopäivillä toimi
elimen jäseninä olleista edustajista. Käytännössä 
valiokuntien kokoonpano muuttuu enemmän 
valtiopäivien aikana kuin niiden alussa. Valtio
päivien aikana valiokuntapaikkoja joudutaan jär
jestelemään etenkin hallituksen vaihdosten yh
teydessä, kun valtioneuvoston jäseniksi nime
tyt edustajat joutuvat jättämään paikkansa va
liokunnassa ja valtioneuvoston jäsenyydestä va
pautetut edustajat sijoitetaan valiokuntien jä
seniksi. 

Sanotusta syystä ja eduskunnan järjestäytymi
sen yksinkertaistamiseksi ehdotetaan, että valio
kunnat suuri valiokunta mukaan lukien asetet
taisiin vaalikaudeksi, joka myös pääsääntöisesti 
siis olisi valiokunnan jäsenten toimikausi. 

Ehdotettuun järjestelmään siirtyminen edel
lyttäisi kuitenkin, että valiokunnan jäsenen 
vaihtaminen tai vapautuneen paikan täyttämi
nen kesken vaalikauden voisi tapahtua jousta
vasti. Tältä osin riittää nykyisen järjestelmän, 
ennen kaikkea TJ 13 § :n säännösten pysyttämi
nen voimassa. 

Olisi myös varmistettava, että valiokunnan 
kokoonpano ei esimerkiksi edustajan eduskunta
ryhmästä eroamisen vuoksi ainakaan pitkäksi 
aikaa pääsisi muodostumaan eduskunnan poliit
tisia voimasuhteita vastaamattomaksi ja että va
liokunnan kokoonpano muutoinkin olisi asian
omaisen ryhmän edustuksen kannalta poliitti
sesti toimintakykyinen. Sen vuoksi puhemies
neuvostolle olisi annettava oikeus tehdä ehdo
tus valiokunnan uudelleen asettamisesta sen jäl
jellä olevaksi toimikaudeksi. Muodollisesti olisi 
tuolloin kysymys valiokunnan kokoonpanon 
uusimisesta, vaikka toimenpiteen tosiasiallisena 
tarkoituksena saattaisi olla vain valiokunnan 
voimasuhteiden palauttaminen ennalleen. Jo ny
kyisin eduskunta voi VJ 39 § :n 2 momentin 
mukaan puhemiesneuvoston ehdotuksesta päät
tää, että valitsijamiehet on asetettava uudelleen. 

Kun valiokuntien puheenjohtajat mvös valit
taisiin valiokunnan toimikaudeksi, eduskunnalla 
olisi ottaen huomioon puhemiehPn ja varapuhe
miesten toimikautta koskevat ehdotukset koko 
vaalikauden ajan jatkuvasti toimivaltainen puhe
miesneuvosto. 

Tarkistajat valittaisiin edelleen toimeensa vai• 
riopäivien ajaksi kerrallaan. 

Tässä yhteydessä ei voida puuttua Pohjois
maiden neuvoston Suomen valtuuskuntaan va
littujen kansanedustajajäsenten toimikauteen, 
vaan se pysyisi ennallaan ja jäsenet olisi siten 
valittava edelleen jokaisilla valtiopäivillä. Tämä 
johtuu Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja 
Tanskan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen 42 
artiklasta ( SopS 21/71) , jonka mukaan neuvos
ton jäsenet ja varajäsenet valitaan vuosittain. 

Eduskunnan hallinnollisten toimintojen li
sääntyminen sekä kanslian samoin kuin edus
kunnan yhteydessä toimivien laitosten laajen
tuminen ja niiden henkilökunnan kasvu edellyt
tävät, että eduskunnan kansliatoimikunta, jolla 
hallinnollistaloudellisissa asioissa on keskeinen 
päätösvalta, olisi koko vaalikauden toimikelpoi
nen. Puhemiehen ja varapuhemiesten toimikau
den järjestely ehdotetuin tavoin toteuttaisi kans
liatoimikunnan jatkuvan toimikelpoisunden edel
lytyksen puhemiesjäsenten osalta. Vastaavasti 
neljän valitun jäsenen toimikausi olisi ulotetta• 
va koskemaan koko vaalikautta. 

Toimielinten toimikauden järjestely ehdote
tuin tavoin merkitsisi sitä, että eduskunta va· 
litsisi yksien varsinaisten valtiopäivien ajaksi 
enää puhemiehen, varapuhemiehet, tarkistajat ja 
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskun
nan kansanedustajajäsenet. 

4.6.3. Toimielinten valitsemismenettelyn yksin
kertaistaminen 

Eduskunnan valittavan useampijäsenisen toi
mielimen vaali suoritetaan täysistunnossa tai 
valitsijamiesten kokouksessa. Valtiopäiväjärjes
tyksen useimpien vaaleja koskevien säännösten 
mukaan on ensin yritettävä yksimielistä eli niin 
sanottua sopuvaalia (41 §, 82 a 2 mom., 83 § 4 
mom., 83 a § 3 mom., 85 § 2 mom. ja 89 
§ 1 mom.). Jos yksimieliseen vaaliin ei päästä, 
toimitetaan vaali suhteellisen vaalitavan mu· 
kaan. Suhteellisessa vaalissa on noudatettava 
eduskunnan työjärjestyksen liitteeksi otettuja, 
valtiopäivillä suhteellisen vaalitavan mukaan 
toimitettavia vaaleja koskevia määräyksiä. 

Eduskunta valitsee täysistunnossa useampi
jä~enisistä toimielimistä valitsiiamiPY,et. suuren 
valiokunnan jäsenet, tarkistajat ja kansliatoimi
kunnan jäsenet. Muiden toimielinten vaalin 
suorittavat valitsijamiehet. 

Käytännössä vaali on useimmissa tapauksissa 
yksimielinen ja toimitetaan eduskunnassa ole-
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vien ryhmien vaalia edeltävissä neuvotteluissa 
tekemän sopimuksen mukaisesti. Sopuvaaliin 
päätymistä esimerkiksi valiokuntapaikkojen 
osalta on omiaan edistämään se, että pienet 
ryhmät saavat neuvotteluissa yleensä paikkoja 
enemmän kuin niille suhteellisuuden mukaan 
kuuluisi eivätkä ne siten juuri riitauta sopi· 
mustulosta. 

Edellä sanotun perusteella ehdotetaan vaali
menettely jaksotettavaksi siten, että valittava 
toimielin olisi aina yritettävä ensin valita yksi
mielisesti. Vasta sen epäonnistuttua vaali olisi 
toimitettava suhteellisen vaalitavan mukaan. 

Erikoisvaliokuntien vaali siirrettäisiin ensi 
vaiheessa täysistunnon toimitettavaksi. Se yksin
kertaistaisi huomattavasti eduskunnan järjestäy
tymismuodollisuuksia vaalikauden alussa. Täys
istunnossa toimitettavan vaalin ehdottomaksi 
edellytykseksi olisi kuitenkin tällöin samoin 
kuin muiden täysistunnossa suoritettavien vaa
lien ensi vaiheen osalta asetettava yksimielisyys 
eli se, että valittavia ehdotetaan enintään niin 
monta kuin on täytettäviä paikkoja. Jos valit
tavia ehdotetaan useampia, erikoisvaliokuntien 
vaalia ei siinä tapauksessa enää suoritettaisi 
täysistunnossa, vaan se siirrettäisiin valitsija
miesten toimitettavaksi. Myös näiden toimit
tama vaali olisi kaksivaiheinen. Vasta kun yri
tys toimittaa yksimielinen vaali epäonnistuisi, 
suoritettaisiin suhteellinen vaali. Vastaavaa jär
jestelyä ehdotetaan myös Pohjoismaiden neu
voston Suomen valtuuskunnan kansanedustaja
jäsenten valintaan. 

Muut eduskunnan täysistunnossa tai valitsija
miesten kokouksessa nykyisin toimitettava! vaa
lit pysyisivät edelleen niiden suoritettavina. 

Toimielimen paikan jäätyä avoimeksi toimi
tettaisiin tävdennysvaali noudattamalla soveltu
via osin edellä selostettuja periaatteita. 

Ensi vaiheessa yksimielistä vaalia tavoittele
van järjestelmän edellytvksenä täysistunnmsa 
toimitettavan vaalin osalta on, että toimieli
men jäsenten ja varajäsenten määrä on ennen 
vaalia määrätty. Tämän vuoksi työjärjestykses
sä olisi tarkemmin säädettävä, kuinka monta 
jäsentä ja varajäsentä valitsijamiehiin ja valio
kuntiin valitaan. Valitsijamiesten toimitettavan 
vaalin osalta samaa tarvetta ei välttämättä ole, 
koska eduskunta voi antaessaan valitsemistoi
xr.eksiannon samalla päättää, kuinka monta jä
sentä ia varajäsentä tai varamiestä toimielimeen 
on valittava, jollei heidän määrästään ole ni
menomaisesti säädetty. 

4.7. Täysistunnon puheenvuorojen myöntämis
menettely 

4.7.1. Ryhmäpuheenvuoromenettelyn sääntely 

Täysistunnossa on jokaisella edustajalla VJ 
57 § :n mukaan oikeus eräin pienehköin rajoi
tuksin saada puheenvuoro siinä järjestyksessä, 
jossa hän on keskusteluun ilmoittautunut. Käy
täntö on kuitenkin tässä kohdin muodostunut 
ristiriitaiseksi lain nimenomaisen säännöksen 
kanssa. Vuoden 1952 valtiopäivistä lähtien on 
valtion seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio
esityksen lähetekeskustelussa ja yleiskeskuste
lussa sekä sanotun vuoden jälkeen myös val
tioneuvoston tiedonantaa ja selontekoa sekä 
välikysymystä koskevissa keskusteluissa sovel
lettu niin sanottua ryhmäpuheenvuorojärjestel
mää. Siinä keskusteluun ennen istuntoa ilmoit
tautuneet edustajat on ryhmitelty puhujalis
talle vuorottelemaan eduskunnassa olevien ryh
mien suuruusjärjestyksessä. Keskustelun alettua 
siihen ilmoittautuneet edustajat saavat puheen
vuoron sen sijaan ilmoittautumisjärjestyksen 
mukaan. Selostettu käytäntö on vakiintunut. 

Ristiriidan poistamiseksi ehdotetaan valtio
päiväjärjestykseen otettavaksi säännös siitä, että 
edellä mainituissa keskusteluissa voitaisiin pu
heenvuorot antaa nykyisin noudatetun käytän
nön mukaisesti, jos työjärjestyksessä asiasta 
näin tarkemmin säädettäisiin. Vakiintuneen käy• 
tännön lisäksi on viitattava siihen, että ehdo
tettu säännös ei rajoittaisi kenPnbän oihutta 
saada puheenvuoro puheena olevissa asioissa, 
vaan se oikeuttaisi sääntelemään ainoastaan pu
heenvuorojen mvöntämisjäriestvstä. Säärlös
teknisesti ehdotettu järjestely olisi samanlai
nen kuin jo on voimassa vastauspuheenvuoro
jen osalta, joilla niin ikään poiketaan siitä pää
säännöstä, että puheenvuorot annetaan pyytä· 
misjärjestyksessä ( VJ 57 § 1 mom.). 

4.7.2. Valiokunnan puheenjohtajan etuoikeus 

Valiokunnan puheenjohtajan, joka haluaisi 
täysistunnossa käyttää puheenvuoron selostaak
seen valiokunnan mietintöä, on pvydettävä pu· 
heenvuoro säädetyssä järjestvksessä. Jollei pu
heenjohtaja pääse puhujalistalle ensimmäiseksi, 
hänen puheenvuoronsa, joka olisi saattanut mie
tinnön ohella tarjota luontevan pohjan täysis· 
tuntokeskustelulle, voi tulla niin mvöhään, että 
sillä ei asian kokoavan esittelyn kannalta ole 
enää merkitystä. 
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Jos valiokunnan puheenjohtajalle halutaan 
turvata oikeus puheenvuoron saamiseen ennen 
muita edustajia, valiokunnan on nimettävä pu
heenjohtaja VJ 45 §:n 3 momentissa tarkoi
tetuksi esittelijäksi, joka tässä ominaisuudessaan 
saa mainitun etuoikeuden ( VJ 60 §). Voi
massa olevan valtiopäiväjärjestyksen aikana sa
nottuja säännöksiä sovellettiin ensimmäisen ker
ran vasta vuoden 1978 valtiopäivillä, jolloin 
perustuslakivaliokunta nimesi puheenjohtajansa 
mietintönsä esittelijäksi. Tämän jälkeen esitte
lijäjärjestelmää on käytetty muutaman kerran, 
ja esitteliiäksi on säännönmukaisesti valittu 
asianomaisen valiokunnan puheenjohtaja. 

Valiokunnan puheenjohtajan mietintöä esit
televä puheenvuoro täysistunnossa, varsinkin 
laajoissa ja ehkä hyvinkin vastakkaisia mieli
piteitä herättävissä asioissa, toisi käsittelyyn 
mietintöä täydentävää tarpeellista taustatietoa. 
Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi olisi kui
tenkin asianmukaista, että puheenvuoro käytet
täisiin keskustelun alussa. Esittelijäjärjestelmän 
käyttö tähän tarkoitukseen on kuitenkin tar
peettoman kankeaa. Sen vuoksi ehdotetaan, 
että valiokunnan puheenjohtajalle annettaisiin 
oikeus saada täysistunnossa puheenvuoro mie
tinnön esittelemiseksi ennen muita edustajia. 
On b:os!<>!!ava, että puheenjohtaja ei tällöin 
esiintyisi yksittäisenä edustajana omia käsityk
siään esittäen, vaan valiokunnan työn esitteli
jänä. 

4.8. Muita ehdotuksia 

4.8.1. Jälkikäteen tarkastettavien säädösten 
vireillepano ja valiokuntavalmistelu 

Asetus ja valtioneuvoston ja ministeriön pää
tös on eduskunnan tarkastettava, jos asianom.li
sessa valtuuslaissa säädetään, että tällainen sää
dös on saatettava eduskunnan tietoon. Ensim
mäinen tällaisen velvoit11ksen sisältänyt laki oli 
tasavallan suojelulaki ( 336/30). 

Valtuuslainsäädännön määrä ja merkitys ovat 
kasvamassa. Esimerkiksi taloudellisina valtuus
lakeina pidettäviä lakeja on voimassa tällä het
kellä runsaat 20. 

Valtiopäiväjärjestykseen ei sisälly säännöhiä 
noudatettavasta menettelvstä tarkastettavien 
säädösten bisittelyssä. Vireillepanosta on sitä 
vastoin poikkeuksetta säädetty valtuuslaeissa. 
Niihin on otettu säännös siitä, että hallituksen 
on viipymättä ilmoitettava eduskunnan puhe
miehelle joko yleensä lain nojalla annetut alem-

manasteiset säädökset tai lain nojalla annetut 
sellaiset säädökset, joiden antamiseen hallitus
muodon mukaan eduskunnan myötävaikutus on 
tarpeen. Puhemiehen on saatettava tällainen 
säädös eduskunnan tietoon heti tai, jollei edus
kunta ole koolla, niin pian kuin se on kokoon
tunut. Säädös on kumottava, jos eduskunta niin 
päättää. 

Käytännössä eduskunnan tarkastettavaksi lä
hetetty säädös toimitetaan eduskunnalle valtio
neuvoston kirjelmän ohella. Säädöksen saapu
minen ilmoitetaan eduskunnalle ja se lähete
tään valiokuntaan samalla tavalla kuin halli
tuksen esitys. Valiokuntavalmistelun jälkeen 
mietintö käsitellään niin sanotussa yleisessä 
käsittelyjärjestyksessä eli mietinnön pöydälle 
panon jälkeen asia otetaan ainoaan käsittelyyn 
ja ratkaistaan siinä. Esimerkiksi kuluvalla vaali
kaudella on toimitettu eduskunnan tarkastetta
vaksi vuonna 1979 29 asetusta, 30 valtioneu
voston päätöstä ja 10 ministeriön päätöstä, 
vuonna 1980 15 asetusta ja 20 valtioneuvoston 
päätöstä sekä vuonna 1981 26 asetusta ja 12 
valtioneuvoston päätöstä. 

Kun kysymyksessä on huomattava asiaryh
mä ja kun näiden asioiden käsittelyjärjestys 
eduskunnassa on käytännössä vakiintunut, eh
dotetaan, että valtiopäiväjärjestyksessä säännel
täisiin puheena olevien asioiden vireillepane 
siltä osin kuin on kysymys säädösten ilmoitta
misesta saapuneeksi eduskunnalle. Niin ikään 
ehdotetaan, että pakollinen valiokuntavalmistelu 
nimenomaisesti koskisi myös näitä asioita. Saa
puneeksi ilmoittaminen tapahtuisi pt:hemiehen 
ilmoituksella eduskunnalle asiasta. Valmistelu
pakko säänneltäisiin lisäämällä asiasta maininta 
VJ 63 § :n asialuetteloon. 

4.8.2. Puhemiesneuvoston päätösvalta 

Puhemiesneuvostolla ei VJ 54 §:n mukaan 
ole päätösvaltaa, vaan ainoastaan ehdotuksen
teko-oikeus pykälässä tarkoitetuissa asioissa. 
Tämä koskee mvös eduskunnan työn järjestä
mistä, josta puhemiesneuvoston tulee tehdä 
tarpeellisiksi katsomiaan ehdotuksia. 

Kun puhemiesneuvosto on jäsenmäärältään 
erikoisvaliokuntaan verrattava ja kokoonpanot
taan edustava, olisi tarkoituksenmukaista antaa 
sille päätösvaltaa eduskunnan työn i:iriestämiseen 
liittyvissä lähinnä rutiinimaisissa tilanteissa, ku
ten tulo- ja menoarvion täysistuntokäsittelyn 
yhteydessä tehtävien muutosehdotusten määrä
ajoista päätettäessä. Näistä tapauksista säädet• 
täisiin tarkemmin työjärjestyksessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotukset 

1.1. Valtiopäiväjärjestys 

3 §. Lainsäädännössämme ei edustajanpalk
kiosta annettua lakia (328/ 47) lukuun otta· 
matta nimenomaisesti käytetä käsitettä vaali
kausi, jolla tavanmukaisesti ymmärretään kak
sien perättäisten edustajainvaalien välistä aikaa 
riippumatta siitä, onko tuo aika säännönmukai
set neljä vuotta vai hajotusvaalien johdosta sitä 
lyhyempi. 

VJ 3 §:ssä tarkoitettu nelivuotiskausi ehdo
tetaan määriteltäväksi säännönmukaiseksi vaali
kaudeksi. Sen vastakohtana olisi hajotusvaalien 
määräämisen vuoksi vajaamittaiseksi jäävä vaa
likausi. Käsitteiden vaalikausi ja säännönmukai
nen vaalikausi käyttämisellä voidaan helpottaa 
muun muassa valtiopäiväjärjestyksen ja edus
kunnan työjärjestyksen säännösten kirjoitta
mista. 

8 §. Lain 8 §:n 3 momentti ehdotetaan 
saatettavaksi vastaamaan voimassa olevaa lain
säädäntöä. Kuritushuonerangaistuksen sijasta 
tuomitaan nykyisin vankeusrangaistus. VJ 6 §:n 
2 momentissa ei enää ole numeroviittauksia va
rustettua asialuetteloa. 

Kun rikoslain muuttamisesta annetulla lailla 
( 613/7 4) yleisten rangaistusten joukosta pois
tettiin kuritushuonerangaistus, merkitsi muutos 
samalla sitä, ettei tuottamuksellinen rikos ole 
enää ollut tässä pykälässä tarkoitettu peruste 
edustajantoimen lakkauttamiselle. 

9 §. Apulaisoikeuskanslerilla on hallitus
muodon säätämisestä lähtien ollut velvollisuus 
tarvittaessa astua valtioneuvoston oikeuskans
lerin sijaan (hallitusmuodon 37 §). Eduskun
nan oikeusasiamiestä avustamaan on valittu hal
litusmuodon 49 §:n (19/71) nojalla apulais
oikeusasiamies, joka tarvittaessa tulee oikeus
asiamiehen sijaan. Puheena oleva velvollisuus 
kattaa valtioneuvoston oikeuskanslerin ja edus
kunnan oikeusasiamiehen kaikki tehtävät. Kun 
sijaisuuden hoitaminen saattaa kestää verraten 
kauan. ehdotetaan, että apulaisoikeuskano;leri 
ja apulaisoikeusasiamies rinnastettaisiin VJ 9 
§ :ssä tarkoitettuihin virkamiehiin, jotka eivät 
voi olla edustajina. 

19 §. Pykälä ehdotetaan selvyyden vuoksi 
jaettavaksi momentteihin. 

Yleisperusteluissa selostettu valtiopäivien jat
kuvan koollaolon periaate ilmenee 2 mo-

mentin ensimmäisestä virkkeestä. Sen mukaan 
eduskunta voisi vaalikauden aikana keskeyttää 
työnsä ainoastaan keskeyttämällä valtiopäivät. 
Säännönmukaisen vaalikauden viimeisillä valtio
päivillä tehtäisiin kuitenkin valtiopäivien lopet· 
tamispäätös. 

Pykälään on otettu eri momentiksi säännös 
eduskunnan puhemiehen oikeudesta kutsua 
eduskunta koolle jatkamaan keskeytyneitä val
tiopäiviä jo ennen keskeytyspäätöksen yhtey
dessä päätettyä kokoontumispäivää. 

20 §. Hajottamisvaalien jälkeisen eduskun
nan kokoontumisen ajankohdan siirtymisellä 
olisi ehdotettujen muutosten jälkeen merkitys
tä vain tilanteessa, jossa säännönmukaisen vaali
kauden neljännet varsinaiset valtiopäivät hajo
tettaisiin niiden loppupuolella. Asiaa koskevan 2 
momentin säännöksen säilyttämiseen laissa ei 
kuitenkaan ole tarvetta, kun otetaan yntäältä 
huomioon pykälän 1 momentin säännökset ja 
toisaalta se, että kansanedustajain vaaleista anne
tun lain 46 §:n 2 momentin (358/72) mukaan 
uusien vaalien toimittaminen on käytännössä 
mahdollista aikaisintaan 75 päivän kuluttua 
vaalien määräämisestä. Momentti ehdotetaankin 
tarpeettomana kumottavaksi. 

21 §. Ehdotuksen mukaan ylimääräiset val
tiopäivät voisivat kokoontua jo kolmantena 
päivänä sen jälkeen, kun niitä koskeva tasa
vallan presidentin kutsu on julkaistu Suomen 
säädöskokoelmassa. Vastaava aika on voimassa 
olevan lain mukaan 15 päivää. 

22 §. VJ 18 §:n mukaan eduskunnan on 
pidettävä istuntonsa valtakunnan pääkaupun
gissa. Tasavallan presidentti voi kuitenkin mää
rätä eduskunnalle toisen kokoontumispaikan, 
milloin istuntojen pitäminen pääkaupungissa on 
vihollisen maahanhyökkäyksen tahi muiden tär
keiden syiden tähden mahdotonta tai eduskun
nan turvallisuudelle vaarallista. Tällainen mää
räys julistetaan VJ 22 §:n 1 momentin mukaan 
samassa järjestyksessä kuin lakien tai asetusten 
julkaisemisesta on säädetty, toisin sanoen pre
sidentin allekirjoittamana ja pääministerin var
mentamana Suomen asetuskokoelmassa, jonka 
nimike vuoden 1981 alusta on muutettu Suomen 
säädöskokoelmaksi. 

Kun puheena olevan määräyksen julkaisemi
nen ei kaikissa oloissa voi tulla turvallisuussyistä 
kysymykseen, ehdotetaan pykälää muutettavaksi 
siten, että 18 §:ssä tarkoitetun määräyksen jul
kaiseminen riippuisi presidentin harkinnasta. 
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Mainittakoon, että tasavallan presidentin 2 päi
vänä joulukuuta 1939 antamaa määräystä, jolla 
eduskunta oikeutettiin pitämään istuntonsa 
muualla kuin pääkaupungissa, ei julkaistu ase
tuskokoelmassa. 

Kun pykälän 2 momentissa tarkoitettujen kan
sanedustajain vaaleja koskevien ilmoitusten toi
mittaminen vaaliviranomaisille koskee vaalien 
toimeenpanoa, niistä on tarpeetonta säätää pe
rustuslain tasolla. Momentti ehdotetaan jätet· 
täväksi pois valtiopäiväjärjestyksestä. 

25 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi kaksi 
uutta säännöstä, jotka koskevat puhemiehen 
toimikautta. 

Säännös siitä, että lähinnä edellisten varsi
naisten valtiopäivien puhemies ja varapuhemie
het toimisivat vastaavissa tehtävissä ylimääräi
sillä valtiopäivillä, ehdotetaan lisättäväksi 1 mo
menttiin. 

Uuden 4 momentin mukaan vaalikauden vii
meisillä valtiopäivillä valittujen puhemiehen ja 
varapuhemiesten toimikausi kestäisi, kunnes 
uudet vaalit on toimitettu. Tämä on tärkeää 
etenkin kansliatoimikunnan toimikelpoisuuden 
kannalta. Vaalikaudella tarkoitetaan pykälässä 
sekä säännönmukaista että hajotusvaalien vuoksi 
päättyvää vaalikautta. 

Lisäksi pykälään otettavaan uuteen 2 mo
menttiin ehdotetaan sijoitettaviksi puhemiehen 
ja varapuhemiesten vaalitapaa koskevat sään
nökset. Vaalissa annetuksi ääneksi katsottaisiin 
hyväksytty ääni. Hylättyä ääntä ei siten otet
taisi huomioon annettuna äänenä. Vastaava tul
kinta on omaksuttu muissakin vaaleissa. 

27 §. Nykyisiä vuosittaisia valtiopäivien lo
pettamista ja päättäjäisiä vastaisi säännönmukai
sen vaalikauden viimeisillä valtiopäivillä tapah
tuva eduskunnan työn päättäminen. Tasavallan 
presiclentin julistettua eduskunnan tvön näät
tyneeksi päättyisi myös eduskunnan koollaolo. 

28 §. Voimassa olevan VJ 28 §:n 1 mo
mentin mukaan tasavallan presidentti ilmoittaa 
valtiopäiviä avattaessa, mitkä hallituksen esityk
set silloin annetaan eduskunnalle. 

Vuoden 19 3 7 valtiopäivien avajaisiin saakka 
esiteltiin avajaispuheessa aina täydellinen luet
telo valtiopäiviä avattaessa eduskunnalle annet
tavista hallituksen esityksistä, joskaan käytäntö 
ei ollut aivan jatkuva. Sittemmin mainittiin 
enää esitysten määrä ja vihdoin vuoden 1941 
valtiopäivistä lähtien ei sitäkään. Tasavallan 
presidentit ovat avaiaispuheissaan yleensä mai
ninneet joitakin tärkeimpiä niistä esityksistä, 
joita hallitus suunnittelee valtiopäivien aikana 

annettaviksi. Sanallisesti käsitettynä puheena 
oleva säännös on jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi. 

Nykyisten säännösten mukainen ero valtio
päivien alussa ja niiden aikana annettavien hal
lituksen esitysten välillä on menettänyt merki
tyksensä. Sen vuoksi ehdotetaan, että pykälän 
1 ja 2 momentti yhdistettäisiin säännökseksi, 
jonka mukaan tasavallan presidentti antaa edus
kunnan käsiteltäviksi saarettavat hallituksen 
esitykset. 

Hallituksen esityksen peruuttamisoikeutta 
koskeva säännös siirtyisi 2 momentiksi. 

Uuteen 3 momenttiin otettaisiin täsmentävä 
säännös tavasta, jolla hallituksen esitys edus
kunnalle ilmoitetaan sen jälkeen, kun esitys on 
asianmukaisesti saapunut eduskunnalle. Säännös 
koskisi myös esityksen peruuttamista sekä edus
kunnan tarkastettavaksi saatetun asetuksen ja 
valtioneuvoston ja ministeriön päätöksen saapu
mista eduskunnalle. Viimeksi mainitut säädök
set ovat vireillepanetapansa puolesta eduskun
nassa verrattavissa hallituksen esitykseen. 

32 §. Pykälä ehdotetaan kirjoitettavaksi ko
konaan uudelleen. 

Raha-asia-aloitteen ja toivomusaloitteen teke
mistä varten tarkoitettu aloiteaika säänneltäi
siin yksityiskohtaisesti valtiopäiväjärjestyksessä. 
Aloiteaika olisi vaalikauden ensimmäisillä val
tiopäivillä 14 päivää, kuten nykyisinkin ja muu
ten seitsemän päivää, jonka pituinen olisi myös 
erityinen raha-asia-aloitteita varten tarkoitettu 
aloiteaika. Aloiteaika ehdotetaan päättymään 
edelleen määräpäivänä kello 12. 

Eduskunta-aloitteen peruuttamisesta, josta tä
hän mennessä ei ole säädetty, ehdotetaan otet
taviksi säännökset pykälän viimeiseen moment
tiin. Peruutuskirjelmä olisi kaikkien aloitteen 
allekirjoittajien allekirjoitettava. 

37 ja 37 a §. Kirjallisen ja suullisen kysy
myksen käsittelyä voitaisiin ehdotuksen mukaan 
jatkaa saman vaalikauden seuraavilla valtiopäi
villä. 1 

39 §. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan li
sättäväksi nimenomainen maininta siitä, että 
valitsijamiesten vaalissa olisi ensin pyrittävä 
sopu vaaliin. 

40 §. Pysyvät valiokunnat olisi asetettava 
viiden päivän kuluessa vaalikauden ensimmäis
ten valtiopäivien avaamisesta. Somas~a aiassa 
valtiopäivien avaamisesta on nykyisen valtio
päiväjärjestyksen mukaan asetettava lakimääräi~ 
set valiokunnat ja asetetaan kävtännössä myos 
pysyväisluontoiset ylimääräiset valiokunnat. 
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Tässä yhteydessä ehdotetaan ulkoasiainvalio
kunnan ruotsinkielinen nimi muutettavaksi ny
kykyieliseen muotoon "utrikesutskottet". 

Se jäsenten määrä, joka valtiopäiväjärjestyk
sessä mamittuihin pysyviin valiokuntiin olisi vä
hintään valittava, ehdotetaan pysytettäväksi sa
mana kuin nykyisissä 1akimääräisissä valiokun
nissa. l'yöjärjestyksen varassa olevien pysyvien 
valiokuntien ja tilapäi:sten valiokuntien minimi
jäsenmäärä vastaisi ehdotuksen mukaan puoles
tlaan nykyisten ylimääräisten valiokuntien jäsen
määrää. Varajäseniä ehdotetaan valittavaksi vä
hintään neljäsosa varsinaisten jäsenten määräs
tä, mikä myös vastaa voimassa olevaa lakia. 

Pykälän voimassa olevan 4 momentin mu
kaan valiokunta voi työskentelyn sitä vaatiessa 
j,akaantua osastoihin, jotka kukin antavat lau
suntoja valiokunnan nimissä. Osastosta, jossa 
on oltava vähintään 11 jäsentä, on muutoin
kin voimassa, mitä valiokunnasta on säädetty. 
Valiokuntien työskentely osastoihin jakaantu· 
neena on jäänyt käytännössä merkityksettömäk
si. Viimeksi on osastojakoa käyttänyt silloinen 
työväenasiainvalokunta vuoden 1946 valtiopäi
villä. Kun järjestelmällä ei näytä olevan käyt
töä, ei sen voimassa pitäminen ole tarpeen. 
Momentti olisi siten jätettävä pois valtiopäivä
järjestyksestä. 

Kun pysyvät valiokunnat ehdotetaan asetetta
viksi vaalikaudeksi, ne olisivat toimintakykyi
siä myös ylimääräisillä valtiopäivillä. Pykälän 
nykyinen 5 momentti olisi siten jätettävä pois 
tarpeettomana valtiopäiväjärjestyksestä. 

41 §. Pysyvien ja tilapäisten valiokuntien 
vaalissa olisi pyrittävä yksimielisyyteen. Vaali
menettelystä ehdotetaan tämän vuoksi kolmi
vaiheista: vaali ratkeaisi täysistunnossa, jos 
eduskunta on yksimielinen valittavista. Jollei 
näin tapahdu, vaali siirtyisi valitsijamiesten toi
mitettavaksi, mutta näidenkin olisi ensin py
rittävä yksimieliseen vaaliin. Vasta tämän epä
oonistuttua vaali olisi toimitettava suhteelli
sen vaalitavan mukaan. 

Pykälään ehdotetaan otettaviksi myös sään
nökset valiokuntien jäsenten toimikaudesta. Py
syvien valiokuntien jäsenten osalta se kestäisi 
vaalikauden. Kun otetaan huomioon, että tila
päinen valiokunta voitaisiin edellisen pykälän 
mukaan asettaa valmistelemaan erityistä asiaa, 
siihen valittujen jäsenten toimikausi kestäisi, 
kunnes valiokunta on saanut tehtävänsä suori
tetuksi. 

Eduskunta voisi puhemiesneuvoston ehdo
tuksesta päättää, että pysyvä ja tilapäinen va-
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liokunta on asetettava kesken toimikautta 
uudelleen. 

42 §. Myös suuri valiokunta ehdotetaan va
littavaksi vaalikaudeksi. Senkin valinnassa oli
si ensin pyrittävä yksimielisyyteen. 

42 a §. Eduskunnan tarkistajien kokoonpa
nosta ja tehtävistä on säädetty voimassa ole
vassa VJ 85 §:ssä. Tarkistajat ovat valitsija
miehiin ja valiokuntiin verrattava toimielin, jol
la eduskunnalle kuuluvien asioiden käsittelyssä 
on täysistuntokäsittelyn jälkeen säännöksiin pe
rustuva tehtävänsä. Kun käsittelyn pohjana 
eduskunnassa on suomenkielinen teksti, tarkis
tajat päättävät eduskunnan vallalla ruotsin
kielisen tekstin lopullisesta sanamuodosta (TJ 
59 §). 

Edellä sanotun perusteella ehdotetaan, että 
uuteen 42 a §:ään orettaisiin säännökset tarkis
tajien kokoonpanosta. Pykälä sijoittuisi luonte
vasti valtiopäiväjärjestyksen 4 lukuun, jossa 
ovat säännökset muidenkin edellä mainittujen 
toimielinten kokoonpanosta. Tarkistajien mää
rä pysyrettäisiin viitenä, mutta heille kullekin 
ehdotetaan valittavaksi varajäsen. Tarkistajien 
toimikausi kestäisi edelleen varsinaisten valtio
päivien ajan. Ylimääräisillä valtiopäivillä tarkis
tajina ja heidän varajäseninään toimisivat sitä 
vastoin lähinnä edellisillä valtiopäivillä valitut 
tarkistajat ja heidän varajäsenensä, joiden joka 
tapauksessa on TJ 61 §:n mukaan oltava toi
messaan siihen saakka, kunnes he ovat saaneet 
edelli:sren valtiopäivien tehtävät loppuun suo
ritetuiksi. 

Tarkistajien tehtävistä säädettäisiin edelleen 
valtiopäiväjärjestyksen 7 luvussa. 

43 §. Pykälään ehdoretaan siinä tarkoitet
tujen valiokuntien kokoontumista silmälläpitäen 
muutoksia, jotka johtuvat eduskunnan koolla
oloa koskevista ehdotuksista. 

45 §. Kun pykälässä tarkoitettujen toimi
elimien toimikausi on joko vaalikausi tai var
sinaiset valtiopäivät, ehdotetaan tämä otetta
vaksi huomioon myös puheenjohtajan ja vara
puheenjohtajan toimikaudessa, joka olisi sama 
kuin toimielimenkin. Tätä koskevat muutok
set olisi tehtävä pykälän 1 ja 2 momenttiin. 

46 §. Vaalimenettelystä tarkempia säännök
siä sisältävän säädöksen nimikkeeksi ehdotetaan 
eduskunnan vaalisääntö. Ehdotuksen mukaan 
se ei enää olisi eduskunnan työjärjestyksen liire, 
vaan itsenäinen säädös. Käsitettä säätäminen 
käytetään lakiehdotuksessa sen normaalissa mer
kityksessä tarkoittamaan uuden säädöksen anta-
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mista sekä voimassa olevan säädöksen muutta
mista ja kumoamista. 

48 §. Pykälän 1 momentin ruotsinkielistä 
sanamuotoa on muutettava sen johdosta, että 
ulkoasiainvaliokunnan ruotsinkielinen nimi eh
dotetaan muutettavaksi. 

54 §. Pykälään ehdotetaan eräiden sanon
nallisten tarlci:stusten lisäksi 1 momenttiin sään
nöstä puhemiesneuvoston itsenäisestä päätösval
lasta. Ehdotuksen mukaan puhemiesneuvostolla 
oHsi oikeus päättää eduskunnan työn järjestä
misestä niissä tapauksissa, joista olisi säädetty 
eduskunnan työjärjestyksessä. Paitsi että pu
heena oleva päätösvallan syntyminen siis vaa
tisi tarkempien säännösten ottamista työjärjes
tykseen, päätösvallan delegointi ei voisi olla 
luonteeltaan yleinen, vaan määrättyjä asioita 
koskeva. 

55 §. Ehdotuksen mukaan tilapäisen pu
heenjohtajan johdolla pidettävässä täysistunnos
sa voitaisiin käsitellä muita kuin ilmoitusasioi
ta ainoastaan erityisen pakottavista syistä. Täl
lais'esta voitaisiin esimerkkinä mainita lakiehdo
tus, joka olisi välttämättömästi saatava voimaan 
mahdollisimman pian ja joka sen vuoksi olisi 
otettava kolmanteen käsittelyyn puhemiehistön 
esteen lakkaamista odottamatta. 

57 §. Pykälään lisättäväksi ehdotettu uusi 
2 momentti sisältää valtuutussäännöksen siitä, 
että momentissa tarkoitetuista asioista käytä
vässä keskustelussa voitaisiin puheenvuorot 
myöntää pykälän 1 momentista poiketen siten 
kuin eduskunnan työjärjestyksessä säädetään. 
Tällöinkin olisi kuitenkin voimassa VJ 59 ja 
60 § : ssä säädetty etuoikeus puheenvuoron saa
misessa. 

60 §. Valiokunnan puheenjohtajan etuoikeu
den toteuttaminen puheenvuoron saamisessa ei 
käytännössä vaatisi enempiä lisämuodollisuuk
sia, esimerkiksi sellaisia, jotka ovat tarpeen 
valiokunnan mietinnön esitteliiän osalta. 

63 §. Pykälä on selvyyden vuoksi kirjoi
tettu asialuettelon muotoon. Siihen ehdotetaan 
lisättäväksi säännös jälkikäteen tarkastettavien 
säädösten pakollisesta valiokuntavalmistelusta. 

Voimassa olevan säännöksen mukaan valmis
telupakko kertomuksen osalta koskee ainoas
taan eduskunnalle perustuslakien mukaan an
nettavia kertomuksia. Säännöksestä riippumatta 
kaikki eduskunnan käsiteltävät kertomukset on 
valmistelevasti käsitelty valiokunnissa. Koska 
eduskunnan tehtävät on osoitettu perustuslaissa 
ja välittömästi perustuslain säännöksiin nojaa
vissa alemmanasteisissa säädöksissä, on katsot-

tu, että jonkin uuden kertomuksen. käsittely 
voidaan antaa eduskunnan tehtäväksi ainoas
taan perustuslain säätämisjärjestyksessä säädet
tävällä lailla. Sanotun perusteellakaan eduskun
nalle perustuslain mukaan annettavien kerto
musten asettaminen erityisasemaan muihin ker
tomuksiin verrattuna voimassa olevan lain ta
paan ei ole tarpeen. Sen vuoksi ehdotetaan, että 
kaikki kertomukset on käsiteltävä valmistele
vasti valiokunnassa. 

64 §. Pykälän sanamuotoa ehdotetaan sel
vennettäväksi. 

76 §. Pykälän sanontaa ehdotetaan selven
nettäväksi jakamalla pykälä kahteen moment
tiin. . Sen 1 momentissa säädettäisiin valtion 
tulo- ja menoarviota koskevan ehdotuksen pa
lauttamisesta valtiovarainvaliokuntaan ja käsit
telystä sen jälkeen valiokunnassa. Pykälän 2 
momenttiin sisältyisivät säännökset niin sano
tusta jatketusta ainoasta käsittelystä täysistun
nossa. 

Lisäbudjetin käsittelystä on säädetty valtio
päiväjärjestyksessä ainoastaan 49 § :n 3 mo
mentissa, jonka mukaan esitys lisäyksistä tulo
ja menoarvioon on valtiovarainvaliokunnan kä
s~teltävä samalla tavoin kuin esitys tulo- ja 
menoarviosta. V aliakunnan mietinnön valmis
tuttua lisäbudjetti on täysistunnossa otettu ai
noaan käsittelyyn. Aikaisemmin ei lisäbudjetti
asiaa palautettu valtiovarainvaliokuntaan, vaik
ka valiokunnan mietintöä ei olisi muuttamat
tomana hyväksytty. Perustuslakivaliokunnan esi
tettyä lausunnossaan n: o 1 ( 1965 vp.) , että 
sanottu asia on käsiteltävä samassa järjestyk
sessä kuin ehdotus valtion tulo- ja menoar
vioksi, esitellään lisäbudjetti nyttemmin edus
kunnalle aina VJ 76 §:n mukaiseen käsittelyyn. 
Samalla säilyy mahdollisuus asian palauttami
seen valiokuntaan. Tällaisesta käytännöstä ehdo
tetaan otettavaksi säännökset myös lakiin. 

78 §. Pykälää ehdotetaan selvennettäväksi. 
Samalla TJ 44 §:ään nykyisin sisältyvät sään
nökset puhemiehen selonteosta, joka koskee teh
tyjä ehdotuksia, siirrettäisiin valtiopäiväjärjes
tykseen. 

Puhemiehen selontekoa, äänestysjärjestystä 
ja äänestysesitystä koskevat asiat on erotettu 
omiksi momenteikseen. 

7 luku. Luku on voimassa olevassa muo
dossaan sisällöltään ja terminologialtaan sekava. 

Luvun nimike ehdotetaan muutettavaksi pa
remmin vastaamaan luvun osittain muutetta
vaksi ehdotettavaa sisältöä ja käsitteistöä. 
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84 §. Pykälään ehdotetaan jätettäviksi voi
massa olevaan 84 § :n 1 momenttiin sisältyvät, 
Lain vahvistamista koskevat säännökset. Pykälän 
2 momentin säännökset ehdotetaan siirrettäviksi 
85 §:ään. 

85 §. Ehdotuksen mukaan eduskunnan vas
taus ja kirjelmä olisivat toimituskirjatyypit 
eduskunnan päätösten tiedottamiseksi. Valtio
päiväpäätös ehdotetaan edelleen laadittavaksi 
valtiopäivittäin, vaikka valtiopäivien päättämi
sestä luovuttai:siinkin. V aitiopäiväpäätöksen si
sällöstä ja käyttötarkoituksesta annettaisiin py
kälässä niin ikään säännöksiä. 

86 §. Pykälä koskisi tarkistajien tehtäviä 
sekä eduskunnan vastauksen ja kirjelmän sa
moin kuin valtiopäiväpäätöksen allekirjoitta
mista. 

Eduskunnan tarkistusoikeus oman toimitus
kirjansa suhteen ehdotetaan rajoitettavaksi sii
hen kirjelmään, jolla eduskunta ilmoittaa puhe
miehen ja varapuhemiesten vaalista. Muusta 
tarkistuksesta huolehdsivat tarkistajat. 

Voimassa olevan 86 §:n mukaan kaikkien 
edustajien on allekirjoitettava valtiopäiväpää
tös. Menettely on tarpeettoman kankea. Val
tiopäiväpäätöstä ei ehdotuksen mukaan myös
kään enää annettaisi tasavallan presidentille 
kuten nykyisin. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
ainoastaan puhemies ja varapuhemiehet allekir
joittaisivat valtiopäiväpäätöksen. 

89 §. Pykälä ehdotetaan kirjoitettavaksi si
ten, että kansliatoimikunta olisi toimintakykyn
sä puolesta kutsuttavissa koolle kaikissa olo
suhteissa vaalikauden aikana. 

90 §. Pvkälään ehdotetaan tehtäväksi muo
dollisia tarkistuksia. 

91 §. Voimass'a olevaan 91 §: ään sisältyvä 
asiakirjaluettelo on epäjohdonmukainen ja puut
teellinen. Kun perustuslain tasolla ei ole tar
koituksenmukaista antaa painattamista koske
via yksityiskohtaisia säännöksiä, ehdotetaan, 
että valtiopäiväjärjestyksessä säänneltäisiin ai
noastaan täysistunnon pöytäkirjan julkaisemi
sesta painettuna. Muiden asiakirjojen painosta 
julkaisemisesta säädettäisiin työjärjestyksessä. 

93 §. Pykälän 1 momentti ehdotetaan kir
joitettavaksi säädettyjen määräaikain laskemi
sesta annetun lain 5 §:n 1 momentin (358/ 
66 ) mukaisesti. Momenttiin ehdotetaan otetta
vaksi säännös myös määräajan viimeisen päivän 
laskemisesta. 

Pvkälän 2 momentin sisältöä olisi valtiopäivä
järjestykseen tehtäviksi ehdotettujen muutosten 

johdosta ja lakiteknisistä syistä selvennettävä. 
Momentti ehdotetaan kirjoitettavaksi kokonaan 
uudelleen. 

1.2. Hallitusmuoto 

27 §. Ehdotuksen mukaan tasavallan presi
dentti julistaisi säännönmukaisen vaalikauden 
lopussa eduskunnan työn kuluvalta vaalikau
delta päättyneeksi. Tätä tarkoittavat muutok
set ehdotet·aan tehtäviksi puheena olevaan py~ 
kälään. 

1 . .3. Laki Pohjoismaiden neuvoston Suomen 
valtuuskunnasta annetun lain 1 § :n 
muuttamisesta 

1 §. Pykälään ehdotetun muutoksen mu
kaan eduskunta valitsisi Pohjoismaiden neuvos
ton Suomen valtuuskunnan kansanedustajajäse
net ja näiden varajäsenet täysistunnossa, jos 
valittavista voidaan sopia. Ellei tämä onnistu, 
vaali olisi siirrettävä valitsijamiesten toimitetta
vaksi vastaavasti kuten erikoisvaliokunnankin 
vaali. Pohjoismaiden neuvoston tässä tarkoi
tettujen jäsenten toimikausi kestäisi seuraavien 
valtiopäivien alussa toimitettavaan vaaliin saak
ka. 

1.4. Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 
4 § :n muuttamisesta 

4 §. Pykälän 1 ja 2 momenttiin olisi teh
tävä ne eduskunnan koollaoloa koskevat muu
tokset, jotka johtuvat VJ 19 §:ään ehdotetuis
ta muutoksista. 

2. Tarkemmat säännökset 

Esityksen liitteeksi on otettu luonnos val
tiopäivien avajaisten ja päättäjäisten juhlame
noista annetun asetuksen ( 90/77) muuttami
sesta. Asetuksen muuttaminen on tarpeellista, 
jos valtiopäivien päättäjäisistä vaalikauden vii• 
meisiä valtiopäiviä lukuun ottamatta esityksessä 
ehdotetuin tavoin luovutaan. 

Valtiopäiväjärjestykseen ehdotettujen muu
tosten johdosta olisi myös siihen kiinteästi liit
tyvää eduskunnan työjärjestystä tarkistettava. 
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Vaalimenettelystä olisi lisäksi eduskunnan toi
mesta annettava uusia tarkempia säännöksiä. 
Tämän vuoksi olisi hallituksen esityksen kanssa 
samanaikaisesti eduskunnan käsiteltäviksi an
nettava puhemiesneuvoston ehdotukset edus
kunnan työjärjestyksen muuttamisesta ja edus
kunnan vaalisäännöstä. 

.3. Voimaantulo 

Ehdotetut lait olisi tarkoituksenmukaisinta 
saattaa voimaan vaalikauden alusta. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että lait tulisivat voimaan 
sinä päivänä, jona niiden vahvistamisen jälkeen 

1. 

ensiksi toimitettavissa kansanedustajien vaaleis
sa valittu eduskunta kokoontuu valtiopäiville. 

4. S ä ä t ä m i s j ä r j e s t y s 

Koska eshykseen sisältyvät ehdotukset valtio
päiväjärjestyksen ja hallitusmuodon muuttami
sesta tarkoittavat perustuslain muuttamista, on 
ne käsiteltävä valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä 
säädetyllä tavalla. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä 
tavalla, 

kumotaan valtiopäiväjärjestyksen 20 §:n 2 momentti, 
muutetaan 3 §:n 2 momentti, 8 §:n 3 momentti, 9 ja 19 §, 21 §:n 2 momentti, 22 §, 

25 §:n 1 momentti, 27, 28 ja 32 §, 37 §:n 4 momentti, 37 a §:n 5 momentti, 39-43 §, 
45 §:n 1 ja 2 momentti, 46 §:n 2 momentti, 54 §:n 2 momentti, 60, 63, 64, 76 ja 78 §, 
7 luvun otsikko, 84-86, 90 ja 91 § sekä 93 §, minkä ohella 48 §:n 1 momentin ruot
sinkielinen sanamuoto muutetaan, 

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentti 30 päivänä kesäkuuta 1955 annetussa laissa 
(335/55), 8 §:n 3 momentti 7 päivänä heinäkuuta 1970 annetussa laissa (454/70), 37 a §:n 
5 momentti 4 päivänä maaliskuuta 1966 annetussa laissa ( 117/66), 4 3 § osittain muutet
tuna 14 päivänä marraskuuta 1969 annetulla lailla (685/69) ja 91 § 6 päivänä marraskuuta 
1970 annetussa laissa ( 663/70), sekä 

lisätään 25 §:ään uusi 2 ja 4 momentti, jolloin nykyiset 2 ja 4 momentti siirtyvät 3 ja 5 
momentiksi, lakiin uusi 42 a §, 54 §:ään uusi 3 momentti, 55 §:ään uusi 4 momentti, 
57 §: ään, sellaisena kuin se on 6 päivänä marraskuuta 1964 annetussa laissa ( 5 34/64), uusi 
2 momentti, jolloin nykyiset 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, ja 89 §:ään uusi 
2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 

3 § 

Tasavallan presidentillä on oikeus, jos hän ha
vaitsee sen tarpeelliseksi, määrätä uudet vaalit 
toimitettaviksi ennen 1 momentissa tarkoitetun 
säännönmukaisen vaalikauden päättymistä. 
Näitä vaaleja lähinnä seuraavat vaalit toimite
taan säännönmukaisen vaalikauden samalla 
päättyessä neljäntenä vuonna edellisten vaalien 
toimittamisesta, jollei eduskuntaa sitä ennen 
uudelleen hajoteta. 

8 § 

Jos edustajaksi valittu on vaalitoimituksen 
jälkeen tuomittu muusta kuin 6 §:n 2 momen
tissa tarkoitetusta tahallisesta rikoksesta van
keuteen, eduskunnalla on valta tutkia, onko 
hänen sallittava edelleen olla edustajana. Ri
koksen laadun tai tekotavan osoittaessa, ettei 
tuomittu ansaitse edustajantoimensa edellyttä
mää luottamusta ja kunnioitusta, eduskunta voi, 
ellei tuomittu itse ole eduskunnalta pyytänyt 
vapautusta tästä toimestaan, hankittuaan asiasta 
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perustuslakivaliokunnan lausunnon, päätöksellä, 
jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa 
annetuista äänistä, julistaa hänen edustajantoi
mensa lakanneeksi. Mitä tässä on säädetty, on 
noudatettava hovioikeuden annettua päätök
sensä, vaikka se ei olisikaan lainvoimainen. 
Muutoksenhausta huolimatta eduskunnan on 
kuitenkin otettava asia käsiteltäväksi jo alioi
keuden päätöksen nojalla, jos eduskunta tekee 
siitä päätöksen, jota vähintään viisi kuudesosaa 
annetuista äänistä on kannattanut. 

9 § 
Oikeuskansleri, apulaisoikeuskansleri, kor

keimman oikeuden tai korkeimman hallinto-
oikeuden jäsen, eduskunnan oikeusasiamies ja 
apulaisoikeusasiamies eivät voi olla edustajina. 
Jos edustaja nimitetään johonkin edellä maini
tuista viroista tai valitaan eduskunnan oikeus
asiamieheksi tai apulaisoikeusasiamieheksi, lak
kaa hänen edustajantoimensa. 

19 § 
Eduskunta kokoontuu varsinaisille valtiopäi

ville vuosittain ensimmäisenä päivänä helmi
kuuta, jollei eduskunta lähinnä edellisillä var
sinaisilla valtiopäivillä ole määrännyt muuta 
kökoontumispäivää. 

Varsinaiset valtiopäivät jatkuvat yhtäjaksoi
sesti tai keskeytyksin seuraavien varsinaisten 
valtiopäivien kokoontumiseen. Säännönmukai
sen vaalikauden viimeiset valtiopäivät jatkuvat 
kuitenkin siihen saakka, kun tasavallan presi
dentti, eduskunnan päätettyä lopettaa istun
tonsa, julistaa eduskunnan työn päättyneeksi 
siltä vaalikaudelta. 

Eduskunnan puhemiehellä on oikeus kutsua 
eduskunta koolle jatkamaan keskeytyneitä val
tiopäiviä. 

21 § 

Ylimääräiset valtiopäivät voidaan määrätä 
kokoontumaan aikaisintaan kolmantena päivänä 
kutsun antamisesta. Ne eivät saa jatkua kauem
paa kuin viimeiseen arkipäivään ennen varsi
naisten valtiopäivien alkamista. 

22 § 
Tasavallan presidentin määräykset, joita tar

koitetaan 20 ja 21 §:ssä, julkaistaan Suomen 
säädöskokoelmassa siinä järjestyksessä kuin la
kien ja asetusten julkaisemisesta on säädetty. 

Edellä 18 §:ssä tarkoitettu määräys voidaan jul
kaista säädöskokoelmassa, jos presidentti niin 
päättää. 

25 § 
V aitiopäivien ensimmäisenä päivänä edus

kunta kokoontuu kello kaksitoista päivällä· 
täysistuntoon, joka alkaa 23 §:ssä mainitun 
luettelon mukaan toimitettavalla nimenhuudol
la. Tässä täysistunnoss,a eduskunta valitsee kes
kuudestaan puhemiehen ja kaksi varapuhemies
tä. Ylimääräisillä valtiopäivillä toimivat puhe
miehenä ja varapuhemiehinä kuitenkin lähinnä 
edellisten varsinaisten valtiopäivien puhemies 
ja varapuhemiehet. 

Puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit toi
mitetaan umpilipuin. Kussakin vaalissa tulee 
valituksi edustaja, joka saa enemmän kuin 
puolet annetuista äänistä. Muussa tapauksessa 
toimitetaan heti uusi vaali ja, jollei silloinkaan 
kukaan saa ehdotonta enemmistöä, vieläkin 
uusi vaali, jossa valituksi tulee eniten ääniä 
saanut edustaja. Äänten jakaantuessa tasan rat
kaisee arpa. 

--------------
Puhemiehen ja varapuhemiesten toimikausi 

kestää valtiopäivien ajan. Vaalikauden viimei
sillä valtiopäivillä valittujen puhemiehen ja va
rapuhemiesten toimikausi kuitenkin kestää, kun
nes uudet vaalit on toimitttu. 

--------------
27 § 

Eduskunnan työn päättämistä varten edus
tajat kokoontuvat säännönmukaisen vaalikau
den viimeisillä valtiopäivillä tasavallan presi
dentin määräämänä aikana, sitten kun juma
lanpalvelus on pidetty eduskuntataloon, jossa 
puhemies lausuu presidentille eduskunnan ter
vehdyksen. Sen jälkeen presidentti julistaa 
eduskunnan työn päättyneeksi siltä vaalikau
delta. 

28 § 
Tasavallan presidentti antaa eduskunnalle 

hallituksen esitykset. 
Hallituksen esitys voidaan peruuttaa, milloin 

siihen on aihetta. 
Hallituksen esityksen ja eduskunnan tarkas

tettavaksi saatetun asetuksen ja valtioneuvos
ton ja ministeriön päätöksen saapumisesta sekä 
hallituksen esityksen peruuttamisesta ilmoittaa 
puhemies eduskunnalle. 
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32 § 
Eduskunta-aloite on tehtävä kirjallisesti. 

Aloitteessa on mainittava myös ne syyt, joihin 
siinä tehty ehdotus perustuu. Erilaisia asioita 
ei saa sisällyttää samaan aloitteeseen. 

Lakialoite voidaan tehdä eduskunnan ollessa 
koolla. 

Raha--asia-aloiote ja toivomusaloite voidaan 
tehdä varsinaisilla valtiopäivillä aikana, joka al
kaa valtiopäivien avaamisesta ja päättyy kello 
12 neljäntenätotsta päivänä vaalikauden ensim
mäisillä varsinaisilla valtiopäivillä, mutta muilla 
varsinaisilla valtiopäivillä seitsemäntenä päivänä 
valtiopäivien avaamisesta. Raha-asia-aloite voi
daan lisäksi tehdä aikana, joka alkaa siitä, kun 
valtion tulo- ja menoarvioesitys on ilmoitettu 
saapuneeksi, ja päättyy kello 12 seitsemäntenä 
päivänä sen jälkeen. 

Eduskunta-aloite voidaan peruuttaa, milloin 
siihen on aihetta. Aloitteen kaikkien allekir
joittajien on allekirjoitettava peruutuskirjelmä. 

37 § 

Välikysymyksen käsittelyä ei jatketa seuraa
villa valtiopäivillä. 

37 a § 

Tässä pykälässä mainitusta asiasta ei edus
kunta tee päätöstä. 

39 § 
Eduskunnan on kolmen päivän kuluessa vaa

Hkauden ensimäisten valtiopäivien avaamisesta 
asetettava vähintään neljänkymmentäviisi valit
sijamiestä ja heille varajäsenet, vähintään kol
masosa valitsijamiesten määrästä, suorittamaan 
valiokuntien ja toimielinten vaaleja. 

Eduskunta valitsee valitsijamiehet suhteelli
sella vaalilla, jollei se voi sopia valittavista. 
Valitsijamiesten toimikausi kestää vaalikauden, 
jollei eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuk
sesta päätä, että valitsijamiehet on asetettava 
uudelleen. 

40 § 
Vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä on 

viiden päivän kuluessa niiden avaamisesta ase
tettava perustuslakivaliokunta, lakivaliokunta, 
ulkoasiainvaliokunta, valtiovarainvaliokunta ja 
pankkivaliokunta sekä muut pysyvät valiokun
nat, joista säädetään eduskunnan työjärjestyk
sessä. 

Perustuslakivaliokunnassa, lakivaliokunnassa 
ja ulkoasiainvaliokunnassa on vähintään seit
semäntoista jäsentä, valtiovarainvaliokunnassa 
vähintään kaksikymmentäyksi jäsentä sekä 
pankkivaliokunnassa ja muussa pysyvässä valio
kunnassa vähintään yksitoista jäsentä. Pysy
vässä valiokunnassa on lisäksi oltava varajäse
niä vähintään neljäsosa jäsenten määrästä. 

Eduskunta voi asettaa tilapäisen valiokunnan 
valmistelemaan erityistä asiaa. Tilapäiseen valio
kuntaan on valittava vähintään yksitoista jä
sentä sekä varajäseniä vähintään neljäsosa jäsen
ten määrästä. 

Jos valiokunta havaitsee tarpeelliseksi lisätä 
valiokunnan jäsenten tai varajäsenten lukua, 
tulee sen tehdä siitä esitys eduskunnalle. 

41 § 
Pysyvän ja tilapäisen valiokunnan jäsenten 

ja varajäsenten vaalin toimittaa eduskunta, jos 
se on vaalista yksimielinen. Jollei eduskunta 
voi sopia valittavista, toimittavat vaalin valit
sijamiehet. 

Jos valitsijamiehet eivät ole valiokunnan 
jäsenten ja varajäsenten vaalista yksimieliset, 
vaali on toimitettava suhteellisen vaalitavan 
mukaan. 

Pysyvän valiokunnan jäsenten toimikausi kes
tää vaalikauden, jollei eduskunta puhemiesneu
voston ehdotuksesta päätä, että valiokunta ase
tetaan uudelleen. 

Tilapäisen valiokunnan jäsenten toimikausi 
kestää, kunnes valiokunta on saanut tehtävänsä 
suoritetuksi. Tällainenkin valiokunta voidaan 
kesken toimikauden asettaa uudelleen. 

42 § 
Vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä on 

viiden päivän kuluessa niiden avaamisesta ase
tettava suuri valiokunta. Valiokunnassa on vä
hintään neljäkymmentäviisi jäsentä ja varajäse
niä vähintään kolmasosa jäsenten määrästä. 
Suuren valiokunnan jäsenten vaalista ja toimi
kaudesta on voimassa, mitä valitsijamiesten 
vaalista ja toimikaudesta on säädetty. 

42 a § 
Varsinaisilla valtiopäivillä eduskunnan on 

viiden päivän kuluessa niiden avaamisesta va
littava keskuudestaan viisi tarkistajaa ja heille 
kullekin yksi varajäsen. Jollei eduskunta voi 
sopia valittavista, on vaali toimitettava suh
teellisen vaalitavan mukaan. 
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Ylimääräisillä valtiopäivillä to1m1vat tarkis
tajina ja heidän varajäseninäiin lähinnä edellisillä 
valtiopäivillä valitut tarkistajat ja heidän vara
jäsenensä. 

43 s 
Sen estämättä, että valtiopäivät on keskey

tetty tai eduskunnan työ on julistettu päätty
neeksi taikka eduskunta on hajaantunut, ulko
asiainvaliokunta kokoontuu hallituksen pyyn
nöstä tai jos vähintään kolmasosa valiokunnan 
jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti puheenjohta
jalta. 

Valtiovarainvaliokunta voi jatkaa toimin
taansa valtiopäivien keskeydyttyä, milloin edus
kunta niin päättää. 

45 s 
Valitsijamiehet, valiokunnat ja tarkistajat 

valitsevat kukin keskuudestaan toimikaudek
seen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Ensimmäisen kokouksen kutsuu kokoon va
litsijamiesten, kunkin valiokunnan ja tarkista
jien iältään vanhin jäsen. Hän johtaa kokouk
sessa puhetta, kunnes puheenjohtaja on valittu. 

46 § 

Valiokunnan tulee myös tarkastaa sinne lähe
tetyt ehdotukset eduskunnan työjärjestyksen ja 
eduskunnan vaalisäännön sekä eduskunnan 
oikeusasiamiehen johtosäännön säätämisestä. 

54 § 

Puhemiesneuvoston on tehtävä ehdotuksia 
eduskunnan työn järjestämisestä. Puhemiesneu
voston oikeudesta päättää eräissä tapauksissa 
eduskunnan työn järjestämisestä säädetään edus
kunnan työjärjestyksessä. 

Puhemiesneuvoston on myös tehtävä edus
kunnalle tarvittaessa ehdotuksia eduskunnan 
kanslian menosäännön perusteita koskevan lain, 
eduskunnan työjärjestyksen, eduskunnan vaali
säännön ja eduskunnan virkamiehiä koskevien 
ohjesääntöjen säätämisestä. 

55 § 

Jos puhemies ja varapuhemiehet ovat esty
neet hoitamasta puhemiehen tehtävää, puhetta 
johtaa täysistunnossa suuren valiokunnan pu-

heenjohtaja tai, jollei tämäkään ole saapuvilla, 
iältään vanhin puhemiesneuvoston jäsen. Täl
löin istunnossa käsitellään ilmoitusasioita ja il
moitetaan seuraavan täysistunnon ajasta, mutta 
ei tehdä päätöksiä muissa asioissa, ellei eri
ty~sen pakottavista syistä muuta johdu. 

57 s 
Käsiteltäessä valtion tulo- ja menoarviota, 

valtioneuvoston tiedonantoa, ilmoitusta ja se
lontekoa sekä välikysymystä edustajille voidaan 
kuitenkin myöntää puheenvuorot 1 momentin 
säännöksestä poiketen siinä järjestyksessä kuin 
siitä on eduskunnan työjärjestyksessä säädetty. 
Tällöinkin on voimassa, mitä 59 ja 60 §:ssä 
on puheenvuorojen myöntämisestä säädetty. 

60 s 
Valiokunnan puheenjohtajalla tai, milloin 

valiokunta on valinnut 4 5 §: ssä tarkoitetun 
esittelijän, tällä on oikeus saada mietinnön esit
tdemiseksi puheenvuoro ennen muita edustajia. 

63 § 
Ennen asian lopullista käsittelyä täysistun

nossa valiokunnan on valmistelevasti käsitel
tävä: 

1) hallituksen esitykset; 
2) lakialoitteet; 
3) raha-asia-aloitteet ja toivomusaloitteet, 

jollei niitä välittömästi hylätä; 
4) eduskunnan tarkastettaviksi saatetut ase

tukset ja valtioneuvoston ja ministeriön pää
tökset; sekä 

5) kertomukset. 

64 § 
Jollei 63 § :ssä mainittua asiaa sitä valiokun

taan lähettämistä varten esiteltäessä lähetetä 
yksimielisesti valiokuntaan, se jää pöydälle 
johonkin lähinnä seuraavista istunnoista. Silloin 
asiaa ei enää voida panna pöydälle. Kuitenkin 
raha-asia-aloitetta ja toivomusaloitetta koskeva 
asia voidaan panna pöydälle, jos eduskunta niin 
päättää. 

76 § 
Jos eduskunta ei ole muuttamattomana hyväk

synyt valtiovarainvaliokunnan mietintöä, joka 
koskee ehdotusta valtion tulo- ja menoarvioksi 
tai lisäykseksi tulo- ja menoarvioon, palautetaan 
as1a valtiovarainvaliokuntaan. Valiokunnan tulee 
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mietinnössään antaa lausunto eduskunnan teke
mästä päätöksestä. 

. Jos valtiovarainvaliokunta on yhtynyt edus
kunnan päätökseen, tulee se eduskunnan lopul
liseksi päätökseksi asiassa. Milloin valiokunta 
on ehdottanut muutoksia, päättää eduskunta 
joko hyväksyä ne tai pysyä aikaisemmassa pää
töksessään. 

78 § 
Kun keskustelu on julistettu päättyneeksi, 

puhemies esittää selonteon tehdyistä ehdotuk
sista. Jos selontekoa vastaan tehdään muistu
tus, jonka puhemies havaitsee o~keaksi, hänen 
on oikaistava selonteko. Jos muistutus puhe
miehen mielestä ei anna aihetta selonteon muut
tamiseen, eduskunta päättää siitä. 

Selonteon jälkeen puhemies tekee ehdotuk
sen, missä järjestyksessä tehdyistä ehdotuksista 
on äänestettävä. Jos ehdotusta äänestysjärjestyk
seksi vaaditaan muutettavaksi, mutta vaatimus 
puhemiehen mielestä ei ole aiheellinen, edus
kunta päättää äänestysjärjestyksestä. 

Äänestysjärjestyksen tultua hyväksytyksi pu
hemies tekee sellaisen äänestysesityksen, että 
vastaus j a a tai e i ilmaisee eduskunnan pää
töksen. Jos on tehty useita ehdotuksia edus
kunnan päätökseksi, on niistä kustakin vuorol
laan äänestettävä toisia ehdotuksia vastaan, 
kunnes kaikista ehdotuksista on äänestetty. 

Muuta keskustelua ei tässä pykälässä tarkoi
tetuista asioista sallita. Äänestystä siitä, onko 
äänestys suoritettava, ei myöskään sallita. 

7 luku 

Toimenpiteet eduskunnan päätösten johdosta. 
V aitiopäiväpäätös 

84 § 
Eduskunnan hyväksymä laki toimitetaan tasa

wllan presidentille vahvistam1sta ja lakina an
tamista varten. Jollei presidentti vahvista la
kia, on tästä ilmoitettava eduskunnalle neljän 
kuukauden kuluessa siitä, kun laki on toimi
tettu presidentille. Jos eduskunta ei silloin ole 
koolla, on ilmoitus tehtävä eduskunnalle sen 
kokoonnuttua. 

85 § 
Eduskunnan päätöksestä hallituksen esityk

seen ilmoitetaan eduskunnan vastauksella. Muu 

paatos ja eduskunnan ilmoitus saatetaan tie
doksi eduskunnan kirjelmällä. 

Eduskunnan vastaus ja hallituksen tietoon 
saatettava eduskunnan kirjelmä toimitetaan 
valtioneuvostolle tasavallan presidentille esitel· 
täväksi. 

Jokaisilta valtiopäiviltä laaditaan valtiopäivä
päätös, joka sisältää luettelon eduskunnan niillä 
tekemistä päätöksistä. Vaalikauden viimeisiltä 
valtiopäiviltä ja ylimääräisiltä valtiopäiviltä laa
dittavaan valtiopäiväpäätökseen otetaan myös 
luettelo niistä hallituksen esityksistä, asetuk
sista, valtioneuvoston ja ministeriön päätök
sistä sekä kertomuksista, joita ei ole ehditty 
käsitellä loppuun. 

Edellä 3 momentissa tarkoitettuun luetteloon 
otetuista rauenneista asioista on ilmoitettava 
eduskunnan kirjelmällä hallitukselle tai, mil
loin kertomus on muun viranomaisen kuin hal
lituksen antama, sanotulle viranomaiselle. 

86 § 
Eduskunnan vastaukset ja kirjelmät sekä val

tiopäiväpäätöksen laatii eduskunnan kanslia tar
kistajien valvonnassa. 

Tarkistajien on hyväksyttävä eduskunnan vas
taus ja kirjelmä ennen kuin se lähetetään. 
Eduskunta hyväksyy kuitenkin kirjelmän, joka 
sisältää ilmoituksen puhemiehen ja varapuhe
miesten vaalista. 

Eduskunnan vastaukset ja kirjelmät sekä 
valtiopäiväpäätöksen allekirjoittavat puhemies 
ja varapuhemiehet. 

89 § 

Kansliatoimikuntaan valittujen edustajien toi
mikausi kestää vaalikauden. 

Kansliatoimikunta voi tarvittaessa kokoontua 
valtiopäivien keskeydyttyä tai eduskunnan työn 
tultua julistetuksi päättyneeksi taikka eduskun
nan hajaannuttua. 

90 § 
Eduskunta hyväksyy itselleen työjärjestyksen 

ja vaalisäännön sekä eduskunnan virkamiesten 
ohjesäännöt. 

Tarkemm!lit säännökset valitsijamiesten, va
liokuntien ja palkkavaltuuskunnan jäsenten ja 
varajäsenten määrästä sekä eduskunnan työs
kentelystä annetaan eduskunnan työjärjestyk
sessä. 
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91 § 
Eduskunnan täysistuntojen pöytäkirjat ja 

eduskunnan työjärjestyksessä mainitut valtiopäi
väasiakirjat julkaistaan painettuina. 

93 § . 
Milloin jokin tässä laissa säädetty määräpäi

vä tai siinä säädetyn määräajan viimeinen päivä 
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, pi
detään seuraavaa arkipäivää määräpäivänä tai 
määräa}an viime1senä päivänä. 

2. 

Tässä laissa säädetty määräaika valtiopäivillä 
suoritettavaa toimenpidettä varten ei kulu ai
kana, jolloin eduskunta ei ole koolla. Edus

. kunnan koollaolon keskeytyessä sanotunlaisesta 
määräajasta jäljellä oleva aika alkaa kulua siitä 
päivästä, jona eduskunta jälleen kokoontuu. 

Tämä laki tulee voimaan sinä päivänä, jona 
lain vahvistamisen jälkeen ensiksi toimitettavis
sa kansanedustajain vaaleissa valittu eduskunta 
kokoontuu valtiopäiville. 

Laki 
Suomen Hallitusmuodon 27 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 6 7 §: ssä sääde
tyllä tavalla, muutetaan Suomen Hallitusmuodon 27 § näin kuuluvaksi: 

27 § 
Presidentin asiana on kutsua eduskunta yli

määräisille valtiopäiville, antaa määräys kan
sanedustajain vaalien toimittamisesta, avata val
tiopäivät ja julistaa säännönmukaisen vaalikau
den lopussa eduskunnan työ päättyneeksi siltä 

3. 

vaalikaudelta sekä määrätä uudet vaalit toimi
tettaviksi ja hajottaa eduskunta. 

Tämä laki tulee voimaan sinä päivänä, jona 
lain vahvistamisen jälkeen ensiksi toimitetta
vissa kansanedustajain vaaleissa valittu edus
kunta kokoontuu valtiopäiville. 

Laki 
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuus
kunnasta 1 päivänä huhtikuuta 1960 annetun lain 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se 
on 4 päivänä helmikuuta 1970 annetussa laissa (89/70), näin kuuluvaksi: 

1 § 
Eduskunta valitsee jokaisilla varsinaisilla val

tiopäivillä viiden päivän kuluessa niiden avaa
misesta keskuudestaan Pohjoismaiden neuvos
toon seitsemäntoista jäsentä ja näille kulle
kin varajäsenen. Vaalin toimittaa eduskunta, 
jos se on vaalista yksimielinen. Jollei edus
kunta voi sopia valittavista, toimittavat vaalin 
valitsijamiehet. Jos valitsijamiehet eivät ole 
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vaalista yksimieliset, on vaali toimitettava suh
teelisen vaalitavan mukaan. 

Tämä laki tulee voimaan sinä päivänä, jona 
lain vahvistamisen jälkeen ensiksi toimitetta
vissa kansanedustajain vaaleissa valittu edus
kunta kokoontuu valtiopäiville. 
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4. 

Laki 
edustajanpalkkiosta annetun lain 4 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 
1947 annetun lain 4 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 23 päivänä joulukuuta 
1947 annetussa laissa (950/47), näin kuuluviksi: 

4 s 
Ulkoasiain'V'ali.okunnan tai valtiovarainvalio

kunnan jäsen, joka on ottanut osaa valiokun
nan kokoukseen valtiopäivien kesk.eydyttyä tai 
eduskunnan työn tultua julistetuksi päättyneek
si taikka eduskunnan hajaannuttua, saa vuo
tuisen palkkionsa lisäksi palkkion siltä ajalta, 
minkä valiokunnan työ on kestänyt ja minkä 
hän on käyttänyt sitä varten tehtäviin matkoi
hin. Palkkio on tällöin puolet 1 §:ssä sääde
tystä päiväpalkkiosta. 

Saman palkkion saavat valtiopäiväjärjestyk
sen 42 a §:ssä mainitut tarkistajat heidän val-

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1982 

riopäivien keskeydyttyä tai muuna kuin valtio
päivien koollaoloaikana suorittamaansa työhön 
ja sitä varten tekemiinsä matkoihin käyttämäi
tään ajalta. Vaalikauden päätyttyä on tarkis
tajien palkkio siltä ajalta, jolta he 2 § :n mu
kaisesti eivät saa palkkiota, 1 § : ssä säädetty 
päiväpalkkio. 

Tämä laki tulee voimaan sinä päivänä, jona 
lain vahvistamisen jälkeen ensiksi toimitetta
vissa kansanedus·tajain vaaleissa valittu edus
kunta kokoontuu valtiopäiville. 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

KALEVI SORSA 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 
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Liite n:o 1 
1. 

Laki 
valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä 
tavalla, 

kumotaan valtiopäiväjärjestyksen 20 §:n 2 momentti, 
muutetaan 3 §:n 2 momentti, 8 §:n 3 momentti, 9 ja 19 §, 21 §:n 2 momentti, 22 §, 

25 §:n 1 momentti, 27, 28 ja 32 §, 37 §:n 4 momentti, 37 a §:n 5 momentti, 39-43 §, 
45 §:n 1 ja 2 momentti, 46 §:n 2 momentti, 54 §:n 2 momentti, 60, 63, 64, 76 ja 78 §, 
7 luvun otsikko, 84-86, 90 ja 91 § sekä 93 §, minkä ohella 48 §:n 1 momentin ruotsin
kielinen sanamuoto muutetaan, 

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentti 30 päivänä kesäkuuta 1955 annetussa laissa 
(335/55), 8 §:n 3 momentti 7 päivänä heinäkuuta 1970 annetussa laissa (454/70), 37 a §:n 
5 momentti 4 päivänä maaliskuuta 1966 annetussa laissa ( 117/66), 4 3 § osittain muutet
tuna 14 päivänä marraskuuta 1969 annetulla lailla (685/69) ja 91 § 6 päivänä marraskuuta 
1970 annetussa laissa ( 663/70), sekä 

lisätään 25 §:ään uusi 2 ja 4 momentti, jolloin nykyiset 2 ja 4 momentti siirtyvät 3 ja 5 
momentiksi, lakiin uusi 42 a §, 54 §:ään uusi 3 momentti, 55 §:ään uusi 4 momentti, 
57 §:ään, sellaisena kuin se on 6 päivänä marraskuuta 1964 annetussa laissa (534/64), uusi 
2 momentti, jolloin nykyiset 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, ja 89 § :ään uusi 
2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 

Tasavallan presidentillä on oikeus, jos havait
see sen tarpeelliseksi, määrätä uudet vaalit toi
mitettaviksi ennen 1 momentissa mainitun neli
vuotiskauden päättymistä. Siinä tapauksessa toi
mitetaan näitä vaaleja lähinnä seuraavat vaa
lit, jollei eduskuntaa uudestaan hajoiteta, nel
jäntenä vuonna sen jälkeen, jona edelliset vaa
lit toimitettiin. 

Tasavallan presidentillä on oikeus, jos hän ha
vaitsee sen tarpeelliseksi, määrätä uudet vaalit 
toimitettaviksi ennen 1 momentissa tarkoitetun 
säännönmukaisen vaalikauden päättymistä. Näitä 
vaaleja lähinnä seuraavat vaalit toimitetaan 
säännönmukaisen vaalikauden samalla päättyes
sä neljäntenä vuonna edellisten vaalien toimit
tamisesta, jollei eduskuntaa sitä ennen uudel
leen hajoteta. 

8 § 

Jos edustajaksi valittu on vaalitoimituksen 
jälkeen tuomittu kuritushuoneeseen tai muusta 
kuin 6 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoite
tusta tahallisesta rikoksesta vankeuteen, edus
kunnalla on valta tutkia, onko hänen sallittava 
edelleen olla edustajana. Rikoksen laadun tai 
tekotavan osoittaessa, ettei tuomittu ansaitse 
edustajantoimensa edellyttämää luottamusta ja 
kunnioitusta, eduskunta voi, ellei tuomittu itse 
ole eduskunnalta pyytänyt vapautusta tästä toi
mestaan, hankittuaan asiasta perustuslakivalio
kunnan lausunnon, päätöksellä, jota on kannat-

Jos edustajaksi valittu on vaalitoimituksen 
jälkeen tuomittu muusta kuin 6 § :n 2 mo
mentissa tarkoitetusta tahallisesta rikoksesta 
vankeuteen, eduskunnalla on valta tutkia, onko 
hänen edelleen sallittava olla edustajana. Ri
koksen laadun tai tekotavan osoittaessa, ettei 
tuomittu ansaitse edustajantoimensa edellyttä
mää luottamusta ja kunnioitusta, eduskunta voi, 
ellei tuomittu itse ole eduskunnalta pyytänyt 
vapautusta tästä toimestaan, hankittuaan asias
ta perustuslakivaliokunnan lausunnon, päätök
sellä, jota on kannattanut vähintään kaksi koi-
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Voimassa oleva laki 

tanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista 
äänistä, julistaa hänen edustajantoimensa lakan
neeksi. Mitä tässä on säädetty, noudatettakoon 
hovioikeuden annettua päätöksensä, vaikka 
tuomio ei <;>le lopullinen. Muutoksenhausta huo
limatta eduskunta ottakoon kuitenkin asian kä
siteltäväksi jo alioikeuden päätöksen nojalla, jos 
eduskunta tekee siitä päätöksen, jota vähintään 
viisi kuudesosaa annetuista äänistä on äänes
tyksessä kannattanut. 

9 §. 
Oikeuskansleri, korkeimman oikeuden tai 

korkeimman hallinto-oikeuden jäsen ja edus
kunnan oikeusasiamies älköön olko edustajana. 
Jos edustaja nimitetään johonkin edellä maini
tuista viroista tai valitaan eduskunnan oikeus· 
asiamieheksi, lakkaa hänen edustajantoimensa. 

19 §. 
Eduskunta kokoontuu varsinaisille valtiopäi

ville vuosittain, ilman erityistä kutsumusta, en· 
simmäisenä päivänä helmikuuta, jollei edus
kunta lähinnä edellisillä valtiopäivillä muuta 
päivää määrää, ja lopettaa istuntonsa oltuaan 
koossa satakaksikymmentä päivää joko yhteen 
menoon taikka väliajoin. Eduskunta voi kui
tenkin päättää, että valtiopäivät ovat aikaisem
min tai myöhemmin lopetettavat. 

Ehdotus 

masosaa annetuista äänistä, julistaa hänen edus
tajantoimensa lakanneeksi. Mitä tässä on sää
det-ty, on noudatettava hovioikeuden annettua 
päätöksensä, vaikka se ei olisikaan lainvoimai
nen. Muutoksenhausta huolimatta eduskunnan 
on kuitenkin otettava asia käsiteltäväksi jo ali
oikeuden päätöksen nojalla, jos eduskunta te· 
kee siitä päätöksen, jota vähintään viisi kuudes
osaa annetuista äänistä on kannattanut. 

9 § 
Oikeuskansleri, apulaisoikeuskansleri, kor

keimman oikeuden tai korkeimman hallinto
oikeuden jäsen, eduskunnan oikeusasiamies ;a 
apulaisoikeusasiamies eivät voi olla edustajina. 
Jos edustaja nimitetään joihinkin edellä mai
nituista viroista tai valitaan eduskunnan oikeus
asiamieheksi tai apulaisoikeusasiamieheksi, lak
kaa hänen edustajantoimensa. 

19 s 
Eduskunta kokoontuu varsinaisille valtiopäi

ville vuosittain ensimmäisenä päivänä helmi· 
kuuta, jollei eduskunta lähinnä edellisillä varsi
naisilla valtiopäivillä ole määrännyt muuta ko
koontumispäivää. 

Varsinaiset valtiopäivät ;atkuvat yhtäjaksoi
sesti tai keskeytyksin seuraavien varsinaisten 
valtiopäivien kokoontumiseen. Säännönmukai
sen vaalikauden viimeiset valtiopäivät ;atkuvat 
kuitenkin siihen saakka, kun tasavallan presi
dentti, eduskunnan päätettyä lopettaa istuntonsa, 
julistaa eduskunnan työn päättyneeksi siltä vaali
kaudelta. 

Eduskunnan puhemiehellä on oikeus kutsua 
eduskunta koolle jatkamaan keskeytyneitä val
tiopäiviä. 

20 § 

Jos määräys uusien vaalien toimittamisesta 
annetaan sen jälkeen, kuin varsinaiset valtio
päivät on lopetettu, eikä vaaleja ehditä suorit
taa loppuun ennen seuraavan helmikuun ensim· 
mäistä päivää, lykätään varsinaisten valtiopäi
vien alkaminen sen kalenterikuukauden ensim
mäiseen päivään, joka seuraa vaalien tuloksen 
julkaisemisen jälkeen. 

{2 mom. kumotaan) 

21 § 

Älköön ylimääräisiä valtiopäiviä määrättäkö 
alkamaan aikaisemmin kuin viidentenätoista 

Ylimääräiset valtiopäivät voidaan määrätä ko
koontumaan aikaisintaan kolmantena päivänä 
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päivänä sen jälkeen, kuin kutsumus annettiin, 
älköötkä ne kestäkö kauemmin kuin viimei
seen arkipäivään ennen varsinaisten valtiopäi
vien alkamista. 

22 §. 
Tasavallan presidentin määräykset, joita tar

koitetaan 18, 20 ja 21 §:ssä, julistetaan siinä 
järjestyksessä, kuin lakien ja asetusten julkai
semisesta on säädetty. 

Määräykset uusien vaalien toimittamisesta il
moitetaan sitä paitsi maaherroille sekä niille 
viranomaisille ja lautakunnille, ioiden asiana 
vaalien toimeenpano on. 

25 §. 
V aitiopäivien ensimmäisenä päivänä eduskun

ta kokoontuu kello kaksitoista päivällä täys
istuntoon, joka alkaa nimenhuudolla 23 §: ssä 
mainitun luettelon mukaan. Tässä täysistunnos
sa valitsee eduskunta keskuudestaan puhemie
hen ja kaksi varapuhemiestä. 

27 §. 
Kun valtiopäivät ovat lopetettavat, niin edus

tajat, sittenkuin jumalanpalvelus on pidetty, 
kokoontuvat tasavallan presidentin määräämänä 
aikana eduskuntataloon, jossa puhemies presi
dentille lausuu eduskunnan tervehdyksen sekä 
jättää hänelle valtiopäiväpäätöksen; minkä jäi-

Ehdotus 

kutsun antamisesta. Ne eivät saa jatkua kauem
paa kuin viimeiseen arkipäivään ennen varsi
naisten valtiopäivien alkamista. 

22 § 
Tasavallan presidentin määräykset, joita tar

koitetaan 20 ja 21 § :ssä, julkaistaan Suomen 
säädöskokoelmassa siinä järjestyksessä kuin la
kien ja asetusten julkaisemisesta on säädetty. 
Edellä 18 §:ssä tarkoitettu määräys voidaan jul
kaista säädöskokoelmassa, jos presidentti niin 
päättää. 

25 § 
V aitiopäivien ensimmäisenä päivänä eduskun

ta kokoontuu kello kaksitoista päivällä täys
istuntoon, joka alkaa 23 §: ssä mainitun luet
telon mukaan toimiteltavalla nimenhuudolla 
Tässä täysistunnossa eduskunta valitsee keskuu
destaan puhemiehen ja kaksi varapuhemiestä. 
Ylimääräisillä valtiopäivillä toimivat puhemie
henä ja varapuhemiehinä kuitenkin lähinnä edel
listen varsinaisten valtiopäivien puhemies ja va
rapuhemiehet. 

Puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit toimi
tetaan umpilipuin. Kussakin vaalissa tulee vali
tuksi edustaja, joka saa enemmän kuin puo
let annetuista äänistä. Muussa tapauksessa toi
mitetaan heti uusi vaali ja, jollei silloinkaan ku
kaan saa ehdotonta enemmistöä, vieläkin uusi 
vaali, jossa valituksi tulee eniten ääniä saanut 
edustaja. Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee 
arpa. 

Puhemiehen ja varapuhemiesten toimikausi 
kestää valtiopäivien ajan. Vaalikauden viimei
sillä valtiopäivillä valittujen puhemiehen ja vara
puhemiesten toimikausi kuitenkin kestää, kun
nes uudet vaalit on toimitettu. 

27 § 
Eduskunnan työn päättämistä varten edusta

jat kokoontuvat säännönmukaisen vaalikauden 
viimeisillä valtiopäivillä tasavallan presidentin 
määräämänä aikana, sitten kun jumalanpalvelus 
on pidetty, eduskuntataloon, jossa puhemies 
lausuu presidentille eduskunnan tervehdyksen. 
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keen presidentti julistaa valtiopäivät päätty
neiksi. 

28 §. 
Tasavallan presidentti ilmoittaa valtiopäiviä 

avattaessa, mitkä hallituksen esitykset silloin 
eduskunnalle annetaan. 

Esityksiä, joita ei ole voitu silloin edus
kunnalle antaa, saadaan myöhemminkin esittää 
sen käsiteltäväksi. 

Hallituksen esitys voidaan, milloin aihetta 
siihen on, peruuttaa. 

32 §. 
Eduskunta-aloite on edustajan tehtävä kirjal

lisesti vaalien jälkeen aikavilla varsinaisilla val
tiopäivillä ennen kello kahtatoista päivällä nel
jäntenätoista päivänä, mutta muilla varsinaisilla 
valtiopäh,illä kymmenentenä päivänä valtiopäi
väin avaamisesta. Myöhemmin älköön edusta
jan olko sallittu tehdä eduskunta-aloitetta, jol
lei siihen joku eduskunnan jo tekemä päätös 
tahi hallituksen esitys tai esityksen peruuttami
nen taikka muu valtiopäiväin aikana sattunut 
tapaus suorastaan anna aihetta. Älköön tällöin 
kuitenkaan eduskunta-aloitetta tehtäkö myö
hemmin kuin kello kaksitoista päivällä seitse
mäntenä päivänä siitä päivästä, jona aloitteen 
tekijän on katsottava saaneen tapauksesta tie
don. 

Eduskunta-aloitteessa on mainittava myöskin 
ne SyYt, joihin ehdotus perustuu. 

Älköön erilaatuisia asioita pantako yhteen 
kirjoitukseen. 

Ehdotus 

Sen jälkeen presidentti julistaa eduskunnan työn 
päättyneeksi siltä vaalikaudella. 

28 § 
Tasavallan presidentti antaa eduskunnalle hal

lituksen esitykset. 

Hallituksen esitys voidaan peruuttaa) milloin 
siihen on aihetta. 

Hallituksen esityksen ja eduskunnan tarkas
tettavaksi saatetun asetuksen ja valtioneuvoston 
ja ministeriön päätöksen saapumisesta sekä hal
lituksen esityksen peruuttamisesta ilmoittaa pu
hemies eduskunnalle. 

32 § 
Eduskunta-aloite on tehtävä kirjallisesti. 

Aloitteessa on mainittava myös ne syyt) joi
hin siinä tehty ehdotus perustuu. Erilaisia asioita 
ei saa sisällyttää samaan aloitteeseen. 

Lakialoite voidaan tehdä valtiopäivien avaa
misen jälkeen eduskunnan ollessa koolla. 

Raha-asia-aloite ja toivomusaloite voidaan 
tehdä varsinaisilla valtiopäivillä aikana) joka al
kaa valtiopäivien avaamisesta ja päättyy kello 
12 neljäntenätoista päivänä vaalien jälkeisillä 
ensimmäisillä varsinaisilla valtiopäivillä, mutta 
muilla varsinaisilla valtiopäivillä seitsemäntenä 
päivänä valtiopäivien avaamisesta. Raha-asia
aloite voidaan lisäksi tehdä aikana, joka alkaa 
siitä, kun valtion tulo- ja menoarvioesitys on il
moitettu saapuneeksi) ja päättyy kello 12 seit
semäntenä päivänä sen jälkeen. 

Eduskunta-aloite voidaan peruuttaa, milloin 
siihen on aihetta. Aloitteen kaikkien allekirjoit
tajien on allekirjoitettava peruutuskirjelmä. 

37 § 

Tässä mainitun asian käsittelyä älköön seu
raavilla valtiopäivillä jatkettako. 

Välikysymyksen käsittelyä ei jatketa seuraa
villa valtiopäivillä. 

37 a § 

Edellä tässä pykälässä mainitusta asiasta 
älköön eduskunnassa päätöstä tehtäkö älköönkä 
asian käsittelyä seuraavilla valtiopäivillä jatket
tako. 

Tässä pykälässä mainitusta asiasta ei edus
kunta tee päätöstä. 
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39 §. 
Eduskunnan tulee kolmen palVan kuluessa 

vaalien jälkeen aikavien ensimmäisten valtio
päivien avaamisesta asettaa valitsijamiehet, vä
hintään neljäkymmentäviisi, ynnä tarvittavat 
varamiehet valitsemaan eduskunnan valiokun
tain jäseniä. 

Valitsijamiehet ja heidän varamiehensä vali
taan suhteellisilla vaaleilla, ja heidän toimensa 
jatkuu kaikilla valtiopäivillä seuraaviin edusta
jainvaaleihin asti, jollei eduskunta puhemies
neuvoston ehdotuksesta päätä, että valitsijamie
het on uudelleen asetettava. 

40 §. 
Varsinaisilla valtiopäivillä on viiden pa1van 

kuluessa valtiopäivien avaamisesta asetettava 
perustuslakivaliokunta, lakivaliokunta, ulko
asiainvaliokunta, valtiovarainvaliokunta sekä 
pankkivaliokunta. Perustuslakivaliokunnassa, la
kivaliokunnassa ja ulkoasiainvaliokunnassa tu
lee olla kussakin vähintään seitsemäntoista jä
sentä, valtiovarainvaliokunnassa vähintään kak
sikymmentäyksi sekä pankkivaliokunnassa vähin
tään yksitoista jäsentä. Samalla valitaan valio
kuntiin varajäseniä, vähintään neljäsosa jäsen
ten lukumäärästä. 

Eduskunta voi tarvittaessa asettaa näiden 
lakimääräisten valiokuntain lisäksi myöskin yli
määräisiä valiokuntia; ja saa tällaiseen valio
kuntaan, jos siinä on vähintään yksitoista jä
sentä, lähettää sellaisenkin asian, joka laadul
taan olisi lakimääräisen valiokunnan valmistel
tava. 

Jos valiokunta havaitsee jäsenten tai vara
jäsenten luvun lisäämisen tarpeelliseksi, teh
köön siitä esityksen eduskunnalle. 

V aliakunta saakoon, kun töiden suorittami-

Ehdotus 

39 § 
Eduskunnan on kolmen päivän kuluessa vaa

likauden ensimmäisten valtiopäivien avaamisesta 
asetettava vähintään neljäkymmentäviisi valitsi
jamiestä ja heille varajäsenet, vähintään kolmas
osa valitsijamiesten määrästä, suorittamaan va
liokuntien ja toimielinten vaaleja. 

Eduskunta valitsee valitsijamiehet suhteelli
sella vaalilta, jollei se voi sopia valittavista. 
Valitsijamiesten toimikausi kestää vaalikauden, 
jollei eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuk
sesta päätä, että valitsijamiehet on asetettava 
uudelleen. 

40 § 
Vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä on 

viiden päivän kuluessa niiden avaamisesta ase
tettava perustuslakivaliokunta, lakivaliokunta, 
ulkoasiainvaliokunta, valtiovarainvaliokunta ja 
pankkivaliokunta sekä muut pysyvät valiokun
nat, joista säädetään eduskunnan työjärjestyk
sessä. 

Perustuslakivaliokunnassa, lakivaliokunnassa 
ja ulkoasiainvaliokunnassa on vähintään seitse
mäntoista jäsentä, valtiovarainvaliokunnassa vä
hintään kaksikymmentäyksi jäsentä sekä pank
kivaliokunnassa ja muussa pysyvässä valiokun
nassa vähintään yksitoista jäsentä. Pysyvässä va
liokunnassa on lisäksi oltava varajäseniä vähin
tään neljäsosa jäsenten määrästä. 

Eduskunta voi asettaa tilapäisen valiokunnan 
valmistelemaan erityistä asiaa. Tilapäiseen va
liokuntaan on valittava vähintään yksitoista jä
sentä sekä varajäseniä vähintään neljäsosa jä
senten määrästä. 

Jos valiokunta havaitsee tarpeelliseksi lisätä 
valiokunnan jäsenten tai varajäsenten lukua, 
tulee sen tehdä siitä esitys eduskunnalle. 
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nen sitä vaatii, ;akaantua osastoihin, jotka 
kukin antavat lausuntoja valiokunnan nimessä. 
Osastosta, jossa tulee olla vähintään yksitoista 
jäsentä, olkoon voimassa, mitä tässä laissa valio
kunnasta on säädetty. 

Ylimääräisillä valtiopäivillä asetettakoon ne 
valiokunnat, jotka ovat tarpeen valtiopäivillä 
esille tulevain asiain valmistelemiseen. 

41 §. 
Elleivät valitsijamiehet jäseniä valiokuntaan 

valitessaan voi niistä yhtyä, toimittakoon vaa
lin suhteellisen vaalitavan mukaan. 

42 §. 
Viiden päivän kuluessa valtiopäivien avaami

sesta tulee eduskunnan sellaista erinäisten 
asiain käsittelyä varten, kuin 66 §:ssä sääde
tään, asettaa suuri valiokunta, johon jäsenet, 
luvultaan vähintään neljäkymmentäviisi, ynnä 
tarvittavat varajäsenet, valitaan, niinkuin valit
sijamiesten vaalista on sanottu. 

43 §. 
Valtiovarainvaliokunta jatkakoon, milloin 

Ehdotus 

41 § 
Pysyvän ;a tilapäisen valiokunnan jäsenten ja 

varajäsenten vaalin toimittaa eduskunta, ;os se 
on vaalista yksimielinen. ] ollei eduskunta voi 
sopia valittavista, toimittavat vaalin valitsiia
miehet. 

Jos valitsijamiehet eivät ole valiokunnan jä
senten ja varajäsenten vaalista yksimieliset, vaali 
on toimitettava suhteellisen vaalitavan mukaan. 

Pysyvän valiokunnan jäsenten toimikausi kes
tää vaalikauden, jollei eduskunta puhemiesneu
voston ehdotuksesta päätä, että valiokunta ase
tetaan uudelleen. 

Tilapäisen valiokunnan jäsenten toimikausi 
kestää, kunnes valiokunta on saanut tehtävän
sä suoritetuksi. Tällainenkin valiokunta voidaan 
kesken toimikauden asettaa uudelleen. 

42 § 
Vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä on 

viiden päivän kuluessa niiden avaamisesta ase
tettava suuri valiokunta. V aliakunnassa on vä
hintään neljäkymmentäviisi jäsentä ja varajä
seniä vähintään kolmasosa jäsenten määrästä. 
Suuren valiokunnan jäsenten vaalista ja toimi
kaudesta on voimassa, mitä valitsijamiesten vaa
lista ja toimikaudesta on säädetty. 

42 a § 
Varsinaisilla valtiopäivillä eduskunnan on vii

den päivän kuluessa niiden avaamisesta valit
tava keskuudestaan viisi tarkistajaa ja heille 
kullekin yksi varajäsen. ] ollei eduskunta voi 
sopia valittavista, on vaali toimitettava suhteel
lisen vaalitavan mukaan. 

Ylimääräisillä valtiopäivillä toimivat tarkis
ta;ina ja heidän varajäseninään lähinnä edelli
sillä valtiopäivillä valitut tarkistajat ja heidän 
varajäsenensä. 

43 § 
Sen estämättä, että valtiopäivät on keskey-
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eduskunta niin päättää, tointaosa myöskin val
tiopäiväin keskeydyttyä tai päätyttyä. 

Ulkoasiainvaliokunta kokoontuu myös valtio
päivien keskeydyttyä tai päätyttyä joko halli
tuksen pyynnöstä tai jos vähintään kolmasosa 
valiokunnan jäsenistä sitä puheenjohtajalta kir
jallisesti pyytää. 

45 §. 
Eduskunnan valiokunnat ja valitsijamiehet 

sekä 85 §: ssä mainitut tarkistajat valitsevat, 
kukin keskuudestaan, jokaisilla valtiopäivillä 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Ensimmäisen kokouksen kutsuu kokoon kun
kin valiokunnan vanhin jäsen, joka myös siinä 
johtaa puhetta, kunnes puheenjohtaja on va
littu. 

Ehdotus 

tetty tai eduskunnan työ on julistettu päätty
neeksi taikka eduskunta on hajaantunut, ulko
asiainvaliokunta kokoontuu hallituksen pyyn
nöstä tai jos vähintään kolmasosa valiokunnan 
jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti puheenjohta
jalta. 

Valtiovarainvaliokunta voi jatkaa toimintaan
sa valtiopäivien keskeydyttyä, milloin eduskun
ta niin päättää. 

45 § 
Valitsijamiehet, valiokunnat ja tarkistajat va

litsevat kukin keskuudestaan toimikaudekseen 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Ensimmäisen kokouksen kutsuu kokoon va
litsijamiesten, kunkin valiokunnan ja tarkista
jien iältään vanhin jäsen. Hän johtaa kokouk
sessa puhetta, kunnes puheenjohtaja on valittu. 

46 § 

V aliakunnan tulee myös tarkastaa sinne lähe
tetyt ehdotukset eduskunnan työjärjestyksen ja 
valtiopäivillä suhteellisen vaalitavan mukaan 
toimitettavia vaaleja koskevien määräysten sekä 
eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännön 
säätämisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta. 

V aliakunnan tulee myös tarkastaa sinne lähe
tetyt ehdotukset eduskunnan työjärjestyksen ja 
eduskunnan vaalisäännön sekä eduskunnan 
oikeusasiamiehen johtosäännön säätämisestä. 

54 § 

Puhemiesneuvoston tulee tehdä eduskunnalle 
tarpeellisiksi katsomiaan ehdotuksia eduskunta
työn järjestelystä yleensä, niin myös eduskun
nan kanslian menosäännön perusteita koskevan 
lain sekä eduskunnan työjärjestyksen, valtiopäi
villä suhteellisen vaalitavan mukaan toimitet
tavia vaaleja koskevien määräysten ja eduskun
nan virkamiesten ohjesääntöjen säätämiseksi, 
muuttamiseksi tai kumoamiseksi. 

Puhemiesneuvoston on tehtävä ehdotuksia 
eduskunnan työn järjestämisestä. Puhemiesneu
voston oikeudesta päättää eräissä tapauksissa 
eduskunnan työn järjestämisestä säädetään 
eduskunnan työjärjestyksessä. 

Puhemiesneuvoston on myös tehtävä edus
kunnalle tarvittaessa ehdotuksia eduskunnan 
kanslian menosäännön perusteita koskevan lain, 
eduskunnan työjärjestyksen, eduskunnan vaali
säännön ja eduskunnan virkamiehiä koskevien 
ohjesääntöjen säätämisestä. 

55 § 

Jos puhemies ja varapuhemiehet ovat esty-

' 1682004554 
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neet hoitamasta puhemiehen tehtävää, puhetta 
johtaa täysistunnossa suuren valiokunnan pu
heenjohtaja tai, jollei tämäkään ole saapuvilla, 
iältään vanhin puhemiesneuvoston jäsen. Täl
löin istunnossa käsitellään ilmoitusasioita ja 
ilmoitetaan seuraavan täysistunnon ajasta, mutta 
ei tehdä päätöksiä muissa asioissa, ellei erityisen 
pakottavista syistä muuta johdu. 

57 § 

60 §. 
Milloin valiokunta 45 § :n mukaan on valin

nut jotakin erityistä asiaa varten esittelijän, 
annettakoon hänelle siinä puheenvuoro ennen 
muita edustajia. 

63 §. 
Älköön hallituksen esityksiä älköönkä laki

aloitteita otettako lopullisesti käsiteltäviksi, 
ennenkuin valiokunta on niistä antanut mie
tintönsä. 

Valmistelevasti valiokunnassa tutkittavat 
ovat myöskin eduskunnalle perustuslain mu
kaan annettavat kertomukset. 

Niin ikään on raha-asia-aloite ja toivomus
aloite, ellei sitä joko pöydälle panematta tahi 
pöydälle pantua hylätä, valiokuntaan lähetet
tävä. 

64 §. 
Jollei 63 §:n 1 ja 2 momentissa mruruttua 

asiaa, kun se ensi kerran on käsiteltävänä, heti 
ybimielisesti lähetetä valiokuntaan, pitää sen 
olla pöydällä johonkin lähinnä seuraavista 
istunnoista, jolloin se on valiokuntaan lähetet
tävä. 

76 §. 
Jollei eduskunta, käsitellessään valtiovarain-

Käsiteltäessä valtion tulo- ja menoarviota, 
valtioneuvoston tiedonantoa, ilmoitusta ja se
lontekoa sekä välikysymystä edustajille voidaan 
kuitenkin myöntää puheenvuorot 1 momentin 
säännöksestä poiketen siinä järjestyksessä kuin 
siitä on eduskunnan työjärjestyksessä säädetty. 
Tällöinkin on voimassa, mitä 59 ja 60 §:ssä 
on puheenvuorojen myöntämisestä säädetty. 

60 § 
V aliakunnan puheenjohtajalla tai, milloin va

liokunta on valinnut 45 §:ssä tarkoitetun esit
telijän, tällä on oikeus saada mietinnön esitte
lemiseksi puheenvuoro ennen muita edustajia. 

63 § 
Ennen asian lopullista käsittelyä täysistun

nossa valiokunnan on valmistelevasti käsitel
tävä: 

1) hallituksen esitykset; 
2) lakialoitteet; 
3) raha-asia-aloitteet ja toivomusaloitteet, 

jollei niitä välittömästi hylätä; 
4) eduskunnan tarkastettaviksi saatetut ase

tukset ja valtioneuvoston ja ministeriön pää
tökset; sekä 

5) kertomukset. 
64 § 

Jollei 63 §:ssä mainittua asiaa sitä valiokun
taan lähettämistä varten esiteltäessä lähetetä 
yksimielisesti valiokuntaan, se jää pöydälle 
johonkin lähinnä seuraavista istunnoista. Sil
loin asiaa ei enää voida panna pöydälle. Kui
tenkin raha-asia-aloitetta ja toivomusaloitetta 
koskeva asia voidaan panna pöydälle, jos edus
kunta niin päättää. 

76 § 
Jos eduskunta ei ole muuttamattomana hyväk-
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valiokunnan ehdotusta valtion tulo- ja menoar
vioksi, ole mietintöä muuttamatta hyväksynyt, 
lähetetään tulo- ja menoarvio niin muutettuna, 
kuin se eduskunnan päätöksellä on hyväksytty, 
takaisin valtiovarainvaliokuntaan, jonka tulee 
antaa lausunto eduskunnan tekemistä muutok
sista. Jos valtiovarainvaliokunta ehdottaa edus
kunnan päätöksiä muutettaviksi, päättäköön 
eduskunta valiokunnan ehdotusten hyväksymi
sestä tai hylkäämisestä. 

78 §. 
Kun asia on ratkaistava, tehköön puhemies, 

sen perusteella mitä asiassa on esiintuotu, sel
laisen äänestysesityksen, että vastaus j a a 
taikka e i ilmaisee eduskunnan päätöksen. 

Jos on useampia päätösehdotuksia, asetetaan 
yksi vastaesitykseksi toista vastaan, kunnes 
kaikista siten on äänestetty; ja on äänestysesi
tyksen sanamuoto ja järjestys eduskunnan hy
väksyttävä, ennenkuin äänestysesitys asetetaan 
vastattavaksi. Muistutuksia saa tehdä ehdotettua 
sanamuotoa ja järjestystä vastaan, mutta itse 
asiasta älköön enää keskusteltako. 

Älköön äänestystä sallittako siitä, onko 
äänestys tapahtuva vai eikö. 

7 luku. 

Eduskunnan päätösten ja lausuntojen 
ilmoittaminen. 

84 §. 
Eduskunnan päättämä lakiehdotus tolmlte

taan eduskunnan kirjelmässä tasavallan presi-

Ehdotus 

synyt valtiovarainvaliokunnan mietintöä, joka 
koskee ehdotusta valtion tulo- ja menoarvioksi 
tai lisäykseksi tulo- ja menoarvioon, palautetaan 
asia valtiovarainvaliokuntaan. V aliakunnan tu
lee mietinnössään antaa lausunto eduskunnan 
tekemästä päätöksestä. 

Jos valtiovarainvaliokunta on yhtynyt edus
kunnan päätökseen, tulee se eduskunnan lopul
liseksi päätökseksi asiassa. Milloin valiokunta 
on ehdottanut muutoksia, päättää eduskunta 
joko hyväksyä ne tai pysyä aikaisemmassa pää
töksessään. 

78 § 
Kun keskustelu on julistettu päättyneeksi, 

puhemies esittää selonteon tehdyistä ehdotuk
sista. Jos selontekoa vastaan tehdään muistu
tus, jonka puhemies havaitsee oikeaksi, hänen 
on oikaistava selonteko. Jos muistutus puhe
miehen mielestä ei anna aihetta selonteon 
muuttamiseen, eduskunta päättää siitä. 

Selonteon jälkeen puhemies tekee ehdotuk
sen, missä järjestyksessä tehdyistä ehdotuksista 
on äänestettävä. Jos ehdotusta äänestysjärjes
tykseksi vaaditaan muutettavaksi, mutta vaati
mus puhemiehen mielestä ei ole aiheellinen, 
eduskunta päättää äänestysjärjestyksestä. 

Äänestysjärjestyksen tultua hyväksytyksi pu
hemies tekee sellaisen äänestysesityksen, että 
vastaus j a a tai e i ilmaisee eduskunnan 
päätöksen. Jos on tehty useita ehdotuksia edus
kunnan päätökseksi, on niistä kustakin vuorol
laan äänestettävä toisia ehdotuksia vastaan, 
kunnes kaikista ehdotuksista on äänestetty. 

Muuta keskustelua ei tässä pykälässä tarkoi
tetuista asioista sallita. Äänestystä siitä, onko 
äänestys suoritettava, ei myöskään sallita. 

7 luku 

Toimenpiteet eduskunnan 
päätösten johdosta. 
Valtiopäiväpäätös 

84 § 
Eduskunnan hyväksymä laki toimitetaan tasa

vallan presidentille vahvistamista ja lakina anta-
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dentille vahvistamista ja lakina antamista var
ten. Jollei presidentti lakia vahvista, on tämä 
ilmoitettava eduskunnalle neljän kuukauden ku
luessa siitä, kuin lakiehdotus presidentille on 
vahvistettavaksi toimitettu. Jollei eduskunta sil
loin ole koolla, on ilmoitus eduskunnalle teh
tävä sen kokoonnuttua. 

Muut eduskunnan päätökset, jotka ovat vas
tauksia hallituksen esityksiin, niin myös mitä 
eduskunta muuten on päättänyt hallitukselle 
esiintuoda, on niin ikään ilmoitettava tasaval
lan presidentille eduskunnan kirjelmässä. 

85 §. 
Eduskunnasta menevät kirjelmät sekä valtio

päiväpäätöksen laatii ja toimittaa eduskunnan 
kanslia viiden tarkistajan valvonnan alaisena, 
jotka eduskunta valitsee keskuudestaan yksiä 
valtiopäiviä varten kerrallaan. 

Tarkistajat sekä tarpeellinen määrä varamie
hiä valitaan, ellei niistä yhdytä, suhteellisilla 
vaaleilla. 

Älköön mitään toimituskirjaa eduskunnasta 
lähetettäkö, ennenkuin sen on hyväksynyt edus
kunta taikka 1 momentissa mainitut viisi tar
kistajaa. 

86 §. 
Valtiopäiväpäätöksen allekirjoittavat kaikki 

edustajat, mutta muut kirjelmät ainoastaan 
puhemies ja varapuhemiehet. 

Ehdotus 

mista varten. Jollei presidentti vahvista lakia, 
on tästä ilmoitettava eduskunnalle neljän kuu
kauden kuluessa siitä, kun laki on toimitettu 
presidentille. Jos eduskunta ei silloin ole koolla, 
on ilmoitus tehtävä eduskunnalle sen kokoon
nuttua. 

85 § 
Eduskunnan päätöksestä hallituksen esityk

seen ilmoitetaan eduskunnan vastauksella. Muu 
päätös ja eduskunnan ilmoitus saatetaan tie
doksi eduskunnan kirjelmällä. 

Eduskunnan vastaus ja hallituksen tietoon 
saatettava eduskunnan kirjelmä toimitetaan val
tioneuvostolle tasavallan presidentille esiteltä
väksi. 

Jokaisilta valtiopäiviltä laaditaan valtiopäivä
päätös, joka sisältää luettelon eduskunnan niillä 
tekemistä päätöksistä. Vaalikauden viimeisiltä 
valtiopäiviltä ja ylimääräisiltä valtiopäiviltä laa
dittavaan valtiopäiväpäätökseen otetaan myös 
luettelo niistä hallituksen esityksistä, asetuk
sista, valtioneuvoston ja ministeriön päätöksistä 
sekä kertomuksista, joita ei ole ehditty käsi
tellä loppuun. 

Edellä 3 momentissa tarkoitettuun luetteloon 
oteluista rauenneista asioista on ilmoitettava 
eduskunnan kirjelmällä hallitukselle tai, mil
loin kertomus on muun viranomaisen kuin 
hallituksen antama, sanotulle viranomaiselle. 

86 § 
Eduskunnan vastaukset ja kirjelmät sekä val

tiopäiväpäätöksen laatii eduskunnan kanslia 
tarkistajien valvonnassa. 

Tarkistajien on hyväksyttävä eduskunnan 
vastaus ja kirjelmä ennen kuin se lähetetään. 
Eduskunta hyväksyy kuitenkin kirjelmän, joka 
sisältää ilmoituksen puhemiehen ja varapuhe
miesten vaalista. 

Eduskunnan vastaukset ja kirjelmät sekä val
tiopäiväpäätöksen allekirjoittavat puhemies ja 
vara puhemiehet. 
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89 § 

90 §. 
Eduskunnan työjärjestys, määräykset valtio

päivillä suhteellisen vaalitavan mukaan toimi
tettavista vaaleista sekä ohjesäännöt eduskun
nan virkamiehille ovat eduskunnan vahvistet
tavat. 

91 §. 
Hallituksen esitykset, valiokuntain mietinnöt, 

palkkavaltuuskunnan toimintakertomus, edus
kunnan kirjelmät tasavallan presidentille, edus
kunnan pöytäkirjat sekä valtiopäiväpäätös ovat 
painosta julkaistavat. 

93 §. 
Jos jokin tässä laissa säädetty määräpäivä 

sattuu pyhäpäiväksi, pidettäköön seuraava arki
päivä määräpäivänä. 

Jos tässä laissa säädetty määräaika valtiopäi
villä suoritettavaa toimenpidettä varten alkaa 
valtiopäivien koollaollessa, mutta päättyy valtio
päivien ollessa keskeytyneinä, luetaan määrä
ajasta puuttuvat päivät alkaen siitä päivästä, jona 
eduskunta uudelleen kokoontuu. Viimemaini
tusta päivästä luetaan määräaika kokonaisuudes
saan siinä tapauksessa, että se on alkanut aikana, 
jolloin eduskunta ei ollut koolla. 

Kansliatoimikuntaan valittujen edusta;ien toi
mikausi kestää vaalikauden. 

Kansliatoimikunta voi tarvittaessa kokoontua 
valtiopäivien keskeydyttyä tai eduskunnan työn 
tultua julistetuksi päättyneeksi taikka eduskun
nan hajaannuttua. 

90 § 
Eduskunta hyväksyy itselleen työjärjestyksen 

ja vaalisäännön sekä eduskunnan virkamiesten 
ohje säännöt. 

Tarkemmat säännökset valitsijamiesten, valio
kuntien ja palkkavaltuuskunnan jäsenten ja 
varajäsenten määrästä sekä eduskunnan työs
kentelystä annetaan eduskunnan työjärjestyk
sessä. 

91 § 
Eduskunnan täysistuntojen pöytäkirjat ja 

eduskunnan työjärjestyksessä mainitut valtio
päiväasiakirjat julkaistaan painettuina. 

93 § 
Milloin jokin tässä laissa säädetty maata

päivä tai siinä säädetyn määräajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun
päivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauan
tai, pidetään seuraavaa arkipäivää määräpäivänä 
tai määräajan viimeisenä päivänä. 

Tässä laissa säädetty määräaika valtiopäivillä 
suoritettavaa toimenpidettä varten ei kulu ai
kana, jolloin eduskunta ei ole koolla. Eduskun
nan koollaolon keskeytyessä sanotunlaisesta 
määräajasta jäljellä oleva aika alkaa kulua siitä 
päivästä, jona eduskunta jälleen kokoontuu. 

Tämä laki tulee voimaan sinä päivänä, jona 
lain vahvistamisen jälkeen ensiksi toimitetta
vissa kansanedustajain vaaleissa valittu edus
kunta kokoontuu valtiopäiville. 
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Laki 
Suomen Hallitusmuodon 27 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä sääde
tyllä tavalla, muutetaan Suomen Hallitusmuodon 27 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

27 §. 
Presidentin asiana on kutsua eduskunta yli

määräisille valtiopäiville, antaa määräys edus
tajavaalien toimittamisesta, avata ja päättää 
valtiopäivät, sekä määrätä uudet vaalit toimi
tettaviksi ja hajoittaa eduskunta. 

3. 

Ehdotus 

27 § 
Presidentin asiana on kutsua eduskunta yli

määräisille valtiopäiville, antaa määräys kan
sanedustajain vaalien toimittamisesta, avata val
tiopäivät ja julistaa säännönmukaisen vaalikau
den lopussa eduskunnan työ päättyneeksi siltä 
vaalikaudelta sekä määrätä uudet vaalit toimi
tettaviksi ja hajottaa eduskunta. 

Tämä laki tulee voimaan sinä päivänä, jontJ 
lain vahvistamisen jälkeen ensiksi toimitetta
vissa kansanedustajain vaaleissa valittu edus
kunta kokoontuu valtiopäiville. 

Laki 
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuus
kunnasta 1 päivänä huhtikuuta 1960 annetun lain 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se 
on 4 päivänä helmikuuta 1970 annetussa laissa ( 89/70), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 
Eduskunta valitsee keskuudestaan jokaisilla 

varsinaisilla valtiopäivillä Pohjoismaiden neu
vostoon seitsemäntoista jäsentä ja näille kulle
kin varajäsenen. Jäsenet ja varajäsenet valitaan 
viiden päivän kuluessa valtiopäivien avaami
sesta. Vaalin toimittavat eduskunnan valitsija
miehet suhteellista vaalitapaa noudattaen. 

Eduskunta valitsee jokaisilla varsinaisilla val
tiopäivillä viiden päivän kuluessa niiden avaa
misesta keskuudestaan Pohjoismaiden neuvos
toon seitsemäntoista jäsentä ja näille kullekin 
varajäsenen. Vaalin toimittaa eduskunta, jos se 
on vaalista yksimielinen. Jollei eduskunta voi 
sopia valittavista, toimittavat vaalin valitsija
miehet. Jos valitsijamiehet eivät ole vaalista 
yksimieliset, on vaali toimitettava suhteellisen 
vaalitavan mukaan. 

Tämä laki tulee voimaan sinä päivänä, jona 
lain vahvistamisen jälkeen ensiksi toimitetta
vissa kansanedustajain vaaleissa valittu edus
kunta kokoontuu valtiopäiville. 
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edustajanpalkkiosta annetun lain 4 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 
1947 annetun lain 4 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 23 päivänä joulukuuta 
1947 annetussa laissa (950/ 47), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

4 §. 
Valtiovarainvaliokunnan tai ulkoasiainvalio

kunnan jäsen, joka on ottanut osaa valiokun
nan kokoukseen valtiopäivien keskeydyttyä tai 
päätyttyä, saakoon vuotuisen palkkionsa lisäksi 
palkkion siltä ajalta, minkä valiokunnan työ 
on kestänyt ja minkä hän sitä varten tehtäviin 
matkoihin on käyttänyt. Palkkio on tällöin puo
let 1 §: ssä säädetystä päiväpalkkiosta. 

Saman palkkion saakoot valtiopäiväjärjestyk
sen 85 §:ssä mainitut tarkistajat heidän valtio
päivien keskeydyttyä tai päätyttyä suoritta
maansa työhön ja sitä varten tekemiinsä mat
koihin käyttämäitään ajalta. Vaalikauden pää
tyttyä olkoon tarkistajain palkkio siltä ajalta, 
jona he 2 § :n mukaisesti eivät saa palkkiota, 
1 §:ssä säädetty päiväpalkkio. 

Ehdotus 

4 § 
Ulkoasiainvaliokunnan tai valtiovarainvalio

kunnan jäsen, joka on ottanut osaa valiokun
nan kokoukseen valtiopäivien keskeydyttyä tai 
eduskunnan työn tultua julistetuksi päätty
neeksi taikka eduskunnan hajaannuttua, saa 
vuotuisen palkkionsa lisäksi palkkion siltä 
ajalta, minkä valiokunnan työ on kestänyt ja 
minkä hän on käyttänyt sitä varten tehtäviin 
matkoihin. Palkkio on tällöin puolet 1 §:ssä 
säädetystä päiväpalkkiosta. 

Saman palkkion saavat valtiopäiväjärjestyksen 
42 a §: ssä mainitut tarkistajat heidän valtio
päivien keskeydyttyä tai muuna kuin valtio
päivien koollaoloaikana suorittamaansa työhön 
ja sitä varten tekemiinsä matkoihin käyttämäi
tään ajalta. Vaalikauden päätyttyä on tarkistajien 
palkkio siltä ajalta, jolta he 2 §:n mukaisesti 
eivät saa palkkiota, 1 § :ssä säädetty päivä
palkkio. 

Tämä laki tulee voimaan sinä päivänä, ;ona 
lain vahvistamisen jälkeen ensiksi toimitetta
vissa kansanedustajain vaaleissa valittu edus
kunta kokoontuu valtiopäiville. 
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Asetus 
valtiopäivien avajaisten ja päättäjäisten juhlamenoista annetun asetuksen muuttamisesta 

Pääministerin esittelystä muutetaan valtiopäivien avajaisten ja päättäjäisten juhlamenoista 21 
pa1vana tammikuuta 1977 annetun asetuksen (90/77) nimike, 1 ja 3 §, 4 §:n 1 momentti, 
8 §, 9 §:n 1 momentti ja 10 § näin kuuluviksi: 

Asetus 
valtiopäivien juhlamenoista 

1 § 
Valtiopäivien juhlamenoissa toimii juhlame

nojenohjaajana ulkoasiainministeriön protokolla
osaston osastopäällikkö. 

3 § 
Juhlamenojenohjaaja ilmoittaa eduskunnalle, 

milloin tasavallan presidentti eduskunnan istun
tosalissa julistaa säännönmukaisen vaalikauden 
toimineen eduskunnan työn päättyneeksi. Juh
lamenojenohjaaja kutsuu 2 §:n 1 momentissa 
mainitut henkilöt ennen sanottua tilaisuutta 
Helsingin tuomiokirkossa pidettävään valtiopäi
väjumalanpalvelukseen. 

4 § 
Valtiopäivien avajaisiin ja vaalikauden päät

täjäisUn sekä valtiopäiväjumalanpalvelukseen 
kutsutaan sen lisäksi, mitä 2 ja 3 §:ssä on 
säädetty, ulkovaltain diplomaattiset edustajat, 
korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto
oikeuden presidentit ja jäsenet, Helsingin yli
opiston kansleri, puolustusvoimain komentaja 
ja pääesikunnan päällikkö, Suomen Valkoisen 
Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikunnan kans
leri, Vapaudenristin ritarikunnan kansleri, Hel
singin hovioikeuden presidentti ja Uudenmaan 

läänin maaherra sekä muut tasavallan presi
dentin määräämät henkilöt. 

8 § 
Valtiopäivien avajaisissa ja vaalikauden päät

täjäisissä pitää pöytäkirjaa eduskunnan pääsih· 
teeri. 

9 § 
V aitiopäivien avajaisissa tasavallan president

ti tervehtii eduskuntaa ja julistaa valtiopäivät 
avatuiksi. 

10 § 
Vaalikauden päättäjäisissä eduskunnan puhe

mies lausuu tasavallan presidentille eduskun· 
nan tervehdyksen, minkä jälkeen tasavallan pre· 
sidentti julistaa eduskunnan työn päättyneeksi 
siltä vaalikaudelta. 

Tämä asetus tulee voimaan sinä päivänä, jona 
asetuksen antamisen jälkeen ensiksi toimitetta
vissa kansanedustajain vaaleissa valittu edus
kunta kokoontuu valtiopäiville. 


