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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden neuvoston 
Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Pohjois
maiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta an
netun lain säännöksiä, jotka koskevat eduskun
nan Pohjoismaiden neuvostoon valitsemien jä
senten lukumäärää ja Suomen valtuuskunnan 
kokoonpanoa. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi 
säännös Ahvenanmaan valtuuskunnasta. Reykja
vikissa kesäkuussa 1983 tehdyn Islannin, Norjan, 
Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä Helsingissä 
vuonna 1962 tehdyn yhteistyösopimuksen muut-

tamista koskevan sopimuksen maaraysten mu
kaan Pohjoismaiden neuvoston jäsenten luku
määrää lisätään, ja Ahvenanmaan osallistumista 
neuvoston työhön vahvistetaan. Esityksen tarkoi
tuksena on saattaa lain säännökset vastaamaan 
Suomen edustuksessa kansainvälisesti toteutetta
via muutoksia. 

Lain muutokset on tarkoitettu tulemaan voi
maan samanaikaisesti yhteistyösopimuksen muu
tosten kanssa. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan 
välillä Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1962 
tehty yhteistyösopimus (SopS 281 62), niin sanot
tu Helsingin sopimus, jota on muutettu vuonna 
1971 (SopS 21/71) ja 1974 (SopS 39/75), sääte
lee Pohjoismaiden neuvoston kokoonpanoa ja 
toimintaa. Neuvoston muodostavat Helsingin so
pimuksen mukaan 78 valittua jäsentä, hallitusten 
edustajat sekä Fär-saarten maakuntahallituksen ja 
Ahvenanmaan maakunnanhallituksen edustajat. 
Neuvoston jäsenistä valitsevat Suomen eduskunta 
seitsemäntoista ja Ahvenanmaan maakuntapäivät 
yhden jäsenen. 

Suomen hallitus määrää jäsenistään neuvos
toon haluamansa määrän edustajia ja Ahvenan
maan maakunnanhallitus yhden edustajan. Suo
men valtuuskuntaan kuuluvat eduskunnan ja 
maakuntapäivien valitsemat jäsenet sekä hallituk-
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sen ja maakunnanhallituksen määräämät edusta
jat. 

Reykjavikissa 15 päivänä kesäkuuta 1983 teh
dyllä Helsingin sopimuksen muuttamista koske
valla sopimuksella nostetaan valittujen jäsenten 
lukumäärä 87:ään. Näistä eduskunta valitsee 
kahdeksantoista ja Ahvenanmaan maakuntapäi
vät kaksi jäsentä. Ahvenanmaan maakunnanhal
litus voi määrätä jäsenistään haluamansa määrän 
edustajia neuvostoon. Ahvenanmaan maakunta
päivien valitsemat jäsenet ja maakunnanhallituk
sen määräämät edustajat muodostavat Ahvenan
maan valtuuskunnan, joka kuuluu myös osana 
Suomen valtuuskuntaan. 

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskun
nasta annetun lain 1 §:n (280/83) mukaan 
eduskunta valitsee keskuudestaan seitsemäntoista 
jäsentä neuvostoon. Lain 2 §:n 1 momentin 
(89/70) mukaan Pohjoismaiden neuvoston Suo
men valtuuskunnan muodostavat eduskunnan 
valitsemien jäsenten lisäksi Ahvenanmaan maa
kuntapäivien valitsema jäsen, hallituksen mää-
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räämät edustajat ja Ahvenanmaan maakunnan
hallituksen määräämä edustaja. 

Jotta Pohjoismaiden neuvoston Suomen val
tuuskunnasta annetun lain ( 17 0 1 60) säännökset 
Suomen edustuksesta Pohjoismaiden neuvostossa 
saataisiin vastaamaan Helsingin sopimuksen 
muutoksia, ehdotetaan lain 1 §:n 1 momenttia 
muutettavaksi siten, että eduskunnan neuvos
toon valitsemien jäsenten määrä nykyisten seitse
mäntoista sijasta olisi kahdeksantoista. Lain 
2 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, 
joka sisältää säännöksen Ahvenanmaan valtuus
kunnan kokoonpanosta. Lain 2 §:n 1 momentin 
säännös Pohjoismaiden neuvoston Suomen val
tuuskunnan kokoonpanosta ehdotetaan muutet
tavaksi siten, että siihen otetaan maininta Ahve
nanmaan valtuuskunnasta. 

Tässä yhteydessä ehdotetaan lain ruotsinkieli
nen nimike muutettavaksi kielellisesti parempaan 
muotoon "lag om Finlands delegation i Nordiska 
rådet''. 

2. Voimaan tulo 

Tarkoituksena on, että Helsingin sopimuksen 
muutoksia voitaisiin soveltaa helmikuussa 1984 

pidettävässä Pohjoismaiden neuvoston kokouk
sessa. Koska ei ole vielä varmaa tietoa muutta
mista koskevan sopimuksen voimaantulosta, jo
hon tarvitaan kaikkien sopimuspuolten ratifioin
nit, ehdotetaan, että laki tulee voimaan asetuk
sella säädettävänä ajankohtana. Se olisi sama 
kuin sopimuksen voimaantuloajankohta. 

3. Säätämisjärjestys 

Kun Pohjoismaiden neuvoston Suomen val
tuuskunnasta annettua lakia muutettiin vuonna 
1970 annetulla lailla (89/70), katsottiin eduskun
nan neuvostoon valitsemien jäsenten lukumäärän 
lisäyksen laajentavan eduskunnan tehtäviä, min
kä vuoksi lakiehdotus käsiteltiin valtiopäiväjärjes
tyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla. Koska myös 
nyt ehdotetaan samanlaista muutosta, tulisi la
kiehdotus käsitellä sanotussa lainsäätämisjärjes
tyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, 
muutetaan Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta 1 päivänä huhtikuuta 1960 annetun 

lain (170/60) 1 §:n 1 momentti ja 2 §:n 1 momentti, minkä ohella lain nimikkeen ruotsinkielinen 
sanamuoto muutetaan, 

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (280/83) ja 
2 §:n 1 momentti 4 päivänä helmikuuta 1970 annetussa laissa (89/70), sekä 

lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siinyvät 3 ja 4 momentiksi, 
seuraavasti: 

1 § 
Eduskunta valitsee jokaisilla varsinaisilla valtio

päivillä seitsemän päivän kuluessa niiden avaami
sesta keskuudestaan Pohjoismaiden neuvostoon 
kahdeksantoista jäsentä ja näille kullekin varajä
senen. Vaalin toimittaa eduskunta, jos se on 
vaalista yksimielinen. Jollei eduskunta voi sopia 
valittavista, toimittavat vaalin valitsijamiehet. 
Jos valitsijamiehet eivät ole vaalista yksimieliset, 

on vaali toimitettava suhteellisen vaalitavan 
mukaan. 

2 § 
Eduskunnan valitsemat Pohjoismaiden neuvos

ton jäsenet, hallituksen määräämät edustajat ja 
Ahvenanmaan valtuuskunta muodostavat Poh
joismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan. 
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Ahvenanmaan valtuuskunnan muodostavat 
Ahvenanmaan maakuntapäivien keskuudestaan 
valitsemat kaksi jäsentä ja Ahvenanmaan maa
kunnanhallituksen määräämät edustajat. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettä
vänä ajankohtana. 

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1983 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOMSTO 

Ulkoasiainministeri Paavo Väyrynen 
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Liite 

Laki 
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, 
muutetaan Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta 1 päivänä huhtikuuta 1960 annetun 

lain (170/60) 1 §:n 1 momentti ja 2 §:n 1 momentti, minkä ohella lain nimikkeen ruotsinkielinen 
sanamuoto muutetaan, 

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (280/83) ja 
2 §:n 1 momentti 4 päivänä helmikuuta 1970 annetussa laissa (89/70), sekä 

lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 
Eduskunta valitsee jokaisilla varsinaisilla valtio

päivillä seitsemän 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 valitsijamie
het. Jos valitsijamiehet eivät ole vaalista yksimie
liset, on vaali toimitettava suhteellisen vaalitavan 
mukaan. 

Eduskunta valitsee jokaisilla varsinaisilla valtio
päivillä seitsemän päivän kuluessa niiden avaami
sesta keskuudestaan Pohjoismaiden neuvostoon 
kahdeksantoista jäsentä ja näille kullekin varajä
senen. Vaalin toimittaa eduskunta, jos se on 
vaalista yksimielinen. Jollei eduskunta voi sopia 
valittavista, toimittavat vaalin valitsijamiehet. 
Jos valitsijamiehet eivät ole vaalista yksimieliset, 
on vaali toimitettava suhteellisen vaalitavan 
mukaan. 

2 § 
Eduskunnan valitsemat Pohjoismaiden neuvos

ton jäsenet, Ahvenanmaan maakuntapäivien va
litsema jäsen, hallituksen määräämät edustajat ja 
Ahvenanmaan maakuntahallituksen määräämä 
edustaja muodostavat Pohjoismaiden neuvoston 
Suomen valtuuskunnan. 

Eduskunnan valitsemat Pohjoismaiden neuvos
ton jäsenet, hallituksen määräämät edustajat ja 
Ahvenanmaan valtuuskunta muodostavat Poh
joismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan. 

Ahvenanmaan valtuuskunnan muodostavat 
Ahvenanmaan maakuntapäivien keskuudestaan 
valitsemat kaksi jäsentä ja Ahvenanmaan maa
kunnanhallituksen määräämät edustajat. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettä
vänä ajankohtana. 


