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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtiopäiväjärjestyksen 
29 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan pidennettäväksi valtio
päiväjärjestyksen 29 §:ssä säädettyä määräaikaa, 
jonka kuluessa jokaisilla varsinaisilla valtiopäivillä 
on annettava eduskunnalle kertomus hallituksen 
toimenpiteistä. Kertomukseen sisältyy selostus 
niistä toimenpiteistä, joihin hallitus on eduskun
nan päätösten johdosta ryhtynyt, sekä siitä, mitä 

muuta tärkeää on tapahtunut valtion hallinnossa 
tai sen suhteissa ulkovaltoihin. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan pian sen 
antamisen jälkeen. Lakia sovellettaisiin ensim
mäisen kerran sen voimaantulovuotta seuraavan 
vuoden valtiopäiville annettavaan kertomukseen. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Lainsäädäntö 

Valtiopäiväjärjestyksen 29 §:n mukaan anne
taan jokaisilla varsinaisilla valtiopäivillä valtiopäi
viä avattaessa tai kuukauden kuluessa sen jälkeen 
eduskunnalle kertomus niistä toimenpiteistä, joi
hin hallitus eduskunnan päätöksen johdosta on 
ryhtynyt, sekä siitä, mitä muuten on tärkeämpää 
tapahtunut valtakunnan hallinnossa tai sen suh
teissa ulkovaltoihin. Ennen vuoden 1928 valtio
päiväjärjestystä voimassa olleissa valtiopäiväjärjes
tyksissä ei vastaavaa säännöstä ollut. 

Vuonna 1876 annetun keisarillisen käskyn mu
kaan Suomen valtiopäiville oli annettava kerto
mus niistä toimenpiteistä, joihin hallitus oli 
edellisten valtiopäivien päätösten johdosta ryhty
nyt. Kertomuksen antaminen ei ollut sidottu 
määräaikaan. 

Eduskunnan uudistamiskomitean ehdotuk
seen valtiopäiväjärjestykseksi (komiteanmietintö 
1906: 12) sisältyi säännös, jonka mukaan senaatin 
tuli heti valtiopäivien avaamisen jälkeen antaa 
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eduskunnalle kertomus maan hallinnosta ja pro
kuraattorin virkatoiminnasta sekä oikeuden
käytöstä ja muusta lakien hoitamisesta maassa. 
Mietinnön perusteluissa viitattiin tältä osin vuo
den 1885 valtiopäivillä tehtyyn, tuloksettomaksi 
jääneeseen ehdotukseen, että valtiopäiväjärjestyk
seen olisi otettu säännös jonka mukaan "kaikilla 
määräaikaisilla valtiopäivillä, joko niitä avattaessa 
tahi neljäntoista päivän kuluessa sen jälkeen 
kertomus kaikista hallituksen tärkeimmistä toi
mista siltä ajalta, joka on kulunut siitä kuin 
edelliset valtiopäivät alkoivat, jätettäisiin 
Säädyille''. 

Vuonna 1906 annettuun valtiopäiväjärjestyk
seen ei sisällytetty ehdotettua säännöstä. Sen 
75 §:n mukaan eduskunnalle oli ainoastaan il
moitettava vahvistamatta jätetyistä lakiehdotuk
sista seuraavilla valtiopäivillä. Vuoden 1876 käs
kyn mukaista käytäntöä noudattaen annettiin 
eduskunnalle kuitenkin vuoden 1906 valtiopäivä
järjestyksen voimaantulon jälkeen toimenpide
kertomus, viimeisen kerran vuoden 1912 valtio
päivillä. Sen jälkeen tavasta luovuttiin ja mainit
tu käsky kumottiin. 
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Vahvistamatta jääneiden lakiehdotusten il
moittaminen ei ollut vuoden 1906 valtiopäiväjär
jestyksessä sidottu määräaikaan. Käsitellessään 
vahvistamatta jääneitä lakiehdotuksia eduskun
nan perustuslakivaliokunta kuitenkin mietinnös
sään 8 päivältä marraskuuta 1923 katsoi, että 
ilmoitus olisi annettava eduskunnalle vahvista
matta jättämisen jälkeen kokoontuvien valtiopäi
vien alussa. Tämän periaatteen eduskunta hyväk
syi kirjelmässään 20 päivältä marraskuuta samana 
vuonna. 

Valtiopäiväjärjestyksen tarkastuskomitea (ko
miteanmietintö 1921:21) totesi, että "vakiintu
neen käytännön mukaisesti'' on eduskunnalle 
annettu kertomus hallituksen toimenpiteistä. 
Komitean mielestä tämä oli nimenomaan lausut
tava julki perustuslaissa. Komitea katsoi myös 
suotavaksi, että kertomuksessa olisi lisäksi selos
tus siitä, mitä "muuten on tärkeämpää tapahtu
nut valtakunnan hallinnossa tai sen suhteissa 
ulkovaltoihin.'' Tarkastuskomitean ehdotuksessa 
mainittua määräaikaa, joka sittemmin tuli voi
massa olevaan säännökseen, ei perusteltu erik
seen komitean mietinnössä eikä myöskään valtio
päiväasiakirjoissa. 

1.2. Käytäntö 

Hallituksen kertomus jakaantuu kolmeen 
osaan. Ensimmäisessä osassa kerrotaan niistä toi
menpiteistä, joihin hallitus kertomusvuonna, jo
ka yleensä on edellinen kalenterivuosi, on ryhty
nyt valtiopäiväpäätösten johdosta. Jokaisen mi
nisteriön hallinnonhaaran osalta selvitetään edus
kunnan päätösten, ponsien, ilmoitusten, lausu
mien ja toivomusten johdosta suoritetut toimen
piteet. Toimenpidekertomuksen toisessa osassa 
käsitellään niin ikään ministeriöittäin eri hallin
nonhaarojen tärkeimpiä tapahtumia. Tähän kuu
luvat muun muassa hallinnon tilaa ja kehittämis
tä ja lainvalmisteluhankkeita koskevat kysymyk
set sekä komiteoiden, toimikuntien, työryhmien, 
pysyväisluonteisten toimielinten sekä valtion yh
tiöiden toimintaan liittyvät tapahtumat. Kol
mannessa osassa, joka koskee valtakunnan suhtei
ta ulkovaltoihin, mainitaan kertomusvuoden tär
keimmät ulkopoliittiset tapahtumat sekä tehdään 
selkoa Suomen toiminnasta erilaisissa kansainvä
lisissä järjestöissä. Myös kertomusvuonna voi
maansaatetut kansainväliset sopimukset maini
taan kertomuksen kolmannessa osassa. 

Valtiopäiväjärjestyksen 46 §:n 3 momentin 
mukaan perustuslakivaliokunnan tulee tarkastaa 

hallituksen kertomus ja tehdä siitä aiheutuvat 
ehdotukset. Siltä osin kuin kertomus koskee 
Suomen suhteita ulkovaltoihin, kuuluu tarkasta
minen ja ehdotusten tekeminen ulkoasiainvalio
kunnalle (valtiopäiväjärjestyksen 48 §:n 3 mo
mentti). Nykyisen käytännön mukaan perustus
lakivaliokunta pyytää muiden valiokuntien lau
sunnot ennen hallituksen kertomuksen käsitte
lyä. 

1.3.Muutoksen syyt 

Hallituksen kertomus vuodelta 19 31 käsitti 
noin 90 painosivua. Vuonna 1972 sivuja oli noin 
300. Vuoden 1980 kertomus käsitti noin 450 
sivua, vuoden 1981 kertomus 520 ja vuotta 1982 
koskeva kertomus yli 500 sivua. Näin laajan 
kirjan toimittaminen hakemistoineen ja liittei
neen sekä suomen- että ruotsinkielisenä niin, että 
se olisi eduskunnan käytettävissä valtiopäiväjär
jestyksen 29 §:ssä mainitussa ajassa, on osoittau
tunut viime vuosina mahdottomaksi. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta totesikin 
hallituksen vuoden 1980 kertomuksen johdosta 
antamassaan mietinnössä (n:o 1711982 vp. ), että 
sanotun vuoden kertomus, vaikka se olikin mer
kitty eduskunnalle annetuksi 27 päivänä helmi
kuuta 1981, saatiin tosiasiallisesti eduskunnan 
tarkastettavaksi vasta 2 päivänä kesäkuuta 1981. 
Edelleen mietinnössä todettiin, että hallituksen 
kertomus vuodelta 1981, joka valtiopäiväjärjes
tyksen 29 §:n mukaan olisi tullut antaa viimeis
tään 5 päivänä maaliskuuta 1982, oli tosiasialli
sesti toimitettu eduskunnalle vasta 16 päivänä 
kesäkuuta 1982. Perustuslakivaliokunta edellytti 
tämän vuoksi, "että hallitus vastaisuudessa huo
lehtii valtiopäiväjärjestyksen 29 §:n noudattami
sesta ja siitä, että hallituksen kertomus on tosiasi
allisesti eduskunnan tarkastettavana määräajas
sa". Vaihtoehtoisesti valiokunta esitti, että edus
kunnalle annetaan esitys valtiopäiväjärjestyksen 
29 §:n muuttamiseksi siten, "että sen säännös 
sisältää tosiasiallisesti toteutettavissa olevan halli
tuksen kertomuksen antamisen määräajan' '. 

Valtioneuvoston kanslia on perustuslakivalio
kunnan lausuman johdosta todennut, että halli
tuksen kertomusta ei ole mahdollista määräajassa 
toimittaa eduskunnalle. Tämä johtuu siitä, että 
kertomuksen lopullinen teksti valmistuu eri mi
nisteriöissä vasta vuodenvaihteen jälkeen. Käsi
kirjoitukset saapuvat valtioneuvoston kanslialle 
vasta tammikuun puolivälissä. Kertomuksen val
mistuminen hidastuu myös silloin, kun valtiopäi-
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vät jatkuvat vuodenvaihteen yli seuraavalle kalen
terivuodelle, jolloin kertomukseen otettavaa ai
neistoa saapuu eduskunnasta vielä jopa helmi
kuun aikana. Painattamiseen ja kertomuksen 
kääntämiseen menevä aika on niin pitkä, että 
keromusta, joka suomenkielisenä, painettuna ja 
taitettuna esitellään valtioneuvostolle määräajas
sa, ei voida määräajassa toimittaa eduskunnalle, 
vaikka kertomuksen kääntämiseen käytetään val
tioneuvoston käännöstoimiston kääntäjien lisäksi 
ulkopuolista kääntäjätyövoimaa. Valtioneuvoston 
kanslia on tämän vuoksi ehdottanut, että valtio
päiväjärjestyksen 29 §:ää muutettaisiin niin, että 
määräaika kertomuksen antamiselle pidennetään 
toukokuun loppuun. 

Jotta hallituksen kertomus voitaisiin nykyisen 
laajuisena ja sisältöisenä antaa eduskunnalle mää
räajassa, tulisi jokaisen ministeriön toimittaa vii
meistään vuoden alussa osuutensa kertomuksesta 
sekä suomen- että ruotsinkielisenä valtioneuvos
ton kanslialle. Ministeriöissä ei ole kuitenkaan 
riittävästi kielenkääntäjiä. Eräissä ministeriöissä ei 
ole kielenkääntäjiä lainkaan. Ainoastaan oikeus
ministeriössä on käännöstehtäviä varten oikeus
tieteellisen koulutuksen saanut virkamies. Kerto
muksen kääntäminen jää siten valtioneuvoston 
käännöstoimiston vastuulle, eikä näin ollen ole 
käytännön mahdollisuuksia saada kertomusta 
määräajassa käännetyksi. 

Tosiasiallinen tilanne on jo pitkään ollut se, 
että kertomusta ei ole voitu määräajassa toimittaa 
eduskunnalle eikä valtiopäiväjärjestyksen määrä
aikaa koskevaa säännöstä siten noudattaa. Tätä ei 
voida pitää asianmukaisena. Tämän vuoksi olisi 
säännöksessä olevaa määräaikaa muutettava. 
Eduskunnan harjoittaman valvonnan kannalta on 
kuitenkin tarpeen, että kertomus hallituksen toi
menpiteistä annetaan mahdollisimman pian val
tiopäivien avaamisen jälkeen. Myöhään eduskun
nalle tuleva kertomus heikentää kertomuksen 

merkitystä valvonnan, seurannan ja informaation 
välineenä. Tämän vuoksi kertomus olisi annetta
va mahdollisimman pian valtiopäivien avaamisen 
jälkeen. 

Edellä olevan perusteella ehdotetaan, että val
tiopäiväjärjestyksen 29 § muutettaisiin niin, että 
hallituksen kertomus annetaan varsinaisilla val
tiopäivillä viimeistään neljän kuukauden kulues
sa valtiopäivien avaamisesta. Samalla ehdotetaan 
että säännöksen sivulause ''mitä muuten on 
tärkeämpää tapahtunut valtakunnan hallinnossa 
tai sen suhteissa ulkovaltoihin'' muutettaisiin 
kuulumaan "mitä merkittävää muuten on tapah
tunut valtakunnan hallinnossa tai sen suhteissa 
ulkovaltoihin". Tarkennus on ainoastaan sanon
nallinen, eikä sillä ehdoteta kertomuksen sisältöä 
muutettavaksi. 

Ehdotetulla muutoksella ei ole välittömiä ta
loudellisia vaikutuksia. 

2. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan mah
dollisimman pian sen antamisen jälkeen. Sitä 
ehdotetaan sovellettavaksi ensimmäisen kerran 
sen voimaantulovuotta seuraavan vuoden varsi
naisille valtiopäiville annenavaan kertomukseen. 

3. Säätämisjärjestys 

Koska esitykseen sisältyvä ehdotus valtiopäivä
järjestyksen muuttamisesta tarkoittaa perustus
lain muuttamista, on se käsiteltävä valtiopäiväjär
jestyksen 67 § :ssä säädetyllä tavalla. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
valtiopäiväjärjestyksen 29 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, 
muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 29 § näin kuuluvaksi: 

29 § 
Jokaisilla varsinaisilla valtiopäivillä annetaan 

viimeistään neljän kuukauden kuluessa valtiopäi
vien avaamisesta eduskunnalle kertomus niistä 
toimenpiteistä, joihin hallitus eduskunnan pää
töksen johdosta on ryhtynyt, sekä siitä, mitä 
merkittävää muuten on tapahtunut valtakunnan 
hallinnossa tai sen suhteissa ulkovaltoihin. 

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1984 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 19 . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran sen voi

maantulovuotta seuraavan vuoden varsinaisille 
valtiopäiville annettavaan hallituksen kertomuk
seen. 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

KALEVI SORSA 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 

Laki 
valtiopäiväjärjestyksen 29 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, 
muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 29 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

29 § 
Jokaisilla varsinaisilla valtiopäivillä annetaan 

valtiopäiviä avattaessa tai kuukauden kuluessa 
sen jälkeen eduskunnalle kertomus niistä toimen
piteistä, joihin hallitus eduskunnan päätöksen 
johdosta on ryhtynyt, sekä siitä, mitä muuten on 
tärkeämpää tapahtunut valtakunnan hallinnossa 
tai sen suhteissa ulkovaltoihin. 
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Ehdotus 

29 § 
Jokaisilla varsinaisilla valtiopäivillä annetaan 

viimeistään neljän kuukauden kuluessa valtiopäi
vien avaamisesta eduskunnalle kertomus niistä 
toimenpiteistä, joihin hallitus eduskunnan pää
töksen johdosta on ryhtynyt, sekä siitä, mitä 
merkittävää muuten on tapahtunut valtakunnan 
hallinnossa tai sen suhteissa ulkovaltoihin. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran sen voi
maantulovuotta seuraavan vuoden varsinaiszlle 
valtiopäivitie anneftavaan hallituksen kertomuk
seen. 




