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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi laintarkastuskunnasta 
annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan laintarkastuskunnas
ta annettuun lakiin muutoksia, joiden tarkoi
tuksena on parantaa laintarkastuskunnan toi
mintaedellytyksiä sekä edistää sen käyttöä lau
sunnonantajana. 

Esityksen mukaan valtioneuvoston ohella 
myös valtioneuvoston kanslia ja ministeriöt 
voisivat pyytää säädösehdotuksesta laintarkas
tuskunnan lausunnon. Laintarkastuskunnan 
lausunto olisi pyydettävä sellaisista säädöseh
dotuksista, jotka sisältävät valtiosäännön, oi
keusjärjestelmän keskeisten periaatteiden tai 
kansalaisten oikeussuojan kannalta merkittäviä 
säännöksiä. Laintarkastuskunnan lausunto oli
si pyydettävä myös keskeisistä yksityisoikeu
den, rikos- ja prosessioikeuden, hallinto-oikeu
den, talousoikeuden ja ympäristöoikeuden 
alaan kuuluvista säädösehdotuksista. Laintar-

kastuskunnan lausunto voitaisiin pyytää koko 
säädösehdotuksesta tai sen osasta. 

Laintarkastuskuntaan kuuluisi nykyiseen ta
paan kolme varsinaista jäsentä. Heidän toimi
kautensa olisi kaksi kalenterivuotta. Yksittäistä 
tarkastustehtävää varten laintarkastuskuntaan 
voitaisiin lisäksi määrätä enintään kaksi lisäjä
sentä. 

Laintarkastuskunnassa lausunnolla olevan 
säädösehdotuksen valmistelija voitaisiin tarvit
taessa määrätä asian esittelijäksi laintarkastus
kunnassa. Niin ikään laintarkastuskunta voisi 
tarvittaessa ottaa sihteerin lausunnon valmiste
lua varten. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se 
on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Lainsäädäntö 

Laki- ja muiden säädösehdotusten asiallista, 
lakiteknistä ja kielellistä tarkastusta varten on 
laintarkastuskunta. Laintarkastuskunta perus
tettiin 23 päivänä joulukuuta 1959 annetulla 
lailla (518/59) ja se aloitti toimintansa 1 päivä
nä syyskuuta 1960. Laintarkastuskunnasta an
nettu laki sisältää säännöksiä laintarkastuskun
nan tehtävistä, työskentelystä ja kokoonpanos
ta. Tarkemmat laintarkastuskuntaa koskevat 
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säännökset sisältyvät 20 päivänä kesäkuuta 
1960 annettuun asetukseen (334/60). 

Laintarkastuskunnan perustaminen pohjau
tuu lainvalmistelutyön uudelleen järjestämistä 
suunnittelemaan asetetun komitean ehdotuk
seen (komiteanmietintö 1955:6). Tavoitteena 
laintarkastuskuntaa perustettaessa oli yhtäältä 
lainvalmistelun tason kohottaminen tehosta
malla säädösehdotusten tarkastusta ja toisaalta 
korkeimpien oikeuksien työmäärän keventämi
nen siirtämällä niiltä lausuntotehtäviä erityisel
le elimelle ja vapauttamaila ne entistä enem
män varsinaiseen tehtäväänsä ylimpinä lain
käyttäjinä. 
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Laintarkastuskunnan tehtävänä on siitä an
netun lain mukaan antaa valtioneuvostolle sen 
pyytämät lausunnot laki- ja asetusehdotuksista 
sekä ehdotuksista asetuskokoelmassa julkaista
viksi valtioneuvoston ja ministeriön päätöksik
si. Laintarkastuskunnan lausunto on sitä kos
kevan asetuksen mukaan hankittava, jollei eh
dotuksen aikaisemmasta valmistelusta tai muis
ta syistä muuta johdu, erityisesti yksityisoikeu
den sekä rikos- ja prosessioikeuden alaan kuu
luvista samoin kuin valtiosääntöä, hallinto
oikeudellisen lainkäytön ja hallintomenettelyn 
yleistä järjestelyä koskevista sekä periaatteelli
sesti tärkeistä hallinto- ja talousoikeuden alaan 
kuuluvista säädösehdotuksista. 

Laintarkastuskuntaan kuuluu kolme varsi
naista jäsentä. Näistä kaksi on korkeimman 
oikeuden määräämiä oikeusneuvoksia ja yksi 
korkeimman hallinto-oikeuden määräämä hal
lintoneuvos. Laintarkastuskunnan toimikausi 
on kaksi vuotta ja se alkaa syyskuun 1 päivä
nä. 

Varsinaisten jäsenten lisäksi laintar kastus
kuntaan voidaan tiettyä tarkastustehtävää var
ten määrätä enintään kaksi vaihtuvaa jäsentä. 
Vaihtuvaksi jäseneksi määrää korkein hallinto
oikeus jäsenensä tai entisen jäsenensä ja Hel
singin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 
jäsenensä, entisen jäsenensä tai muun edusta
jansa. 

Laintarkastuskunta voi kutsua valtioneuvos
ton esittelijän sekä muun valtioneuvoston vir
kamiehen antamaan tietoja ja selvityksiä käsi
teltävänä olevasta asiasta. Lisäksi laintarkas
tuskunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita. 

Laintarkastuskunnalla ei ole pysyvää esitte
lijä- tai sihteerityövoimaa. Laintarkastuskun
taan on viime aikoina määrätty tehtäväkohtai
sesti esittelijä. Esittelijänä on lähinnä toiminut 
korkeimman oikeuden tai korkeimman hal
linto-oikeuden esittelijä. Laintarkastuskunnan 
toimistotehtävistä huolehtii oikeusministeriö. 

1.2. Käytäntö 

Laintarkastuskunta on neljännesvuosisatai
sen toimintansa aikana antanut noin sata lau
suntoa. Lausuntopyyntöjen määrä on vuosien 
kuluessa vähentynyt: vuosina 1961-1965 lain
tarkastuskunnalta pyydettiin yhteensä 32 lau
suntoa, vuosina 1971-1975 19 lausuntoa ja 
vuosina 1981-1985 12 lausuntoa. Samana ai
kana valtioneuvosto on pyytänyt korkeimmilta 

oikeuksilta Suomen Hallitusmuodon 18 §:n 2 
momentissa tarkoitettuja lausuntoja seuraavas
ti: 1961-1965 seitsemän, 1971-1975 kolme ja 
1981-1985 viisi. Lausuntopyyntöjen määrän 
väheneminen on johtanut siihen, että joskus 
laintarkastuskunnassa ei ole ollut vireillä yh
tään lausuntoasiaa. 

Laintarkastuskunnalta pyydetyistä lausun
noista noin kolme neljäsosaa koskee oikeus
ministeriön hallinnonalan säädösehdotuksia. 
Muiden ministeriöiden osuus lausuntopyyn
nöistä on voimakkaasti vähentynyt laintarkas
tuskunnan toiminnan alkuvuosista: vuosina 
1961-1965 muiden ministeriöiden säädöseh
dotuksista pyydettiin yhteensä 15 lausuntoa, 
vuosina 1971-1975 kaksi lausuntoa ja vuosina 
1981-1985 vain yksi lausunto. 

Lausuntoasioiden vireilläoloaika laintarkas
tuskunnassa on vaihdellut viidestä päivästä 
1 216 päivään. Noin puolet pyydetyistä lausun
noista laintarkastuskunta on antanut enintään 
sadan päivän kuluessa asian vireilletulosta (vi
reilläoloaikojen mediaani on 97 päivää) ja 
lähes kolme neljäsosaa enintään 200 päivän 
kuluessa vireilletulosta. Keskimäärin lausunto
asiat ovat olleet vireillä laintarkastuskunnassa 
148 päivää. 

Lausuntoasioiden viipymiseen laintarkastus
kunnassa vaikuttanee osaltaan se, ettei laintar
kastuskunnalla ole lausuntoja valmistellessaan 
käytettävissään esittelijä- tai sihteerityövoimaa. 
Joissakin tapauksissa laintarkastuskunta on to
sin itse järjestänyt itselleen esittelijän lausun
non valmistelua varten. Osaksi viipymiseen 
vaikuttaa myös se, että laintarkastuskunnan 
tulee siitä annetun asetuksen 5 §:n mukaan 
mikäli mahdollista tehdä ehdotukseen tarpeelli
siksi katsomansa korjaukset. Säännös on tul
kittu niin, että ehdotukset on kirjoitettava 
säännösten muotoon. 

Laintarkastuskunnan toiminnalle asetetut ta
voitteet eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla. 
Laintarkastuskunnan rooli ja merkitys lainval
mistelun tason kohottajana ei ole muodostunut 
sellaiseksi kuin sitä perustettaessa ajateltiin. 
Tarkoituksena tuolloin oli, että laintarkastus
kunnan lausunto olisi hankittava kaikista laa
jakantoisista tai muutoin tärkeistä säädöseh
dotuksista. Tämä ei ole kuitenkaan toteutunut, 
vaan laintarkastuskunnan toiminnan aikana 
valmistuneista säädösehdotuksista vain pieni 
osa on ollut tarkastettavana laintarkastuskun
nassa. Osaltaan tähän lienee ollut syynä se, 
että säädösehdotuksen lähettämisen lausunnol-
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Ie laintarkastuskuntaan on katsottu hidastavan 
hallituksen esitysehdotuksen valmistumista. 
Oma vaikutuksensa lienee myös sillä, että lain
tarkastuskunta on toisinaan keskittynyt lau
sunnoissaan ensisijaisesti sellaisiin seikkoihin, 
lähinnä oikeuspoliittisiin näkökohtiin, joita ei 
ole voitu ottaa huomioon esitysehdotuksen jat
kovalmistelussa. 

1.3. Lakiehdotusten tarkastus muissa poh
joismaissa 

Ruotsissa lakiehdotusten tarkastamisesta 
huolehtii erityinen toimielin, lagrådet. Sen teh
tävistä ja kokoonpanosta säädetään hallitus
muodossa. Tarkemmat sitä koskevat säännök
set sisältyvät lakiin, lag (1979:368) om lagrå
det. 

Lagrådetin jäsenet ovat korkeimman oikeu
den ja ylimmän hallintotuomioistuimen, rege
ringsrättenin määräämiä oikeusneuvoksia ja 
hallintoneuvoksia. Oikeusneuvoksia ja hallin
toneuvoksia voi olla lagrådetin jäseninä sa
manaikaisesti yhteensä enintään yhdeksän. Jä
senten toimikausi on kaksi vuotta. 

Lagrådetissa voi olla enintään neljä jaostoa. 
Jaostojen määrän vahvistaa hallitus. Tällä het
kellä jaostoja on kolme. 

Lagrådetin tehtävänä on hallitusmuodon 
mukaan antaa lausuntoja lakiehdotuksista. 
Lagrådetin lausunnon pyytää hallitus tai val
tiopäivien valiokunta. Lähtökohtana on, että 
lagrådetin lausunto on hankittava sisällöltään, 
laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan tärkeistä la
kiehdotuksista. Lausunto voidaan kuitenkin 
jättää pyytämättä, jos lagrådetin kuuleminen 
on asian laadun vuoksi tarpeetonta tai jos 
ehdotus on niin kiireellinen, että tarkastamises
ta johtuva viivästyminen aiheuttaisi huomatta
vaa haittaa. Jos hallitus poikkeussääntöä nou
dattaen jättää pyytämättä lakiehdotuksesta 
lagrådetin lausunnon, on tämä menettely pe
rusteltava hallituksen esityksessä. Jos hallitus 
ei ole toimittanut lakiehdotusta tarkastettavak
si, valtiopäivien valiokunta voi pyytää lagråde
tin lausunnon, jos se katsoo, että lausunto olisi 
pitänyt pyytää. 

Lagrådetin on kiinnitettävä tarkastuksessaan 
huomiota seuraaviin seikkoihin: 

- ehdotuksen suhde perustuslakeihin ja oi
keusjärjestykseen muutoinkin; 

- ehdotettujen säännösten suhde toisiinsa; 

- miten ehdotus täyttää oikeusvarmuuden 
vaatimukset; 

- onko ehdotus sellainen, että lain voidaan 
otaksua täyttävän asetetut tavoitteet; sekä 

- mitä ongelmia voidaan ajatella syntyvän 
soveltamisessa. 

Tarkastettava lakiehdotus esitellään suulli
sesti lagrådetissa. Esittelijänä on yleensä ehdo
tuksen valmistelija. Käsittelyn jälkeen lagrådet 
antaa ehdotuksesta kirjallisen lausunnon. 

Lagrådet antaa vuosittain kymmeniä lausun
toja. Vuosina 1982-1986 lausuntojen määrä 
vuotta kohden on vaihdellut 44:stä 62:een. 
Lausuntoasioiden käsittelyaika lagrådetissa 
vaihtelee hyvinkin paljon asioiden laajuuden ja 
laadun mukaan. Keskimääräiseksi ajaksi on 
arvioitu 2-3 päivää lakiehdotuksen esittelyä 
varten ja 4-5 päivää lausunnon laatimista ja 
pöytäkirjan valmistumista varten. 

Lagrådetin lausunnoilla on suuri merkitys, 
ja lakiehdotuksia muutetaan yleensä lagrådetin 
kannanottojen mukaisesti. Jos lagrådetin huo
mautusta ei jossakin tapauksessa oteta huo
mioon, esittelevällä ministerillä on tapana tar
koin perustella tätä menettelyä. 

Tanskassa lakiehdotusten tarkastaminen 
kuuluu oikeusministeriölle. Lakiehdotusten 
valmistuttua ministeriöt lähettävät ne tarkas
tettaviksi oikeusministeriöön ennen kuin niitä 
käsitellään ministereiden kokouksessa. Menet
tely perustuu pääministerin kanslian kiertokir
jeeseen vuodelta 1960. 

Lakiehdotuksista tarkastetaan seuraavia 
seikkoja: 

- lakiehdotuksen kielellinen ja rakenteelli
nen muoto; 

- onko ehdotus laadittu virallisten ohjeiden 
mukaan; 

- alemmanasteisen sääntelyn tarve; sekä 

- ehdotetun lain suhde perustuslakiin ja 
muihin lakeihin sekä lainsäädännön periaattei
siin ja yleisiin oikeusperiaatteisiin. 

Jos asianomainen ministeriö ei noudata oi
keusministeriön esittämiä huomautuksia ja jos 
huomautukset ovat merkittäviä, ne otetaan 
esille ministereiden kokouksessa. 

Myös Norjassa lakiehdotukset lähetetään va
kiintuneen käytännön mukaan tarkastettaviksi 
oikeusministeriöön. Ministeriö tarkastaa la
kiehdotukset lähinnä lakitekniseltä kannalta. 
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2. Asian valmistelu 

Laintarkastuskunnan toiminta on ollut vuo
sien kuluessa esillä useissa eri yhteyksissä. Kan
nanotot ovat vaihdelleet erilaisista kehittämis
ehdotuksista laintarkastuskunnan lakkauttami
seen. 

Laintarkastuskunnan toiminnan vähäisyy
teen kiinnitettiin huomiota jo 1960-luvun lo
pulla. Valtiovarainministeriön järjestelyosasto 
esitti oikeusministeriön taloussuunnitelmasta 
vuosille 1970-197 4 antamassaan lausunnossa, 
että pikaisesti tutkittaisiin, voitaisiinko laintar
kastuskunta lakkauttaa ja sille kuuluvat tehtä
vät siirtää lainvalmistelukunnalle. Oikeus
ministeriö yhtyi valtiovarainministeriön käsi
tykseen, jonka mukaan olisi tutkittava, voitai
siinko ylimmänasteinen säädösehdotusten tar
kastus järjestää muulla tavoin. 

Kannanotossaan oikeusministeriön talous
suunnitelmasta vuosille 1972-197 6 valtiova
rainministeriö uudisti kantansa laintarkastus
kunnasta. Oikeusministeriö ilmoitti kuitenkin, 
ettei tutkimusta laintarkastuskunnan lakkaut
tamisesta pidetty kiireellisenä eikä tutkimuksen 
suorittaminen tutkijatyövoiman vähäisyyden 
vuoksi ollut lähivuosina edes mahdollista. 

Valtiontilintarkastajat ovat useissa kerto
muksissaan käsitelleet laintarkastuskunnan toi
mintaa. Kertomuksessaan vuodelta 1977 (11 
1979 vp.) valtiontilintarkastajat esittivät, ettei 
ainoana ratkaisuna asiassa tulisi ottaa huo
mioon laintarkastuskunnan lakkauttamista, 
vaan vaihtoehtona olisi tämän sinänsä ilmeisen 
tarkoituksenmukaisen toimielimen hyväksikäy
tön tehostaminen. Valtiontilintarkastajat mai
nitsivat laintarkastuskunnan toiminnan epä
kohtana muun muassa sen, ettei asianomainen 
ministeriö voi pyytää säädösehdotuksesta lau
suntoa suoraan laintarkastuskunnalta. 

Kertomuksessa Eduskunnalle niistä toimen
piteistä, joihin Eduskunnan tekemät huomau
tukset valtiovarainhoidosta ja tilinpidosta 
vuonna 1977 ovat antaneet aihetta (8/ 1980 
vp.), oikeusministeriö yhtyi valtiontilintarkas
tajien käsitykseen laintarkastuskunnan toimin
nan tehostamisen tarpeellisuudesta. Yhtenä 
mahdollisena keinona laintarkastuskunnan toi
minnan tehostamiseksi ministeriö esitti aputyö
voiman osoittamisen laintarkastuskunnalle. 

Eduskunta hyväksyi huhtikuussa 1981 halli
tuksen vuodelta 1979 antaman toimenpideker
tomuksen (5/1980 vp.) käsittelyn yhteydessä 
perustuslakivaliokunnan mietinnön (PeVM 10/ 

1980 vp.) ja sen liitteenä olleen lakivalio
kunnan lausunnon (LaVL 2/1980 vp.) pohjalta 
kannanoton, jossa edellytetään laintarkastus
kunnan toiminnan ja työskentelyolosuhteiden 
kehittämistä. Lakivaliokunta katsoi lausunnos
saan, että laintarkastuskunnalle olisi turvattava 
sellaiset työskentelyolosuhteet, ettei laintarkas
tuskunnan työ ainakaan näistä syistä hidastaisi 
lainvalmistelua. 

Pian tämän jälkeen, toukokuussa 1981, oi
keusministeriö asetti virkamiestyöryhmän val
mistelemaan säädösvalmistelun kehittämistoi
menpiteitä (säädösvalmistelutyöryhmä). Työ
ryhmän tehtäviin kuului myös selvittää laintar
kastuskunnan toiminnan kehittämistä. 

Valtiontilintarkastajat edellyttivät vuoden 
1980 kertomuksen (2/1982 vp.) yhteydessä esit
tämässään vuotta 1977 koskevassa jälkitarkas
tuskertomuksessa, että oikeusministeriö ryhtyy 
säädösvalmistelutyöryhmän työn valmistuttua 
välittömästi kaikkiin tarvittaviin toimiin lain
tarkastuskunnan tmmmnan tehostamiseksi. 
Seuraavan vuoden kertomuksessaan (111983 
vp.) valtiontilintarkastajat kiirehtivät laintar
kastuskunnan toiminnan järjestämistä koske
vien ratkaisujen tekemistä säädösvalmistelu
työryhmän mietinnön valmistuttua. 

Säädösvalmistelutyöryhmän vuonna 1987 
valmistunut mietintö (Oikeusministeriön lain
valmisteluosaston julkaisu 5/1987) sisälsi kan
nanoton, jonka mukaan olisi selvitettävä, mi
ten laintarkastuskunnalle kuuluvat tehtävät 
voitaisiin hoitaa nykyistä tarkoituksenmukai
semmalla tavalla. 

Valtiontilintarkastajat käsittelivät laintarkas
tuskuntaa jälleen vuodelta 1986 antamassaan 
kertomuksessa (15/1987 vp.). Tällä kertaa val
tiontilintarkastajat esittivät laintarkastuskun
nan lakkauttamista seuraavista syistä: 

- eri ministeriöt eivät ole käyttäneet hyväk
seen laintarkastuskunnan asiantuntemusta; 

- laintarkastuskunnan toiminnan kehittä
miselläkään ei saavutettaisi sellaisia tuloksia, 
että laintarkastuskunnasta aiheutuneet kustan
nukset olisivat perusteltuja; ja 

- hallitusmuodon 18 §:n nojalla voidaan 
kaikista lakiehdotuksista hankkia lausunto 
korkeimmalta oikeudelta, korkeimmalta hal
linto-oikeudelta tai molemmilta. 

Eduskunta asettui kuitenkin toiselle kannalle 
kuin valtiontilintarkastajat. Käsitellessään tou
kokuussa 1988 valtiontilintarkastajain kerto
musta se hyväksyi valtiovarainvaliokunnan 
mietintöön (VaVM 15/1988 vp.) perustuvan 
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laintarkastuskunnan toiminnan kehittämistä 
puoltavan kannanoton. 

Valtiovarainvaliokunta katsoi mietinnös
sään, että ensisijaisesti on lähdettävä laintar
kastuskunnan säilyttämisestä ja sen toiminnan 
kehittämisestä. Valiokunnan mukaan laintar
kastuskunnalla voi olla merkittävä osa lainsää
dännön tason kohottajana. Tämä kuitenkin 
edellyttää, että laintarkastuskunnalta pyydettä
vien lausuntojen määrää lisätään etenkin laa
joista ja periaatteellisesti tärkeistä lainsäädän
töhankkeista. 

Laintarkastuskunnan lakkauttamista on va
liokunnan mielestä harkittava vasta sitten, jos 
laintarkastuskunnan toiminta ei kehittämispyr
kimysten jälkeenkään vastaa sille asetettuja 
tavoitteita eivätkä siitä aiheutuneet kustannuk
set vastaa saavutettuja tuloksia. 

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyönä 
oikeusministeriössä. Esitysehdotusta valmistel
taessa on kuultu korkeimman oikeuden ja 
korkeimman hallinto-oikeuden presidenttejä. 
Valtioneuvosto on lisäksi pyytänyt esityseh
dotuksesta korkeimman oikeuden ja korkeim
man hallinto-oikeuden lausunnon. Suurin osa 
näissä lausunnoissa esitetyistä huomautuksista 
on otettu huomioon esitysehdotusta viimeistel
täessä. Kaikkia huomautuksia ei kuitenkaan 
ole voitu ottaa huomioon. Esimerkiksi ehdo
tuksesta laintarkastuskunnan jakamisesta jaos
toihin on luovuttu yhtäältä taloudellisista syis
tä ja toisaalta sen vuoksi, ettei tässä vaiheessa 
ole tietoa siitä, miten nyt ehdotetut muutokset 
vaikuttavat esimerkiksi laintarkastuskunnan 
työmäärään ja lausuntojen valmisteluaikaan. 

3. Ehdotetut muutokset 

Lausunnon pyytäjä (2 §:n 1 momentti) 

Mahdollisuutta pyytää laintarkastuskunnan 
lausunto ehdotetaan lain 2 §:n 1 momentissa 
laajennettavaksi niin, että lausuntoa voisi val
tioneuvoston lisäksi pyytää myös valtioneuvos
ton kanslia ja ministeriö. 

Laintarkastuskunnan lausunnon hankkiminen 
(2 a §) 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 a §. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin siitä, min
kälaisista säädösehdotuksista olisi hankittava 

laintarkastuskunnan lausunto. Laintarkastus
kunnan lausunto olisi poikkeuksetta pyydettä
vä kaikista valtiosäännön, oikeusjärjestelmän 
keskeisten periaatteiden tai kansalaisten oi
keussuojan kannalta merkittäviä säännöksiä 
sisältävistä säädösehdotuksista. Tämän lisäksi 
laintarkastuskunnan lausunto olisi pyydettävä 
myös keskeisistä yksityisoikeuden, rikos- ja 
prosessioikeuden, hallinto-oikeuden, talous
oikeuden ja ympäristöoikeuden alaan kuuluvis
ta säädösehdotuksista. Näistä säädösehdotuk
sista voisi lausunnon kuitenkin jättää pyytä
mättä asian kiireellisyydestä tai muusta erityi
sestä syystä. 

Laintarkastuskunnasta annetun asetuksen 
3 §:ssä säädetään nykyään siitä, minkälaisista 
säädösehdotuksista on hankittava laintarkas
tuskunnan lausunto. Säännös laintarkastus
kunnan lausunnon hankkimisesta ehdotetaan 
otettavaksi lakiin, jotta kiinnitettäisiin nykyistä 
enemmän säädösehdotusten valmistelijoiden 
huomiota velvollisuuteen hankkia määrätyistä 
ehdotuksista laintarkastuskunnan lausunto ja 
tehostettaisiin näin lausuntojen pyytämistä 
laintarkastuskunnalta. 

Käytännössä ei ole aina tarkoituksenmukais
ta pyytää laintarkastuskunnan lausuntoa koko 
säädösehdotuksesta. Tämä voi johtua esimer
kiksi säädösehdotuksen aiheesta. Sen vuoksi 
ehdotetaan pykälän 2 momentissa säädettäväk
si, että laintarkastuskunnan lausunto voitaisiin 
pyytää koko ehdotuksesta tai sen osasta. Jäl
kimmäisessä tapauksessa olisi yksilöitävä lau
suntopyynnössä kohdat, joista lausuntoa pyy
detään. Tällöin laintarkastuskunta voisi keskit
tyä vain näihin kohtiin. Tällainen menettely 
nopeuttaisi osaltaan lausuntoasian käsittelyä 
laintarkastuskunnassa. 

Pykälän 3 momentin mukaan valtioneuvos
ton kanslia tai ministeriö pyytäisi laintarkas
tuskunnan lausunnon vasta sen jälkeen, kun 
ehdotus on tavanomaisen lausuntokierroksen 
jälkeen viimeistelty ja valmis esiteltäväksi. Tar
koituksena on siis se, että laintarkastuskunta ei 
ole valmisteleva, vaan tarkastava toimielin. 

Tarkastuksen kohdentuminen (2 b §) 

Laintarkastuskunnassa saattaa toisinaan olla 
epätietoisuutta siitä, mistä seikoista sen odote
taan erityisesti lausuvan. Jotta laintarkastus
kunnan lausunnot palvelisivat mahdollisimman 
hyvin tarkoitustaan säädösehdotusten tason 
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kohottajina, ehdotetaan lakiin lisättäväksi uusi 
2 b §. Tässä pykälässä lueteltaisiin ne kysy
mykset, joihin laintarkastuskunnan tulisi eri
tyisesti kiinnittää huomiota lausuntoa antaes
saan. 

Pykälän 2 momentin mukaan laintarkastus
kunta voisi oman harkintansa mukaan rajoit
taa lausuntonsa koskemaan vain osaa säädös
ehdotuksesta. Lausunnon pyytämisestä vain 
osasta säädösehdotusta säädettäisiin 2 a §:n 2 
momentissa. 

Lisäjäsen (3 §:n 1 ja 3 momentti) 

Laintarkastuskunnan varsinaisia ]asema 
määrättäessä ei välttämättä tiedetä, minkälai
sista säädösehdotuksista laintarkastuskunnan 
lausuntoa tullaan alkavalla toimikaudella pyy
tämään. Muun muassa tämän vuoksi on perus
teltua, että laintarkastuskunnan asiantunte
musta voidaan yksittäisessä lausuntoasiassa 
tarvittaessa täydentää ulkopuolisilla. 

Voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin mu
kaan laintarkastuskuntaan voidaan määrätä 
enintään kaksi vaihtuvaa jäsentä. Näistä toisen 
määrää pykälän 3 momentin mukaan korkein 
hallinto-oikeus ja toisen Helsingin yliopiston 
oikeustieteellinen tiedekunta. 

Ehdotuksen mukaan laintarkastuskuntaan 
voitaisiin edelleen määrätä yksittäistä tarkas
tustehtävää varten enintään kaksi ulkopuolista. 
Heitä kutsuttaisiin lisäjäseniksi, mikä kuvaa 
heidän rooliaan paremmin kuin nykyinen il
maisu "vaihtuva jäsen". Lisäjäsenen määräisi 
laintarkastuskunnan esityksestä korkein oikeus 
tai korkein hallinto-oikeus. Lisäjäseneksi voi
taisiin määrätä henkilö, jolla on käsiteltävänä 
olevan säädösehdotuksen erityistä asiantunte
musta. Kysymykseen voisi tulla esimerkiksi 
tuomari tai korkeakoulun palveluksessa oleva 
henkilö taikka muu henkilö, joka esimerkiksi 
pystyy arvioimaan ehdotetun lain toimivuutta 
käytännössä. Kysymykseen voisi tulla esimer
kiksi poliisi-, ulosotto- tai elinkeinotoimintaan 
perehtynyt henkilö. Lisäjäseneksi voitaisiin 
määrätä myös korkeimman oikeuden tai kor
keimman hallinto-oikeuden jäsen. Lisäjäsenek
si määrätty vapautuisi muista virkatehtävistään 
siksi ajaksi, jona hän toimii laintarkastuskun
nan lisäjäsenenä. 

Varsinaisten jäsenten toimikausi 
(5 §:n 1 momentti) 

Lain 5 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutet
tavaksi niin, että laintarkastuskunnan varsi
naisten jäsenten toimikausi olisi kaksi kalente
rivuotta. Toimikausi alkaisi siten tammikuun 1 
päivänä. 

Jäsenten palkkio (8 §) 

Pykälässä säädettäisiin laintarkastuskunnan 
varsinaisten jäsenten ja lisäjäsenten palkkiois
ta. Pykälän 1 momentin mukaan varsinainen 
jäsen ja lisäjäseneksi määrätty oikeusneuvos 
tai hallintoneuvos saisivat laintarkastuskunnas
sa toimiessaan vakinaisesta virastaan tulevan 
palkan sekä lisäksi oikeusministeriön vahvista
man virantoimituspalkkion. Virantoimitus
palkkion vahvistamismenettelyä ehdotetaan 
käytännön syistä muutettavaksi niin, että palk
kion vahvistaisi oikeusministeriö. Nykyisen 
säännöksen mukaan virantoimituspalkkiosta 
säädetään asetuksella. 

Muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle lisä
jäsenelle suoritettaisiin palkkio, jonka oikeus
ministeriö laintarkastuskunnan esityksestä vah
vistaa. Säännös vastaa voimassa olevaa sään
nöstä vaihtuvan jäsenen palkkiosta. 

Esittelijä ja sihteeri (9 a §) 

Lausuntoasioiden käsittely laintarkastuskun
nassa tehostuisi ja nopeutuisi, jos laintarkas
tuskunnalla olisi käytettävissään avustavia hen
kilöitä. Tämän vuoksi lakiin ehdotetaan lisät
täväksi uusi 9 a §, jossa säädettäisiin laintar
kastuskunnan esittelijästä ja sihteeristä. Pykä
län 1 momentin mukaan laintarkastuskunnassa 
lausunnolla olevan säädösehdotuksen valmiste
lija voitaisiin määrätä tarvittaessa esittelemään 
säädösehdotus laintarkastuskunnassa. Esitteli
jän määräisi laintarkastuskunnan aloitteesta se 
ministeriö, jonka toimialaan säädösehdotus 
kuuluu. 

Laintarkastuskunta voisi 2 momentin mu
kaan tarvittaessa ottaa sihteerin avustamaan 
lausunnon valmistelussa. Sihteeri voisi olla 
päätoiminen tai sivutoiminen. Sihteerin palk
kio määräytyisi samojen perusteiden mukaan 
kuin komitean sihteerin palkkio. Tästä otettai-
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siin saannös laintarkastuskunnasta annettuun 
asetukseen. 

Esittelijän ja sihteerin tarpeen laintarkastus
kunta arvioisi itse kussakin lausuntoasiassa 
erikseen. 

Muut ehdotukset 

Edellä esitetyistä muutoksista johtuvia pie
nempiä muutoksia ehdotetaan lain 3 §:n 2 
momenttiin sekä 4, 7 ja 10 §:ään. 

4. Taloudelliset vaikutukset 

Laintarkastuskunnan varsinaisten jäsenten 
palkkaus- ja palkkiojärjestelmään ei ehdoteta 

muutoksia, joten tältä osin lakiehdotus ei ai
heuta kustannusten lisäystä. Nämä kustannuk
set ovat tällä hetkellä noin 800 000 markkaa 
vuodessa. Laintarkastuskunnan aiheuttamat 
kustannukset tulevat jonkin verran kasva
maan, jos laintarkastuskunnan työskentelyssä 
ryhdytään käyttämään lisäjäseniä ja sihteeri
työvoimaa. 

5. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksyt
ty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
laintarkastuskunnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan laintarkastuskunnasta 23 päivänä joulukuuta 1959 annetun lain (518/59) 2 §:n 2 

momentti, 
muutetaan 2 §:n 1 momentti, 3 ja 4 §, 5 §:n 1 momentti sekä 7, 8 ja 10 §, niistä 3 ja 7 § 

sellaisina kuin ne ovat osittain muutettuina 13 päivänä heinäkuuta 1964 annetulla lailla (401164), 
sekä 

lisätään lakiin uusi 2 a, 2 b ja 9 a § seuraavasti: 

2§ 
Laintarkastuskunnan tehtävänä on antaa 

valtioneuvostolle taikka valtioneuvoston kans
lialle tai ministeriölle sen pyytämät lausunnot 
säädösehdotuksista. 

2a§ 
Laintarkastuskunnan lausunto on pyydettä

vä säädösehdotuksista, jotka sisältävät valtio
säännön, oikeusjärjestelmän keskeisten peri
aatteiden tai kansalaisten oikeussuojan kannal
ta merkittäviä säännöksiä. Laintarkastuskun
nan lausunto on pyydettävä myös keskeisistä 
yksityisoikeuden, rikos- ja prosessioikeuden, 
hallinto-oikeuden, talousoikeuden ja ympäris
töoikeuden alaan kuuluvista säädösehdotuksis
ta, jollei asian kiireellisyydestä tai muusta eri
tyisestä syystä muuta johdu. 

Laintarkastuskunnan lausunto voidaan pyy
tää koko säädösehdotuksesta tai sen osasta. 
Kun lausuntoa pyydetään vain osasta ehdotus
ta, on lausuntopyynnössä yksilöitävä kohdat, 
joista lausuntoa pyydetään. 

Laintarkastuskunnan lausunto pyydetään 
vasta sen jälkeen, kun säädösehdotus on vii
meistellyssä muodossa. 

2b§ 
Laintarkastuskunnan on kiinnitettävä lau

suntoa antaessaan huomiota erityisesti seuraa
viin seikkoihin: 

1) ehdotettujen säännösten suhde perus
tuslakeihin ja muuhun lainsäädäntöön; 

2) ehdotettujen säännösten suhde kansain
välisoikeudellisiin velvoitteisiin; 

3) ehdotettujen lainsäädännöllisten keinojen 
riittävyys verrattuna asetettuihin tavoitteisiin; 

4) ehdotettujen säännösten toimivuus käy
tännössä; 

5) ehdotettujen säännösten suhde toisiinsa; 

6) muutoksenhaku ja muu oikeussuojan to
teutuminen; 

7) ehdotettujen säännösten ymmärrettävyys; 
sekä 

8) ehdotuksen voimaantulo- ja siirtymäsään
nökset. 

Laintarkastuskunta voi rajoittaa lausuntonsa 
vain osaan säädösehdotusta. 

3 § 
Laintarkastuskuntaan kuuluu kolme varsi

naista jäsentä. Yksittäistä tarkastustehtävää 
varten laintarkastuskuntaan voidaan lisäksi 
määrätä enintään kaksi lisäjäsentä. 

Varsinaisiksi jäseniksi määrää korkein oi
keus kaksi oikeusneuvosta ja korkein hallinto
oikeus yhden hallintoneuvoksen. Määräyksen 
saanut vapautuu oikeusneuvoksen tai hallinto
neuvoksen muiden virkatehtävien hoitamisesta 
siksi ajaksi, jonka hän toimii laintarkastuskun
nassa. Varsinainen jäsen osallistuu kuitenkin 
korkeimman oikeuden tai korkeimman hal
linto-oikeuden täysistuntoihin lainsäädännön 
alaan kuuluvia kysymyksiä käsiteltäessä. 

Lisäjäseneksi määrää korkein oikeus tai kor
kein hallinto-oikeus laintarkastuskunnan esi
tyksestä oikeusneuvoksen tai hallintoneuvok
sen taikka muun henkilön. Lisäjäseneksi mää
rätty vapautuu muiden virkatehtäviensä hoita
misesta siksi ajaksi, jonka hän toimii laintar
kastuskunnassa. Lisäjäseneksi määrätyn oi
keusneuvoksen tai hallintoneuvoksen osallistu
misesta täysistuntoihin on voimassa, mitä 2 
momentissa on varsinaisen jäsenen osalta sää
detty. 

4 § 
Laintarkastuskunnan varsinaiset jäsenet 

osallistuvat kaikkien esille tulevien asioiden 
käsittelyyn. Lisäjäsen osallistuu vain siihen 
tarkastustehtävään, jonka käsittelyä varten hä
net on määrätty laintarkastuskuntaan. 
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5 § 
Laintarkastuskunnan varsinaiset jäsenet 

määrätään kahdeksi kalenterivuodeksi. 

7 § 
Oikeusneuvosta ja hallintoneuvosta ei voida 

määrätä laintarkastuskunnan varsinaiseksi jä
seneksi ennen kuin hän on vähintään kaksi 
vuotta hoitanut jäsenen virkaa korkeimmassa 
oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeu
dessa. Varsinaisena jäsenenä ollutta ei voida 
määrätä, ellei erityisistä syistä muuta johdu, 
uudelleen laintarkastuskunnan varsinaiseksi jä
seneksi ennen kuin kaksi vuotta on kulunut 
edellisen virantoimituskauden päättymisestä. 
Yhteensä neljä vuotta varsinaisena jäsenenä 
ollutta ei voida määrätä varsinaiseksi jäsenek
si. 

Oikeusneuvosta ja hallintoneuvosta, joka on 
täyttänyt 63 vuotta, ei voida ilman suostumus
taan määrätä laintarkastuskunnan varsinaisek
si jäseneksi. 

8 § 
Varsinainen jäsen sekä lisäjäseneksi määrät

ty oikeusneuvos ja hallintoneuvos saavat lain
tarkastuskunnassa toimiessaan vakinaisesta vi-

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1989 

rastaan tulevan palkan sekä oikeusministeriön 
vahvistaman virantoimituspalkkion. 

Muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle lisä
jäsenelle suoritetaan palkkio, jonka oikeus
ministeriö laintarkastuskunnan esityksestä vah
vistaa. 

9a§ 
Laintarkastuskunnassa lausunnolla olevan 

säädösehdotuksen valmistelija voidaan tarvit
taessa määrätä säädösehdotuksen esittelijäksi 
laintarkastuskuntaan. Esittelijän määrää lain
tarkastuskunnan aloitteesta se ministeriö, jon
ka toimialaan säädösehdotus kuuluu. 

Laintarkastuskunta voi tarvittaessa ottaa 
sihteerin lausunnon valmistelua varten. 

10 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Ensimmäisen tämän lain voimaantulon jäl
keen asetettavan laintarkastuskunnan virantoi
mituskausi on syyskuun alusta joulukuun lop
puun sekä sitä seuraavat kaksi kalenterivuotta. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Christoffer Taxell 

2 381850E 
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Liite 1 

Laki 
laintarkastuskunnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan laintarkastuskunnasta 23 päivänä joulukuuta 1959 annetun lain (518/59) 2 §:n 2 

momentti, 
m'!"!tetaan_ 2 §:n 1 m~me~tti, 3 ja 4_ §, 5 §:n 1 momentti sekä 7, 8 ja 10 §, niistä 3 ja 7 § 

sellalSlna kmn ne ovat OSittam muutettuma 13 päivänä heinäkuuta 1964 annetulla lailla (401/64) 
sekä ' 

lisätään lakiin uusi 2 a, 2 b ja 9 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2§ 
Laintarkastuskunnan tehtävänä on antaa 

valtioneuvostolle sen pyytämät lausunnot laki
ja asetusehdotuksista sekä ehdotuksista asetus
kokoelmassa julkaistaviksi valtioneuvoston ja 
ministeriön päätöksiksi. 

Ehdotuksesta, jonka pohjalta ei katsota voi
tavan ryhtyä lainsäädäntötoimeen, älköön lau
suntoa pyydettäkö. 

Ehdotus 

2 § 
Laintarkastuskunnan tehtävänä on antaa 

valtioneuvostolle taikka valtioneuvoston kans
lialle tai ministeriölle sen pyytämät lausunnot 
säädösehdotuksista. 

(2 momentti kumotaan) 

2a§ 
Laintarkastuskunnan lausunto on pyydettä

vä säädösehdotuksista, jotka sisältävät valtio
säännön, oikeusjärjestelmän keskeisten peri
aatteiden tai kansalaisten oikeussuojan kannal
ta merkittäviä säännöksiä. Laintarkastuskun
nan lausunto on pyydettävä myös keskeisistä 
yksityisoikeuden, rikos- ja prosessioikeuden, 
hallinto-oikeuden, talousoikeuden ja ympäris
töoikeuden alaan kuuluvista säädösehdotuksis
ta, jollei asian kiireellisyydestä tai muusta eri
tyisestä syystä muuta johdu. 

Laintarkastuskunnan lausunto voidaan pyy
tää koko säädösehdotuksesta tai sen osasta. 
Kun lausuntoa pyydetään vain osasta ehdotus
ta, on lausuntopyynnössä yksilöitävä kohdat, 
joista lausuntoa pyydetään. 

Laintarkastuskunnan lausunto pyydetään 
vasta sen jälkeen, kun säädösehdotus on vii
meistellyssä muodossa. 
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Voimassa oleva laki 

3 § 
Laintarkastuskuntaan kuuluu kolme varsi

naista jäsentä. Lisäksi voidaan laintarkastus
kuntaan, tarkastustehtävän laadun vaatiessa, 
määrätä enintään kaksi vaihtuvaa jäsentä. 

Varsinaisiksi jäseniksi määrää korkein oi
keus kaksi oikeusneuvosta ja korkein hallinto
oikeus yhden hallintoneuvoksen. Määräyksen 
saanut vapautuu oikeusneuvoksen tai hallinto
neuvoksen muiden virkatehtävien hoitamisesta 
siksi ajaksi, jona hän toimii laintarkastuskun
nassa, kuitenkin siten, että hän osallistuu kor
keimman oikeuden tai korkeimman hallinto
oikeuden täysistuntoihin lainsäädännön alaan 
kuuluvia kysymyksiä käsiteltäessä. 

Vaii1tuva jäsen määrätään tiettyä tarkastus
tehtävää varten. Sellaiseksi jäseneksi määrää, 
ilmoituksen saatuaan, korkein hallinto-oikeus, 
2 momentin mukaan määrätyn hallintoneuvok
sen lisäksi, toisen hallintoneuvoksen tai tehtä
vään suosiuneen entisen varsinaisen jäsenensä 
sekä Helsingin yliopiston lainopillinen tiede
kunta jonkun jäsenistään tai siihen suosiuneen 
entisen jäsenensä taikka, milloin erityistä syytä 
siihen on, ylimääräisen professorin tai jonkun 
apulaisistaan. 

4 § 
Laintarkastuskunnan varsinaiset jäsenet ot

tavat osaa kaikkien esille tulevien asioiden 

Ehdotus 

2b§ 
Laintarkastuskunnan on kiinnitettävä lau

suntoa antaessaan huomiota erityisesti seuraa
viin seikkoihin: 

1) ehdotettujen säännösten suhde perus
tuslakeihin ja muuhun lainsäädäntöön; 

2) ehdotettujen säännösten suhde kansain
välisoikeudellisiin velvoitteisiin; 

3) ehdotettujen lainsäädännöllisten keinojen 
riittävyys verrattuna asetettuihin tavoitteisiin; 

4) ehdotettujen säännösten toimivuus käy
tännössä; 

5) ehdotettujen säännösten suhde toisiinsa; 
6) muutoksenhaku ja muu oikeussuojan to

teutuminen; 
7) ehdotettujen säännösten ymmärrettävyys; 

sekä 
8) ehdotuksen voimaan tulo- ja siirtymäsään

nökset. 
Laintarkastuskunta voi rajoittaa lausuntonsa 

vain osaan säädösehdotusta. 

3 § 
Laintarkastuskuntaan kuuluu kolme varsi

naista jäsentä. Yksittäistä tarkastustehtävää 
varten laintarkastuskuntaan voidaan lisäksi 
määrätä enintään kaksi lisäjäsentä. 

Varsinaisiksi jäseniksi määrää korkein oi
keus kaksi oikeusneuvosta ja korkein hallinto
oikeus yhden hallintoneuvoksen. Määräyksen 
saanut vapautuu oikeusneuvoksen tai hallinto
neuvoksen muiden virkatehtävien hoitamisesta 
siksi ajaksi, jonka hän toimii laintarkastuskun
nassa. Varsinainen jäsen osallistuu kuitenkin 
korkeimman oikeuden tai korkeimman hal
linto-oikeuden täysistuntoihin lainsäädännön 
alaan kuuluvia kysymyksiä käsiteltäessä. 

Lisäjäseneksi määrää korkein oikeus tai kor
kein hallinto-oikeus laintarkastuskunnan esi
tyksestä oikeusneuvoksen tai hallintoneuvok
sen taikka muun henkilön. Lisäjäseneksi mää
rätty vapautuu muiden virkatehtäviensä hoita
misesta siksi ajaksi, jonka hän toimii laintar
kastuskunnassa. Lisäjäseneksi määrätyn oi
keusneuvoksen tai hallintoneuvoksen osallistu
misesta täysistuntoihin on voimassa, mitä 2 
momentissa on varsinaisen jäsenen osalta sää
detty. 

4§ 
Laintarkastuskunnan varsinaiset jäsenet 

osallistuvat kaikkien esille tulevien asioiden 
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Voimassa oleva laki 

käsittelyyn. Vaihtuva jäsen ottaa osaa vain sen 
tarkastustehtävän käsittelyyn, jota varten hä
net on laintarkastuskuntaan määrätty. 

5 § 
Laintarkastuskunnan varsinaiset jäsenet 

määrätään kahdeksi vuodeksi. Virantoimitus
kausi alkaa syyskuun 1 päivänä. 

7 § 
Oikeusneuvosta ja hallintoneuvosta älköön 

määrättäkö laintarkastuskunnan varsinaiseksi 
jäseneksi eikä hallintoneuvosta vaihtuvaksi jä
seneksi ennen kuin hän on vähintään kaksi 
vuotta hoitanut jäsenen virkaa korkeimmassa 
oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeu
dessa. Varsinaisena jäsenenä ollutta ei voida 
määrätä, ellei erityisistä syistä muuta johdu, 
uudelleen laintarkastuskunnan jäseneksi ennen 
kuin kaksi vuotta on kulunut edellisen viran
toimituskauden päättymisestä. Yhteensä neljä 
vuotta varsinaisena jäsenenä ollutta ei voida 
enää määrätä jäseneksi. 

Oikeusneuvosta ja hallintoneuvosta, joka on 
täyttänyt 63 vuotta, älköön ilman suostumus
taan määrättäkö laintarkastuskunnan jäsenek
si. 

8 § 
Varsinainen jäsen saa laintarkastuskunnassa 

toimiessaan vakinaisesta virastaan tulevan 
palkkauksen vähentämättömänä sekä virantoi
mituspalkkiota sen mukaan kuin siitä asetuk
sella säädetään. 

Vaihtuvalie jäsenelle on suoritettava palk
kio, jonka oikeusministeriö laintarkastuskun
nan esityksestä vahvistaa. 

Ehdotus 

käsittelyyn. Lisäjäsen osallistuu vain siihen 
tarkastustehtävään, jonka käsittelyä varten hä
net on määrätty laintarkastuskuntaan. 

5 § 
Laintarkastuskunnan varsinaiset jäsenet 

määrätään kahdeksi kalenterivuodeksi. 

7 § 
Oikeusneuvosta ja hallintoneuvosta ei voida 

määrätä laintarkastuskunnan varsinaiseksi jä
seneksi ennen kuin hän on vähintään kaksi 
vuotta hoitanut jäsenen virkaa korkeimmassa 
oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeu
dessa. Varsinaisena jäsenenä ollutta ei voida 
määrätä, ellei erityisistä syistä muuta johdu, 
uudelleen laintarkastuskunnan varsinaiseksi jä
seneksi ennen kuin kaksi vuotta on kulunut 
edellisen virantoimituskauden päättymisestä. 
Yhteensä neljä vuotta varsinaisena jäsenenä 
ollutta ei voida määrätä varsinaiseksi jäsenek
si. 

Oikeusneuvosta ja hallintoneuvosta, joka on 
täyttänyt 63 vuotta, ei voida ilman suostumus
taan määrätä laintarkastuskunnan varsinaisek
si jäseneksi. 

8 § 
Varsinainen jäsen sekä lisäjäseneksi määrät

ty oikeusneuvos ja hallintoneuvos saavat lain
tarkastuskunnassa toimiessaan vakinaisesta vi
rastaan tulevan palkan sekä oikeusministeriön 
vahvistaman virantoimituspalkkion. 

Muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle lisä
jäsenelle suoritetaan palkkio, jonka oikeus
ministeriö laintarkastuskunnan esityksestä vah
vistaa. 

9a§ 
Laintarkastuskunnassa lausunnolla olevan 

säädösehdotuksen valmistelija voidaan tarvit
taessa määrätä säädösehdotuksen esittelijäksi 
laintarkastuskuntaan. Esittelijän määrää lain
tarkastuskunnan aloitteesta se ministeriö, jon
ka toimialaan säädösehdotus kuuluu. 

Laintarkastuskunta voi tarvittaessa ottaa 
sihteerin lausunnon valmistelua varten. 
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Voimassa oleva laki 

10 § 
Tarkemmat määräykset siitä, minkälaisista 

säädösehdotuksista laintarkastuskunnan lau
sunto on hankittava niin myös muut tarkem
mat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta 
annetaan asetuksella. 

Ehdotus 

10§ 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 

Ensimmäisen tämän lain voimaantulon jäl
keen asetettavan laintarkastuskunnan virantoi
mituskausi on syyskuun alusta joulukuun lop
puun sekä sitä seuraavat kaksi kalenterivuotta. 
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Luonnos Liite 2 

Asetus 
laintarkastuskunnasta annetun asetuksen muuttamisesta 

Oikeusministerin esittelystä 
kumotaan laintarkastuskunnasta 20 päivänä kesäkuuta 1960 annetun asetuksen (334/60) 3 ja 

5 §, 
muutetaan 2 ja 10 §, sekä 
lisätään asetukseen uusi 4 a § seuraavasti: 

2 § 
Jos oikeusministeriö laintarkastuskunnan 

esityksestä tai muutoin harkitsee, että laintar
kastuskunnan varsinaisen jäsenen tilalle on 
laintarkastuskunnasta annetun lain (518/59) 
6 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa määrättävä 
toinen, ministeriön on ilmoitettava siitä kor
keimmalle oikeudelle tai korkeimmalle hal
linto-oikeudelle. 

Jos laintarkastuskunta harkitsee, että mää
rättyä tarkastustehtävää varten on määrättävä 
lisäjäsen, sen on ilmoitettava siitä korkeimmal
le oikeudelle tai korkeimmalle hallinto-oikeu
delle. 

Milloin oikeusministeriö laintarkastuskun
nan esityksestä tai muutoin katsoo, että lain
tarkastuskunnasta annetun lain 5 §:n 2 mo
mentissa tai 6 §:n viimeisessä lauseessa tarkoi
tettu määräys on tarpeen, ministeriön on saa
tettava asia valtioneuvoston ratkaistavaksi. 

4a§ 
Laintarkastuskunta voi asiaa käsitellessään 

tarvittaessa hankkia muista kuin oikeudellisista 
kysymyksistä lisäselvitystä eri alojen asiantun
tijoilta. 

10 § 
Ennen varsinaisen Jasenen virantoimitus

palkkion vahvistamista tulee asiasta pyytää 
valtiovarainministeriön lausunto. 

Asetuksen 4 a §:ssä tarkoitetun asiantunti
jan palkkio määräytyy samojen perusteiden 
mukaan kuin oikeusministeriön lainvalmiste
luosastoon lainvalmistelutehtävää varten mää
rätyn asiantuntijan palkkio. 

Laintarkastuskuntaan sihteeriksi otetun 
palkkio määräytyy samojen perusteiden mu
kaan kuin komitean sihteerin palkkio. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 


