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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtiopäiväjärjestyksen 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi valtiopäi
väjärjestykseen säännös saamelaisten kuulemi
sesta eduskunnassa heitä erityisesti koskevassa 
asiassa. Esityksen tarkoituksena on parantaa 

saamelaisväestön etujen huomioon ottamista 
eduskunnan toiminnassa. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotettu 
muutos 

Saamelaiset ovat Suomessa alkuperäiskan
saa, jonka kulttuurin ja hyvinvoinnin turvaa
minen on valtion vastuulla (perustuslakivalio
kunnan lausunto n:o 3/1990 vp.). Tarvittaessa 
valtiovallan on tässä tarkoituksessa ryhdyttävä 
erityistoimenpiteisiin. Onnistuakseen tarkoi
tuksenmukaisella tavalla nämä toimenpiteet on 
suunniteltava ja toteutettava riittävässä yhteis
työssä saamelaisten kanssa ja heidän toivo
muksensa on asianmukaisesti otettava huo
mioon. 

Vaikka saamelaisilla on muiden Suomen 
kansalaisten tavoin jo voimassa olevan lainsää
dännön nojalla oikeus osallistua eri tavoin 
yhteiskunnalliseen ja poliittiseen toimintaan 
muun muassa poliittisten puolueitten jäseninä 
ja asettautumaila ehdokkaiksi yleisissä vaaleis
sa, on saamelaisväestön vähälukuisuuden 
vuoksi kuitenkin katsottu, että heidän tosiasi
alliset mahdollisuutensa saada kannanottonsa 
ja etunsa otetuiksi huomioon yhteiskunnallises
sa päätöksenteossa ovat riittämättömät. 

Epäkohdan korjaamiseksi ehdotetaan valtio
päiväjärjestykseen lisättäväksi uusi 90 a §, jos
sa säädetään saamelaisten kuulemisesta heitä 
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erityisesti koskevassa asiassa eduskunnan työ
järjestyksen mukaisesti. Eduskunta voisi tä
män jälkeen täsmentää kuulemisen muotoa ja 
laajuutta työjärjestyksessään. 

Saamelaisia voitaisiin kuulla eduskunnassa 
esimerkiksi lakiehdotuksen käsittelyn osalta 
sellaisessa vaiheessa, jossa ehdotuksen lopulli
nen sisältö ei vielä ole tullut päätetyksi. Tämä 
on tärkeää siksi, että kuulemisella olisi tosiasi
allista merkitystä. Edellä mainitusta syystä hal
litus pitää tarkoituksenmukaisena, että saame
laisten edustajia kuultaisiin eduskunnan valio
kunnissa. 

Valiokuntien tulisi voida vapaasti päättää, 
keitä kuulemalla saamelaisten näkökohdat kul
loinkin selvitetään. Kirjallista lausuntoa pyy
dettäessä olisi kuitenkin asianmukaista, että 
lausunto hankittaisiin ainakin saamelaisval
tuuskunnalta. 

Esityksessä ehdotetaan, että perussäännös saa
melaisten kuulemisesta otetaan valtiopäiväjär
jestykseen. Tällainen sääntely on perusteltua, 
sillä periaatteellisesti muutos tarkoittaa merkit
tävää poikkeamaa eduskunnan oikeuteen päät
tää kuulemisesta vapaasti. Samalla asiasta sää
täminen perustuslaissa korostaa sen periaat
teellista merkitystä. 
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2. Asian valmistelu 

Vaalilakien tarkistaruistoimikunta selvitti 
toimeksiautonsa mukaisesti kysymystä saame
laisten mahdollisesta edustuksesta eduskunnas
sa. Mietinnössään (komiteanmietintö 1989:38, 
s. 81 ja 82) toimikunta katsoi, että ei ollut 
mahdollista järjestää kiintiöityä saamelaisedus
tajanpaikkaa eduskuntaan. Kysymys koettiin 
ongelmalliseksi sen vuoksi, että saamelaisten 
määrä on varsin vähäinen verrattuna edusta
janpaikan edellyttämään keskimääräiseen väes
töpohjaan. Epätarkoituksenmukaiseksi katsot
tiin myös järjestely, jossa saamelaisille vain 
varattaisiin läsnäolo- ja puheoikeus eduskun
nassa. Tällaisen vaihtoehdon toteuttamisen 
katsottiin merkitsevän poikkeamaa kansan
edustajien aseman yhtäläisyydestä. Myös kysy
mystä saamelaisedustajan mahdollisesta osal
listumisesta valiokuntatyöskentelyyn pidettiin 
ongelmallisena. 

Tämän johdosta toimikunta ehdotti, että 
saamelaisten oikeudet eduskunnassa turvattai
siin ottamalla valtiopäiväjärjestykseen säännös 
saamelaisten kuulemisesta. Esitykseen sisältyvä 
lakiehdotus on toimikunnan ehdotuksen mu
kainen. 

Saamelaisvaltuuskunta on kiirehtinyt esityk
sen antamista. 

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä vir
katyönä toimikunnan mietinnön pohjalta. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia 
vaikutuksia. 

4. Voimaantulo 

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

5. Säätämisjärjestys 

Valtiopäiväjärjestyksen muutos tulisi perus
tuslain muutoksena käsitellä valtiopäiväjärjes
tyksen 67 § :ssä säädetyllä tavalla. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta 

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

lisätään valtiopäiväjärjestykseen uusi 90 a § seuraavasti: 

90 a § 
Saamelaisten kuulemisesta heitä enty1sesti 

koskevassa asiassa säädetään eduskunnan työ
järjestyksessä. 

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1990 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Oikeusministeri Tarja Halonen 




