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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden neu
voston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 3 ja 4 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuus
kunnasta annettua lakia ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että valtuuskunnan, sen työvalio
kunnan ja valtuuskunnan kanslian keskinäisiä 
toimivaltasuhteita kehitetään päätöksenteko-

järjestelmän selkeyttämiseksi ja kanslian palve
lukyvyn parantamiseksi. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1992. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuus
kunnasta annetun lain (170/60) 3 §:ssä sääde
tään, että valtuuskunnan työvaliokunnan muo
dostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
sekä valtuuskunnan ensimmäisessä kokoukses
sa valitsemat jäsenet ja että työvaliokunnan 
tehtävänä on huolehtia valtuuskunnan juokse
vain asiain hoidosta. Lain 4 §:ssä säädetään, 
että valtuuskunnan pääsihteerin valitsee val
tuuskunta. Muun henkilökunnan ottaa työva
liokunta. Pykälässä säädetään myös, että val
tuuskunnalla on kanslia, jonka päällikkönä 
toimii valtuuskunnan pääsihteeri ja että val
tuuskunnan apulaispääsihteeri toimii tarvittaes
sa pääsihteerin sijaisena. 

2. Ehdotetut muutokset 

Valtuuskuntaa, sen työvaliokuntaa, pääsih
teeriä ja apulaispääsihteeriä koskevaa perus
työnjakoa ei ole tarpeellista muuttaa. Kuiten
kin on tarkoituksenmukaista täsmentää eri 
toimielimien toimivalta- ja vastuusuhteita toi
minnan tuloksellisuuden varmentamiseksi. Eh
dotetussa 3 §:ssä olisi nykyistä vastaava sään-
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nös siitä, että valtuuskunta valitsee ensimmäi
sessä kokouksessaan työvaliokunnan, johon 
kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
ja muita jäseniä. Muiden jäsenten lukumäärää 
ei ole täsmällisesti määritelty niin kuin ei ole 
nykyisinkään. Tällä tavoin valtuuskunta voi 
itse poliittisten ja muiden seikkojen perusteella 
ratkaista kulloinkin eduskuntavaalien jälkeen, 
kuinka monta valtuuskunnan jäsentä työvalio
kuntaan tarvitaan. Voimassa olevan säännök
sen mukaan työvaliokunta huolehtii juoksevain 
asiain hoidosta. Ehdotetun säännöksen mu
kaan työvaliokunta valittaisiin asioiden valmis
telua ja hallinnollisten asioiden hoitamista var
ten. Sanonnan muutoksella ei ole tarkoitus 
muuttaa työvaliokunnan toimialaa. Työvalio
kunnan valitsemisen lisäksi valtuuskunnan teh
tävänä olisi valita valtuuskunnalle pääsihteeri 
ja apulaispääsihteeri sekä ehdotetun 4 §:n mu
kaisesti vahvistaa valtuuskunnalle ohjesääntö. 
Työvaliokunnan tehtävänä olisi nimittää ja 
ottaa muu henkilökunta, jollei asiaa ohjesään
nössä määrättäisi joltakin osin pääsihteerin 
tehtäväksi. 

Ehdotetussa 4 §:ssä säädettäisiin kuten ny
kyisinkin, että valtuuskunnalla on kanslia, jon
ka päällikkönä on pääsihteeri. Uudistuksen 
olennaisin muutos olisi se, että pääsihteerille 
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annettmsnn selkeästi hallintoasioiden yleistoi
mivalta säätämällä, että valtuuskunnan pääsih
teeri päättää kanslian hallintoasioista, jollei 
asiaa ole ohjesäännössä annettu työvaliokun
nan tai kanslian muun virkamiehen päätettä
väksi. Tällä tavoin valtuuskunta voi tarkoituk
senmukaisella tavalla ohjesääntöä koskevilla 
ratkaisuilla itsenäisesti määrätä pääsihteerin 
toimivallasta sen mukaan, mikä valtuuskunnan 
ja sen kanslian toiminnan kannalta on parasta. 

Säännöksessä on myös viittaus siihen, että 
pääsihteerin toimivaltaa saattaa rajoittaa muu 
säännös tai määräys. Kysymykseen tulevat 
lähinnä eduskunnan kansliatoimikunnan pää
tökset, jotka koskevat eduskunnan virastoja ja 
virkamiehiä yleisesti. Esimerkiksi kansliatoimi
kunnan 2 päivänä kesäkuuta 1988 vahvista
massa eduskunnan tiliohjesäännössä, jossa ovat 
määräykset menon hyväksymisestä, todetaan, 
että valtuuskunnan menot hyväksyy valtuus
kunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 
Myös tiliohjesääntöä on tarkoitus muuttaa 
tässä yhteydessä, mutta uudistuksen jälkeenkin 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja hyväksyisi 
eräät menot. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan päivä
nä tammikuuta 1992. 

4. Säätämisjärjestys 

Laki Pohjoismaiden neuvoston Suomen val
tuuskunnasta (170/60) on säädetty valtiopäivä
järjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla sen 
vuoksi, että eduskunnan tehtäviä on laissa 
laajennettu. Koska ehdotetuna lainmuutoksella 
ei lisätä eduskunnan tehtäviä, lakiehdotus voi
daan käsitellä valtiopäiväjärjestyksen 66 §:ssä 
säädetyssä järjestyksessä. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta 1 päivänä huhtikuuta 1960 

annetun lain (170/60) 3 ja 4 §, 
näistä 4 § sellaisena kuin se on muutettuna 11 päivänä helmikuuta 1977 ja 31 päivänä 

joulukuuta 1987 annetuilla laeilla (167/77 ja 1257/87), seuraavasti: 

3§ 
Valtuuskunta valitsee ensimmäisessä ko

kouksessaan asioiden valmistelua ja hallinnol
listen asioiden hoitamista varten työvaliokun
nan, johon kuuluvat puheenjohtaja ja varapu
heenjohtaja sekä riittävä määrä muita valtuus
kunnan jäseniä. 

Valtuuskunta nimittää pääsihteerin ja apu
laispääsihteerin. Muun henkilökunnan valitsee 
työvaliokunta. 

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 1991 

4§ 
Valtuuskunnalla on kanslia, jonka päällikkö

nä toimii pääsihteeri. Pääsihteeri päättää hal
lintoa ja taloutta koskevista asioista, jollei 
asiaa ole valtuuskunnan vahvistamassa ohje
säännössä annettu työvaliokunnan tai kanslian 
muun virkamiehen päätettäväksi taikka asiasta 
ole muuta säädetty tai määrätty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1992. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ulkoasiainministeri Paavo Väyrynen 
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Liite 

Laki 
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta 1 päivänä huhtikuuta 1960 

annetun lain (170/60) 3 ja 4 §, 
näistä 4 § sellaisena kuin se on muutettuna 11 päivänä helmikuuta 1977 ja 31 päivänä 

joulukuuta 1987 annetuilta laeilla (167/77 ja 1257/87), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3§ 
Valtuuskunnan työvaliokunnan muodosta

vat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 
valtuuskunnan ensimmäisessä kokouksessaan 
valitsemat jäsenet. Työvaliokunnan tehtävänä 
on huolehtia valtuuskunnan juoksevain asiain 
hoidosta. 

4§ 
Valtuuskunnan pääsihteerin ja apulais

pääsihteerin valitsee valtuuskunta. Muun hen
kilökunnan ottaa työvaliokunta. 

Valtuuskunnalla on kanslia, jonka päällikkö
nä on valtuuskunnan pääsihteeri. Valtuuskun
nan apulaispääsihteeri toimii tarvittaessa pää
sihteerin sijaisena. 

Ehdotus 

3§ 
Valtuuskunta valitsee ensimmäisessä kokouk

sessaan asioiden valmistelua ja hallinnollisten 
asioiden hoitamista varten työvaliokunnan, johon 
kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja se
kä riittävä määrä muita valtuuskunnan jäseniä. 

Valtuuskunta nimittää pääsihteerin ja apulais
pääsihteerin. Muun henkilökunnan valitsee työ
valiokunta. 

4§ 
Valtuuskunnalla on kanslia, jonka päällikkönä 

toimii pääsihteeri. Pääsihteeri päättää hallintoa 
ja taloutta koskevista asioista, jollei asiaa ole 
valtuuskunnan vahvistamassa ohjesäännössä an
nettu työvaliokunnan tai kanslian muun virka
miehen päätettäväksi taikka asiasta ole muuta 
säädetty tai määrätty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1992. 


