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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtiopäiväjärjes
tyksen ja edustajanpalkkiosta annetun lain sekä eduskunnan 
virkamiehistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan valtiopäiväjärjestystä 
muutettavaksi niin, että kansanedustajien ta
lousarvioaloitteen tekemiselle varattua aikaa 
pidennetään seitsemästä päivästä neljääntoista 
päivään. Lisäksi ehdotetaan valtiopäiväjärjes-

tykseen, edustajanpalkkiosta annettuun lakiin 
ja eduskunnan virkamiehistä annettuun lakiin 
tehtäväksi eräitä teknisluonteisia muutoksia. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 
päivänä maaliskuuta 1992. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Raha-asia-aloiteoikeuden kehitys 

Nykyiset edustajien aloiteoikeutta koskevat 
säännökset sisältyvät voimassa olevaan vuoden 
1928 valtiopäiväjärjestykseen. Vuoden 1928 
valtiopäiväjärjestyksessä annettiin ensimmäiset 
varsinaiset säännökset raha-asia-aloitteesta, 
jonka nimitykseksi 1 päivästä maaliskuuta 1992 
tulee talousarvioaloite. Aloitemuoto oli tullut 
käyttöön valtion tulo- ja menoarvion tultua 
eduskunnan päätettäväksi, mistä säädettiin 
huhtikuussa 1919 annetuissa laeissa Suomen 
valtiontalouden oikeusperusteista ja vuoden 
1906 valtiopäiväjärjestyksen muutoksissa. 

Aloitteiden tekemiselle oli asetettu määräai
ka jo vuoden 1869 valtiopäiväjärjestyksessä, 
jonka alkuperäisten säännösten mukaan oli 
mahdollista tehdä vain nykyisiä toivomusaloit
teita vastaavia anomusehdotuksia. Vuoden 
1928 valtiopäiväjärjestyksen 31 §:n mukaan 
eduskunta-aloite saattoi olla lakialoite, raha
asia-aloite tai toivorrmsaloite. Kaikkiin aloite
muotoihin sovellettiin 32 §:n mukaan samoja 
määräaikasäännöksiä. Vaalien jälkeisillä varsi
naisilla valtiopäivillä edustajan tuli tehdä aloit
teet 14 päivän kuluessa, mutta muilla varsinai-
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silla valtiopäivillä kymmenen päivän kuluessa 
valtiopäivien avaamisesta. Lisäksi edustaja 
saattoi tehdä aloitteen, jos eduskunnan jo 
tekemä päätös, hallituksen esitys tai esityksen 
peruuttaminen taikka muu valtiopäivien aikana 
sattunut tapaus suorastaan antoi siihen aiheen. 
Tällöin aloitteen teolle varattu aika oli seitse
män päivää siitä, kun edustajan katsottiin 
saaneen tapauksesta tiedon. Yleisen aloiteajan 
jälkeen raha-asia-aloitteen saattoi näin ollen 
tehdä muunkin asian tai hallituksen esityksen 
kuin valtion tulo- ja menoarvioesityksen tai sen 
peruuttamisen johdosta. Aloiteoikeus oli kui
tenkin asialliselta laajuudeltaan varsin rajoitet
tu, koska perustuslakivaliokunta tulkitsi valtio
päiväjärjestyksen säännöksen sisältämiä sanoja 
"suorastaan aihetta" suppeasti. Vasta 1980-
luvun alussa tätä tulkintakäytäntöä lievennet
tiin. 

Vuonna 1983 annetulla lailla (278/83) aloite
oikeutta koskevia säännöksiä muutettiin muun 
muassa siten, että raha-asia-aloitteen teolle 
säädettiin muista aloitteista poikkeava määrä
aika. Valtiopäivien alussa niin sanottuna ylei
senä aloiteaikana raha-asia-aloitteiden tekemi
selle varattiin 14 päivän määräaika. Yleisen 
aloiteajan jälkeen raha-asia-aloitteen tekoa sen 
sijaan rajoitettiin ja sen saattoi tehdä vain 
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valtion tulo- ja menoarvioesityksen antamisen 
johdosta seitsemän päivän kuluessa. Kysymys 
oli lähinnä raha-asia-aloiteoikeuden tekemis
ajan muodollisesta rajoittamisesta, sillä halli
tuksen esityksen mukaan vain yksi raha-asia
aloite oli yritetty vuoden 1928 valtiopäiväjär
jestyksen voimassaoloaikana tehdä yleisen aloi
teajan ulkopuolella sen liittymättä valtion tulo
ja menoarvioesitykseen (HE 194/1982 vp). 

Valtiontaloutta koskevien hallitusmuodon ja 
valtiopäiväjärjestyksen säännösten uudistami
seen liittyvillä, vuonna 1992 voimaan tulevilla 
valtiopäiväjärjestyksen muutoksilla (1 078/91) 
puolestaan laajennetaan sisällöllisesti edustajien 
oikeutta tehdä nykyisiä raha-asia-aloitteita, 
mutta mahdollisuus tehdä aloitteita niin sanot
tuna yleisenä aloiteaikana poistetaan. Koska 
myös yleisenä aloiteaikana tehdyt aloitteet on 
käsitelty vasta valtion tulo- ja menoarvion 
käsittelyn yhteydessä, ei muutos käytännössä 
heikennä edustajien aloitevaltaa. Hallituksen 
esityksen mukaan muutoksella pyritään rytmit
tämään eduskunnan hallinnollista työtä tarkoi
tuksenmukaisella tavalla (HE 262/1990 vp). 
Aloitteen voi tehdä aikaisemmasta poiketen 
myös valtion lisätalousarvion antamisen yhtey
dessä. 

1.2. Nykyinen aloiteoikeus ja käytäntö 

Hallitusmuodon VI luku on uudistettu hei
näkuussa 1991 annetulla lailla (1077/91). Sa
massa yhteydessä on muutettu myös valtiopäi
väjärjestyksen valtiontaloutta koskevia sään
nöksiä. Muutokset, jotka tulevat voimaan 1 
päivänä maaliskuuta 1992, merkitsevät muun 
muassa sitä, että raha-asia-aloiteoikeutta laa
jennetaan ja aloite voi koskea myös lisäystä 
valtion tulo- ja menoarvioon. Raha-asia-aloit
teen nimi muuttuu talousarvioaloitteeksi, mikä 
vastaa nimitysten valtion tulo- ja menoarvio ja 
lisäys tulo- ja menoarvioon muuttamista valti
on talousarvioksi ja lisätalousarvioksi. 

Valtiopäiväjärjestyksen uuden 32 §:n 3 mo
mentin mukaan talousarvioaloite voidaan teh
dä aikana, joka alkaa siitä, kun valtion ta
lousarvioesitys on ilmoitettu saapuneeksi, ja 
päättyy kello 12 seitsemäntenä päivänä sen 
jälkeen. Valtion lisätalousarvioesitykseen liitty
vä talousarvioaloitteen aloiteajan pituus on 
vastaavasti kolme päivää. Talousarvioaloitetta 
ei voi enää tehdä niin sanottuna yleisenä 

aloiteaikana, vaan sen tekeminen on kytketty 
talousarvioesityksen tai lisätalousarvioesityksen 
antamiseen. 

Raha-asia-aloitteiden määrä on noussut vii
me vuosina. Esimerkiksi vuoden 1980 valtio
päivillä jätettiin noin 1 500 raha-asia-aloitetta. 
Myös 1970-luvulla valtiopäivillä jätettyjen 
aloitteiden määrä oli yleensä alle 1 500. Vuo
den 1985 valtiopäivillä jätettyjen aloitteiden 
määrä oli sen sijaan noin 2 100 ja vuoden 1990 
valtiopäivillä niiden määrä oli jo noin 3 500. 
Raha-asia-aloitteista on hyväksytty keskimää
rin 10 %. 

1.3. Pohjoismainen vertailu 

Ruotsissa budjetista päättävät valtiopäivät 
kuten Suomessakin. Valtiopäivien oikeus 
muuttaa budjettia on rajoittamaton, ja valtio
päivät voivat päättää valtion varojen käytöstä 
myös muutoin kuin budjetissa. Valtiopäivä
edustajat voivat tehdä budjettia koskevia aloit
teita viidentoista päivän kuluessa siitä, kun 
budjettiesitys on ilmoitettu saapuneeksi (riks
dagsordningen 3:10 §). Jos valtiopäivät päättä
vät vahvistaa budjetin muuksi määräajaksi 
kuin varsinaiseksi budjettivuodeksi, määrätään 
samalla erikseen aloiteajan mahdollisesta pi
dentämisestä. Budjettia koskevia aloitteita teh
dään Ruotsissa keskimäärin yhtä paljon kuin 
Suomessa (1980-luvulla noin 2 000- 3 000 bud
jettivuodessa). 

Norjassa budjetista päättävät suurkäräjät, 
eikä budjetti ole muodoltaan laki. Myös Nor
jassa suurkäräjien budjettia koskeva muutosoi
keus on rajoittamaton eikä suurkäräjäjäsenten 
oikeutta tehdä aloitteita budjetin muuttamisek
si ole ajallisesti rajoitettu. Budjettia koskevien 
jäsenten yksityisten aloitteiden määrä on ollut 
vuosittain vähäinen. 

Tanskassa budjetti on, toisin kuin Suomessa, 
Ruotsissa ja Norjassa, oikeudelliselta luonteel
taan laki (finanslov). Vireillepano-oikeus lain
säädäntöasioissa on hallituksella, kansankärä
jien jäsenillä sekä tietyin edellytyksin myös 
valiokunnilla. Lakialoitteiden jättöaikoja ei ole 
lailla rajoitettu, mutta yleisen käytännön mu
,kaan aloitteita ei tehdä istuntovuoden maalis
kuun jälkeen. Budjettia koskevat aloitteet tulee 
kuitenkin pyrkiä jättämään viimeistään neljä 
päivää ennen budjetin käsittelyä kansankäräjil
lä, mutta kansankäräjät voivat sallia aloitteiden 
jättämisen vielä käsittelyn kuluessakin (forret-
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ningsorden for Folketinget 18 §). Budjettia 
koskevat aloitteet ovat olleet Tanskassa melko 
harvinaisia. Myös Tanskassa kansankäräjien 
budjettia koskeva muutosoikeus on rajoittama
ton. 

2. Ehdotetut muutokset 

2.1. Talousarvioaloite 

Talousarvioaloitteen tekemiselle varattu seit
semän päivän aloiteaika on eduskuntatyösken
telyssä todettu liian lyhyeksi. Koska talousar
vioaloitetta ei maaliskuun alusta 1992 enää voi 
tehdä niin sanottuna yleisenä aloiteaikana, 
vaan vasta kun valtion talousarvioesitys on 
tiedossa, ei seitsemän päivän aloiteaika ole 
riittävä talousarvioon perehtymiseen ja aloittei
den laadintaan. Aloiteajan pidentäminen on 
perusteltua myös siksi, että hallitusmuodon ja 
valtiopäiväjärjestyksen valtiontaloutta koskevi
en säännösten uudistuksella laajennetaan edus
tajien valtiOn talousarviota koskevaa aloiteoi
keutta, jolloin talousarvioaloitteen voi nykyi
sestä poiketen tehdä kaikista talousarviossa 
päätettävistä asioista. Tarvetta aloiteajan pi
dentämiseen on lisännyt niin ikään valtion 
talousarvion sisällön laajentuminen. 

Esityksessä ehdotetaan valtiopäiväjärjestyk
sen 1 päivänä maaliskuuta 1992 voimaan tule
vaa 32 §:n 3 momenttia muutettavaksi siten, 
että talousarvioaloitteen tekemiselle varattua 
aikaa pidennetään viikolla eli seitsemästä päi
västä neljääntoista päivään. 

Valtion lisätalousarvion johdosta tehtävän 
talousarvioaloitteen tekemisaikaa ei sen sijaan 
ehdoteta pidennettäväksi. Lisätalousarvio on 
tarpeen käsitellä useimmissa tapauksissa varsin 
kiireellisesti, jolloin kolmea päivää pidempi 
aloiteaika voisi muodostua ongelmalliseksi. 
Erityisesti vuoden viimeinen lisäys tulo- ja 
menoarvioon on jouduttu usein käsittelemään 
hyvinkin nopeasti. Tulo- ja menoarvion lisäys
ten määrää on myös viime vuosina pyritty 

vähentämään ja kokoamaan niihin lähinnä 
valtion lakisääteisistä menoista johtuvia välttä
mättömiä tarkistuksia. 

2.2. Muut muutokset 

Muut esityksessä valtiopäiväjärjestykseen se
kä edustajanpalkkiosta annettuun lakiin 
(328/47) ja eduskunnan virkamiehistä annet
tuun lakiin (1255/87) ehdotetut muutokset ovat 
heinäkuussa 1991 annettuihin hallitusmuodon 
ja valtiopäiväjärjestyksen muutoksiin liittyviä 
lähinnä lakiteknisiä tarkistuksia. 

3. Esityksen valmistelu 

Esitys perustuu keskeisiltä osiltaan eduskun
nan lausumaan, jossa eduskunta edellytti hal
lituksen antavan pikaisesti eduskunnalle esityk
sen valtiopäiväjärjestyksen 32 §:n muuttamises
ta sen ajan pidentämiseksi, jona talousarvio
aloite saadaan tehdä valtion talousarvioesityk
sen johdosta. Muutos tulee eduskunnan mu
kaan saattaa voimaan samaan aikaan kuin 
asiaa koskeva kokonaisuudistus. Lisäksi edus
kunnan perustuslakivaliokunta on katsonut 
mietinnössään (PeVM 2/1991 vp), että asiaa 
valmisteltaessa on selvitettävä tarve pidentää 
myös valtion lisätalousarvioesitykseen liittyvän 
talousarvioaloitteen tekemisaikaa. 

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä. 
Esitystä on käsitelty eduskunnan asettamassa 
talousarvion eduskuntakäsittelytoimikunnassa, 
jossa on ollut muun muassa eduskunnan, oi
keusministeriön, valtiovarainministeriön ja Val
tion painatuskeskuksen edustus. 

4. Esityksen taloudelliset ja 
organisatoriset vaikutukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia eikä organisa
torisia vaikutuksia. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Valtiopäiväjärjestys 

10 §. Pykälän 2 momentin virheellinen viit
taus valtiopäiväjärjestyksen 8 §:ään ehdotetaan 
korjattavaksi. Lainkohdassa tarkoitettu 8 §:n 2 
momentti on valtiopäiväjärjestyksen 3 ja 8 §:n 
muuttamisesta heinäkuussa 1991 annetulla lail
la (1075/91) siirretty 3 momentiksi. 

32 §. Pykälän 3 momentin mukaan talousar
vioaloitteen tekemiselle varattu aloiteaika olisi 
14 päivää. Talousarvioaloitteen aloiteaika al
kaisi kuten nykyisin siitä, kun valtion talous
arvioesitys on ilmoitettu saapuneeksi, mutta 
päättyisi kello 12 neljäntenätoista päivänä sen 
jälkeen. 

49 §. Pykälän 3 ja 4 momentin virheelliset 
viittaukset 1 päivänä maaliskuuta 1992 voi
maan tulevaan hallitusmuodon 65 §:ään ehdo
tetaan korjattaviksi. 

64 §. Pykälä ehdotetaan tarkistettavaksi ra
ha-asia-aloitteen nimen muuttumisen vuoksi. 

1.2. Laki edustajanpalkkiosta 

4 §. Pykälän 4 momentti ehdotetaan kumot
tavaksi eduskunnan palkkavaltuuskunnan lak
kauttamisen vuoksi. 

5 a §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että 1 momentin säännöksessä viitataan 
nykyisin voimassa olevaan valtion virkamiesten 
tapaturmakorvauksesta annettuun lakiin 

(449/90). Pykälän 2 momentissa muutetaan 
valtion tulo- ja menoarvio talousarvioksi. 

1.3. Laki eduskunnan virkamiehistä 

4 §. Valtion tulo- ja menoarvion nimen 
muuttumisen vuoksi ehdotetaan pykälän 1 mo
mentin sekä 2 momentin johdantokappaleen 
sisältämät valtion tulo- ja menoarvio -sanat 
muutettaviksi valtion talousarvioiksi. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan samaan 
aikaan kuin Suomen Hallitusmuodon VI luvun 
ja siihen liittyvät valtiopäiväjärjestyksen muu
tokset eli 1 päivänä maaliskuuta 1992. 

3. Säätämisjärjestys 

Esitykseen sisältyvä ehdotus valtiopäiväjär
jestyksen muuttamisesta on käsiteltävä valtio
päiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyssä järjestyk
sessä ja ehdotus edustajanpalkkiosta annetun 
lain muuttamisesta valtiopäiväjärjestyksen 
70 §:ssä säädetyssä järjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta 

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

muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 10 §:n 2 momentti, 32 §:n 3 momentti, 49 §:n 3 ja 4 momentti 
ja 64 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n 2 momentti 7 päivänä heinäkuuta 1970 annetussa laissa (454/70), 
32 §:n 3 momentti ja 49 §:n 3 ja 4 momentti 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetussa laissa 
(1078/91) ja 64 § 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (278/83), seuraavasti: 

10 § 

Edustajantoimen hoitaminen keskeytyy siksi 
ajaksi, jolloin edustaja on 8 §:n 3 momentissa 
tarkoitetussa palveluksessa. Tänä aikana edus
taja ei saa osallistua valtiopäivätoimiin. 

32 § 

Talousarvioaloite voidaan tehdä aikana, joka 
alkaa siitä, kun valtion talousarvioesitys on 
ilmoitettu saapuneeksi, ja päättyy kello 12 
neljäntenätoista päivänä sen jälkeen. Lisäta
lousarvioesityksen johdosta talousarvioaloite 
voidaan tehdä aikana, joka alkaa siitä, kun 
esitys on ilmoitettu saapuneeksi, ja päättyy 
kello 12 kolmantena päivänä sen jälkeen. 

49 § 

Hallitusmuodon 65 §:n 3 momentissa tarkoi
tettuna erikoisvaliokuntana toimii valtiovarain
valiokunta, joka voi alistaa tekemänsä päätök
sen eduskunnan vahvistettavaksi. Eduskunnan 
tulee, sen jälkeen kun asiasta on keskusteltu, 

vahvistaa tai jättää vahvistamatta päätös. 
Valtiovarainvaliokunta seuraa valtioneuvos

ton asianomaisen jäsenen välityksellä hallitus
muodon 65 §:n 3 momentissa tarkoitetuista 
palvelussuhteen ehdoista käytäviä neuvotteluja 
ja ehtoja koskevien päätösten valmistelua. Val
tioneuvosto toimittaa valtiovarainvaliokunnan 
hyväksyttäväksi virka- ja toimiehtosopimuksen 
sekä virkamiesten ja viranhaltijain palvelussuh
teen ehtoja koskevan valtioneuvoston tai kun
nallisen työmarkkinalaitoksen päätöksen. 

64 § 
Jollei 63 §:ssä mainittua asiaa sitä valiokun

taan lähettämistä varten esiteltäessä lähetetä 
yksimielisesti valiokuntaan, se jää pöydälle 
johonkin lähinnä seuraavista istunnoista. Sil
loin asiaa ei enää voida panna pöydälle. Ta
lousarvioaloitetta ja toivomusaloitetta koskeva 
asia voidaan kuitenkin panna pöydälle, jos 
eduskunta niin päättää. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

päivänä 
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2. 
Laki 

edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 70 §:ssä säädetyllä 
tavalla, 

kumotaan edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain (328/47) 4 §:n 4 
momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä marraskuuta 1970 annetussa laissa (665/70), sekä 

muutetaan 5 a §, sellaisena kuin se on 23 päivänä huhtikuuta 1976 annetussa laissa (330/76), 
seuraavasti: 

5 a § 
Edustajan oikeus tapaturmakorvaukseen mää

räytyy soveltuvin osin valtion virkamiesten 
tapaturmakorvauksesta annetun lain (449/90) 
mukaan. 

Eduskunnan kansliatoimikunnan maaraa
mällä tavalla voidaan valtion varoista talous-

3. 

arvion rajoissa suorittaa edustajien yleisten 
terveystarkastusten ja työterveydenhoidon kus
tannukset. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

päivänä 

Laki 
eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eduskunnan virkamiehistä 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun lain (1255/87) 4 §:n 
momentti ja 2 momentin johdantokappale seuraavasti: 

4 § 
Virkoja voidaan perustaa valtion talousar

viossa palkkauksiin käytettävissä olevien mää
rärahojen rajoissa. Talousarvioesityksen perus
teluissa on ilmoitettava sellaisten perustettavien 
päätoimisten virkojen lukumäärä ja pääasialli
nen tehtäväalue, joita ei ole 2 momentin nojalla 
eriteltävä talousarviossa. 

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991 

Seuraavia virkoja sekä niitä virka-asemal
taan vastaavia tai ylempiä virkoja ei saa perus
taa, ellei kutakin virkaa ole talousarviossa 
eritelty: 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Hannele Pokka 
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Liite 

1. Laki 
valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta 

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

muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 10 §:n 2 momentti, 32 §:n 3 momentti, 49 §:n 3 ja 4 momentti 
ja 64 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n 2 momentti 7 päivänä heinäkuuta 1970 annetussa laissa (454/70), 
32 §:n 3 momentti ja 49 §:n 3 ja 4 momentti 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetussa laissa 
(1078/91) ja 64 § 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (278/83), seuraavasti: 

Muutettava laki Ehdotus 

10 § 

Edustajaksi valitun edustajantoimen hoitaminen 
keskeytyy siksi ajaksi, jolloin hän on 8 §:n 2 
momentissa tarkoitetussa palveluksessa. Tänä 
aikana edustaja ei saa osallistua valtiopäivätoi
miin. 

Edustajantoimen hoitaminen keskeytyy siksi 
ajaksi, jolloin edustaja on 8 §:n 3 momentissa 
tarkoitetussa palveluksessa. Tänä aikana edus
taja ei saa osallistua valtiopäivätoimiin. 

32 § 

Talousarvioaloite voidaan tehdä aikana, joka 
alkaa siitä, kun valtion talousarvioesitys on 
ilmoitettu saapuneeksi, ja päättyy kello 12 
seitsemäntenä päivänä sen jälkeen. Lisätalous
arvioesityksen johdosta talousarvioaloite voi
daan tehdä aikana, joka alkaa siitä, kun esitys 
on ilmoitettu saapuneeksi, ja päättyy kello 12 
kolmantena päivänä sen jälkeen. 

Talousarvioaloite voidaan tehdä aikana, joka 
alkaa siitä, kun valtion talousarvioesitys on 
ilmoitettu saapuneeksi, ja päättyy kello 12 
neljäntenätoista päivänä sen jälkeen. Lisäta
lousarvioesityksen johdosta talousarvioaloite 
voidaan tehdä aikana, joka alkaa siitä, kun 
esitys on ilmoitettu saapuneeksi, ja päättyy 
kello 12 kolmantena päivänä sen jälkeen. 

49 § 

Hallitusmuodon 65 §:n 2 momentissa tarkoi
tettuna erikoisvaliokuntana toimii valtiovarain
valiokunta, joka voi alistaa tekemänsä päätök
sen eduskunnan vahvistettavaksi. Eduskunnan 
tulee, sen jälkeen kun asiasta on keskusteltu, 
vahvistaa tai jättää vahvistamatta päätös. 

Valtiovarainvaliokunta seuraa valtioneuvos
ton asianomaisen jäsenen välityksellä hallitus
muodon 65 §:n 2 momentissa tarkoitetuista 
palvelussuhteen ehdoista käytäviä neuvotteluja 
ja ehtoja koskevien päätösten valmistelua. Val
tioneuvosto toimittaa valtiovarainvaliokunnan 
hyväksyttäväksi virka- ja toimiehtosopimuksen 
sekä virkamiesten ja viranhaltijain palvelussuh
teen ehtoja koskevan valtioneuvoston tai kun-

Hallitusmuodon 65 §:n 3 momentissa tarkoi
tettuna erikoisvaliokuntana toimii valtiovarain
valiokunta, joka voi alistaa tekemänsä päätök
sen eduskunnan vahvistettavaksi. Eduskunnan 
tulee, sen jälkeen kun asiasta on keskusteltu, 
vahvistaa tai jättää vahvistamatta päätös. 

Valtiovarainvaliokunta seuraa valtioneuvos
ton asianomaisen jäsenen välityksellä hallitus
muodon 65 §:n 3 momentissa tarkoitetuista 
palvelussuhteen ehdoista käytäviä neuvotteluja 
ja ehtoja koskevien päätösten valmistelua. Val
tioneuvosto toimittaa valtiovarainvaliokunnan 
hyväksyttäväksi virka- ja toimiehtosopimuksen 
sekä virkamiesten ja viranhaltijain palvelussuh
teen ehtoja koskevan valtioneuvoston tai kun-
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Muutettava laki 

nallisen työmarkkinalaitoksen päätöksen. 

64 § 
Jollei 63 §:ssä mainittua asiaa sitä valiokun

taan lähettämistä varten esiteltäessä lähetetä 
yksimielisesti valiokuntaan, se jää pöydälle 
johonkin lähinnä seuraavista istunnoista. Sil
loin asiaa ei enää voida panna pöydälle. Kui
tenkin raha-asia-aloitetta ja toivomusaloitetta 
koskeva asia voidaan panna pöydälle, jos 
eduskunta niin päättää. 

2. 

Ehdotus 

nallisen työmarkkinalaitoksen päätöksen. 

64 § 
Jollei 63 §:ssä mainittua asiaa sitä valiokun

taan lähettämistä varten esiteltäessä lähetetä 
yksimielisesti valiokuntaan, se jää pöydälle 
johonkin lähinnä seuraavista istunnoista. Sil
loin asiaa ei enää voida panna pöydälle. Ta
lousarvioaloitetta ja toivomusaloitetta koskeva 
asia voidaan kuitenkin panna pöydälle, jos 
eduskunta niin päättää. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 70 §:ssä säädetyllä 
tavalla, 

kumotaan edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain (328/47) 4 §:n 4 
momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä marraskuuta 1970 annetussa laissa (665/70), sekä 

muutetaan 5 a §, sellaisena kuin se on 23 päivänä huhtikuuta 1976 annetussa laissa (330/76), 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Mitä edellä tässä pykälässä on säädetty, 
koskee soveltuvin osin myös eduskunnan palkka
valtuuskunnan jäseniä. 

5 a § 
Edustajan oikeus tapaturmakorvaukseen 

määräytyy soveltuvin osin valtion viran- ja 
toimenhaltijain tapaturmakorvauksesta anne
tun lain (154/35) mukaan. 

Eduskunnan kansliatoimikunnan määrää
mällä tavalla voidaan valtion varoista tulo- ja 
menoarvion rajoissa suorittaa edustajain yleis
ten terveystarkastusten ja työterveydenhoidon 
kustannukset. 

4 § 

Ehdotus 

( 4 §:n 4 momentti kumotaan) 

5 a § 
Edustajan oikeus tapaturmakorvaukseen 

määräytyy soveltuvin osin valtion virkamiesten 
tapaturmakorvauksesta annetun lain ( 449/90) 
mukaan. 

Eduskunnan kansliatoimikunnan maaraa
mällä tavalla voidaan valtion varoista talous
arvion rajoissa suorittaa edustajien yleisten ter
veystarkastusten ja työterveydenhoidon kustan
nukset. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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3. 
Laki 

eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eduskunnan virkamiehistä 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun lain (1255/87) 4 §:n 
momentti ja 2 momentin johdantokappale seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Virkoja voidaan perustaa tulo- ja menoar

viossa palkkauksiin osoitettujen määrärahojen 
rajoissa. Tulo- ja menoarvioesityksen peruste
luissa on ilmoitettava sellaisten perustettavien 
päätoimisten virkojen lukumäärä ja pääasialli
nen tehtäväalue, joita ei ole 2 momentin nojalla 
eriteltävä tulo- ja menoarviossa. 

Seuraavia virkoja sekä niitä virka-asemal
taan vastaavia tai ylempiä virkoja ei saa perus
taa, ellei kutakin virkaa ole tulo- ja menoarvi
ossa eritelty: 

2 311792E 

Ehdotus 

4 § 
Virkoja voidaan perustaa valtion talousar

viossa palkkauksiin käytettävissä olevien mää
rärahojen rajoissa. Talousarvioesityksen perus
teluissa on ilmoitettava sellaisten perustettavien 
päätoimisten virkojen lukumäärä ja pääasialli
nen tehtäväalue, joita ei ole 2 momentin nojalla 
eriteltävä talousarviossa. 

Seuraavia virkoja sekä niitä virka-asemal
taan vastaavia tai ylempiä virkoja ei saa perus
taa, ellei kutakin virkaa ole talousarviossa 
eritelty: 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 





1991 vp - HE 227 

Hallituksen esitys Eduskunnalle televiestintälainsäädän
nön muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teletoi
mintalakia ja radiolakia. Muutoksilla pyritään 
lisäämään teletoiminnan kilpailua ja poista
maan televiestintälainsäädäntöä sovellettaessa 
havaittuja puutteita ja epäkohtia. Osa muutok
sista on tarpeen teletoiminnan teknisen kehi
tyksen johdosta. 

Esityksen mukaan kytkentäistä yleistä data
siirtotoimintaa saisi harjoittaa ilman teletoi
mintalain mukaista toimilupaa. Lupaa ei tar
vittaisi myöskään datasiirtoon erillisverkossa. 
Oikeuden toiminnan harjoittamiseen saisi teke
mällä siitä ilmoituksen liikenneministeriölle. 
Ilmoituksen tehneeseen datasiirron harjoitta
jaan sovellettaisiin, mitä telelaitoksesta sääde
tään. Datasiirtotoiminnan vapauttamisen arvi
oidaan olennaisesti lisäävän alan yrittäjien lu
kumäärää ja parantavan palvelutasoa. 

Hyväksymättömien, yleiseen televerkostoon 
liitettävien telepäätelaitteiden kaupanpito kiel
lettäisiin. Erillisverkkokäyttöön tarkoitettuja 
telepäätelaitteita voisi edelleen pitää kaupan 
hyväksymättöminäkin. Kaikki telepäätelaitteet 
olisi varustettava merkinnällä, joka osoittaa, 
saako laitteen liittää yleiseen televerkkoon vai 
ei. Säännökset parantavat kuluttajansuojaa ja 
suojaavat yleistä televerkostoa häiriöiltä. 

Tyyppihyväksynnän ohella telepäätelaitteen 
ja radiolaitteen määräysten mukaisuuden voisi 
osoittaa muullakin Telehallintokeskuksen mää
räämällä tavalla. Telehallintokeskus voisi mää
rätä, että Suomessa katsotaan hyväksytyksi 
myös ulkomailla hyväksytty telepäätelaite tai 
radiolaite. Tarkoituksena on saattaa Suomessa 
voimaan eurooppalainen vastavuoroinen hy
väksyntäkäytäntö. Uudistus lisää kilpailua lai
temarkkinoilla ja yksinkertaistaa laitteiden hy
väksymistä. 

Telemaksuista annettuja säännöksiä täsmen
nettäisiin. Maksujen tulisi olla kohtuullisessa 
suhteessa suoritteesta aiheutuneisiin kustan
nuksiin. Liikenneministeriö antaisi määräyksiä 
telemaksujen yleisistä perusteista sekä niiden 
julkisuudesta ja erittelystä. 

311583C 

Televerkkojen urakoinuin vapauttamiseksi 
kilpailulle ehdotetaan luotavaksi teleurakoitsi
joiden valtuutusjärjestelmä. Valtuutetun te
leurakoitsijan rakentaman televerkon, esimer
kiksi kiinteistön sisäjohtoverkon, saisi liittää 
yleiseen televerkostoon ilman telelaitoksen tar
kastusta. 

Teletoimintalain rangaistussäännöksiä ehdo
tetaan täydennettäviksi. Esityksen mukaan hy
väksymättömän telepäätelaitteen liittäminen 
yleiseen televerkkoon samoin kuin telepääte
laitteiden maahantuontia, myyntiä ja kaupan
pitoa koskevien säännösten rikkominen sääde
tään rangaistavaksi. Vastaavasti olisi rangais
tavaa hallussapitää ja käyttää suojatun viestin 
purkulaitetta. Suojattuna lähetetään muun mu
assa maksullisia ohjelmia kaapelilähetysver
koissa. 

Esityksen mukaan poliisi saisi oikeuden saa
da telelaitokselta teleyhteyteen liittyviä tunnis
tamistietoja tärkeissä rikostapauksissa. Oikeus 
ei koskisi puhelinkuuntelua eikä muidenkaan 
tietojen saamista televiestinnän sisällöstä. 

Telekaapeleiden siirtokustannuksia koskeviin 
säännöksiin ehdotetaan vähäisiä tarkistuksia. 
Lisäksi teletoimintalain ja radiolain mukaista 
toimivaltaa siirretään liikenneministeriöitä Te
lehallintokeskukselle ja vähäisessä määrin myös 
valtioneuvoston yleisistunnoita liikenneministe
riölle. 

Radiolain säännöksiä häiriötapausten selvit
tämismenettelystä laajennetaan koskemaan 
myös tapauksia, joissa radiolaite häiritsee tele
tai sähkölaitteistoja kummankin laitteiston ol
lessa laitekohtaisten määräysten mukaiset. Vas
taavat säännökset ehdotetaan lisättäviksi myös 
teletoimintalakiin. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
viipymättä niiden tultua hyväksytyiksi ja vah
vistetuiksi. Yleiseen televerkkoon liitettäviä hy
väksymättömiä telepäätelaitteita ei saisi tuoda 
maahan tai pitää kaupan 1 päivästä tammikuu
ta 1993 lukien. 


