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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansainvälisten sopimus
ten julkaisemisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kansainvälisten sopi
musten julkaisemisesta annettua lakia muutet
tavaksi siten, että sopimussarjassa muutoin 
julkaistavista sopimuksista selkeästi erottuvan 
kokonaisuuden muodostavat sopimukset voi
taisiin julkaista sopimussarjan erillisessä osas
tossa. 

Lakia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi siten, 
että tällaisiin sopimuskokonaisuuksiin liittyviä 
ilmoitusmenettelyllä julkaistavia asiakirjoja 

32Jl27B 

voitaisiin julkaista sopimussarjassa myös mui
den ministeriöiden kuin ulkoasiainministeriön 
ilmoituksella. 

Esityksen välittömänä tarkoituksena on Eu
roopan talousaluetta koskevan sopimusaineis
ton julkaiseminen sopimussarjan erillisessä 
osastossa, josta lakiehdotuksen mukaan päätet
täisiin asetuksella. Ehdotettu laki on tarkoitet
tu tulemaan voimaan ensi tilassa. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta 
säädetään kansainvälisten sopimusten julkaise
misesta annetussa laissa (360/82). Lain 1 §:n 
mukaan on kansainväliset sopimukset, joiden 
noudattamiseen Suomi on sitoutunut, julkais
tava Suomen säädöskokoelman erillisessä osas
sa (sopimussarja). Lain säännöksiä sovelletaan 
6 §:n mukaan myös sopimuksiin liittyviin tai 
kansainvälisen järjestön niiden nojalla antamiin 
Suomen valtiota sitoviin päätöksiin ja määrä
yksiin. Perustuslakivaliokunta on 10 päivänä 
lokakuuta 1991 oikeusministeriölle antamas
saan lausunnossa todennut, että lain 6 § ei 
koske kansainvälisten lainkäyttöelinten sitovia 
päätöksiä, vaan pelkästään kansainvälisten jär
jestöjen hallintoelinten säädösmäisiä päätöksiä. 

Lain 2 §:n mukaan valtioneuvosto voi mää
rätä, että sopimuksesta, joka ei edellytä edus
kunnan hyväksymistä ja jolla ei ole yleistä 
merkitystä, julkaistaan sopimussarjassa ainoas
taan tiedonanto siitä, minkä viranomaisen luo
na sopimus on yleisön nähtävänä ja mistä se on 
saatavissa. 

Kansainvälistä sopimusta, jonka voimaan
saattamiseksi ei ole tarpeen antaa erillistä 
säädöstä, ei lain 3 §:n mukaan julkaista sopi
mussarjassa. Ulkoasianministeriö voi kuitenkin 
määrätä sopimuksesta julkaistavaksi sopimus
sarjassa lain 2 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen. Jos 
sopimuksella on yleistä merkitystä, ulkoasiain
ministeriö voi myös määrätä sen julkaistavaksi 
sopimussarjassa, vaikka sopimuksen voimaan
saattamiseksi ei olisikaan tarpeen antaa erillistä 
säädöstä. Muut viranomaiset kuin ulkoasiain
ministeriö eivät voi antaa pykälässä tarkoitet
tuja ilmoituksia. 

Lain 4 §:n mukaan sopimussarjassa julkais
taan myös muut kuin 3 §:ssä tarkoitetut ulko
asiainministeriön ilmoitukset, jotka koskevat 
kansainvälisiä sopimuksia ja kansainvälisiä 
suhteita. 

Kansainväliset sopimukset julkaistaan lain 
5 §:n mukaan suomen ja ruotsin kielellä sekä, 
jos kumpikaan näistä ei ole sopimuksen alku
peräiskieli, ainakin yhdellä alkuperäiskielellä. 
Alkuperäiskielillä tarkoitetaan kansainvälisen 
oikeuden mukaan todistusvoimaisia kielitoisin
toja. Valtioneuvosto voi erityisistä syistä mää
rätä, että muu kuin eduskunnan hyväksymistä 
edellyttävä kansainvälinen sopimus julkaistaan 

ilman suomen ja ruotsinkielisiä käännöksiä. 
Mahdollisuus julkaista asetuksella voimaansaa
teltavia kansainvälisiä sopimuksia ilman kään
nöksiä kotimaisille kielille on ristiriidassa hal
litusmuodon 22 §:n kanssa, koska hallitusmuo
don 22 §:n mukaan lait ja asetukset annetan 
suomen ja ruotsin kielellä. Tämän takia laki 
kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta on 
säädetty perustuslainsäätämisjärjestyksessä. 
Käytännössä ne sopimukset, jotka on julkaistu, 
on poikkeusmahdollisuutta koskevan säännök
sen voimaantulon jälkeenkin julkaistu myös 
kotimaisilla kielillä. 

Tarkemmat säännökset kansainvälisten sopi
musten julkaisemisesta annetun lain täytän
töönpanosta annetaan lain 7 §:n mukaan ase
tuksella. Valtuutussäännöksen nojalla on an
nettu asetus kansainvälisten sopimusten julkai
semisesta (361182). Asetuksen 3 §:n mukaan 
ulkoasiainministeriö voi antaa tarkempia mää
räyksiä asetuksen soveltamisesta. 

2. Ehdotetut muutokset 

Euroopan talousalueesta tehty sopimus 
(ETA-sopimus) ja siihen liittyvä EFTA -valtioi
den sopimus valvontaviranomaisen ja tuomio
istuimen perustamisesta sekä sopimus EFTA
valtioiden pysyvästä komiteasta allekirjoitettiin 
2 päivänä toukokuuta 1992. ETA-sopimus 
muodostuu pääsopimuksesta, 49 pöytäkirjasta, 
22 liitteestä sekä liitteissä viitatuista Euroopan 
yhteisöjen (EY) säädöksistä. Pääsopimus sekä 
sopimuksen liitteet ja pöytäkirjat allekirjoitet
tiin sopimuspuolten virallisilla kielillä ja eri 
kielitoisinnot ovat yhtä todistusvoimaisia. Sää
döksistä (n. 10 000 painosivua), joihin viitataan 
sopimuksen liitteissä, on käännökset suomen ja 
ruotsin sekä islannin ja norjan kielillä, jotka 
todennetaan erikseen. 

Lisäksi sopimuksessa mainitaan oikeudelli
sesti sitomattomia EY -asiakirjoja, jotka toisin 
kuin liitteissä viitatut sitovat EY -säädökset 
eivät sopimuksen 119 artiklan mukaan ole osa 
sopimusta, mutta joihin sopimuspuolten on 
kiinnitettävä huomiota taikka jotka sopimus
puolten ja ET An valvontaviranomaisten on 
otettava aiheellisella tavalla huomioon. 

Sopimuksen voimassaoloaikana voidaan 
ET An sekakomitean päätöksillä muuttaa sopi
muksen eräitä pöytäkirjoja sekä sopimuksen 
liitteitä. Käytännössä tämä merkinnee sitä, että 
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sekakomitean päätöksessä viitataan ETA-sopi
mukseen kuuluvaa EY-säädöstä muuttavaan 
säädökseen tai kokonaan uuteen EY-säädök
seen, joka otetaan tällaisella päätöksellä osaksi 
ETA-sopimusta. 

Oikeusministeriön ET A-yksikössä tehtyjen 
laskelmien mukaan uusia ET An alaan kuuluvia 
EY -säädöksiä olisi vuosittain noin 90, mikä 
EY -säädösten keskiarvosivumäärän mukaan 
merkitsisi noin 650 sivun vuotuista kertymää. 
Tämä arvio on kuitenkin siinä mielessä epä
luotettava, että tietyissä tapauksissa voi yksi 
ainoa direktiivin liite olla pituudeltaan 900 
painosivua, joten sivumääräisten vuosikerty
mien vaihteluväli voi olla sangen suuri. On 
myös huomattava, että laskelman perustana 
olleina vuosina (1987-91) EY:ssä annettiin 
sisämarkkinaohjelman toteuttamiseksi runsaas
ti uusia säädöksiä. 

EFTA-valtiot ovat ETA-sopimuksen mukai
sesti allekirjoittaneet sopimuksen EFT An val
vontaviranomaisen perustamisesta. Valvontavi
ranomaisella on sopimusvelvoitteiden yleisen 
valvonnan sekä ETA-sopimukseen sisältyvien 
kilpailua, valtion tukea ja julkisia ·hankintoja 
koskevien sääntöjen valvonnan osalta vastaava 
toimivalta ja tehtävät kuin Euroopan yhteisö
jen komissiolla. Valvontaviranomaisen perusta
misesta tehdyssä sopimuksessa määritellyn toi
mivaltansa puitteissa EFT An valvontaviran
omainen voi muun muassa tehdä sellaisia 
sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten 
toimintaa ohjaavia päätöksiä, jotka Suomessa 
olisi annettava säädösmuotoisina. 

EFTA-valtiot ovat myös aliekijohtaneet so
pimuksen EFT An pysyvän komitean perusta
misesta. Komitean tehtävänä olisi huolehtia 
EFTAn osallistumisesta ETA-sääntöjen hallin
nointiin ja kehittämiseen. Myös pysyvä komi
tea voi antaa ohjeita ja suosituksia tai tehdä 
päätöksiä, jotka olisi julkaistava Suomessa. 

ETA-sopimus, sen sitova liitesäännöstö sekä 
ET An sekakomitean päätökset on julkaistava 
kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta an
netun lain (360/82) mukaisesti Suomen säädös
kokoelman sopimussarjassa. Siltä osin kuin 
edellä mainitut uudet EFT An toimielimet teke
vät Suomea valtiona sitovia säädösmäisiä pää
töksiä, ne olisi tarkoituksenmukaista julkaista 
samalla tavalla kuin ET An sekakomitean teke
mät päätökset. 

Ottaen huomioon, että ETA-aineisto poik
keaa sekä määrällisesti, sisältönsä puolesta että 
muodoltaan muista kansainvälisistä sopimuk-

sista, on tarkoituksenmukaista jakaa sopimus
sarja osastoihin. Tuolloin ETA-aineisto julkais
taisiin erillisessä osastossa "Euroopan talous
alue", kun taas muut sopimukset julkaistaisiin 
muualla sopimussarjassa. Koska kyse on sopi
mussarjan teknisestä jakamisesta kahteen osas
toon, muutos ei vaikuta siihen, että sopimus
sarja on kokonaisuutena edelleenkin Suomen 
säädöskokoelman osa. Uusien EFT An toimie
linten tekemät Suomea valtiona sitovat päätök
set julkaistaisiin sopimussarjan ETA-osastossa. 
Suomea valtiona sitovilla päätöksillä tarkoite
taan kansainvälisten sopimusten julkaisemises
ta annetun lain 3 ja 6 §:n mukaisesti päätöksiä, 
joiden voimaansaattamiseksi on tarpeen antaa 
erillinen säädös. 

Tämän mukaisesti erillisessä ETA-osastossa 
julkaistaisiin: 

1) ETA-sopimus ja sen liitesäännöstö; 
2) EFT An valvonta viranomaista, tuomiois

tuin ta ja pysyvää komiteaa koskevat sopimuk
set; 

3) ETAn sekakomitean päätökset sopimuk
sen pöytäkirjojen ja liitteiden muuttamisesta, 
sekä 

4) EFT An valvontaviranomaisen ja pysyvän 
komitean Suomea sitovat säädösmäiset päätök
set. 

Sopimussarjan ETA-osastossa voitaisiin li
säksi julkaista muita Euroopan talousalueeseen 
liittyviä asiakirjoja. Kysymykseen tulisi lähinnä 
ETA-sopimuksen liitteissä mainittujen oikeu
dellisesti sitomattomien EY -asiakirjojen julkai
seminen. 

Kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta 
annetun lain 2 §:n mukaan voidaan kansainvä
linen sopimus jättää tietyin edellytyksin julkai
sematta. ETA-sopimuksen liitesäännöstössä on 
EY -säädöksiä, jotka täyttävät kyseisen lain
kohdan edellytykset. Ratkaisu keventäisi ETA
osaston sivumäärää olennaisesti, mutta se voi 
toisaalta olla käytännössä hankalasti hallinnoi
tava ja palvelisi huonosti julkaisemisen infor
matiivisia tavoitteita. Siten on perusteltua jul
kaista ETA-sopimuksen sitova liitesäännöstö 
kokonaisuudessaan sopimussarjan ET A-osas
tossa. 

ET An sekakomitean päätökset ja muut Eu
roopan talousalueeseen liittyvät asiakirjat ja 
ilmoitukset, jotka on asianomaisten sääntöjen 
mukaan julkaistava, julkaistaneen pohjoismai
silla kielillä myös Euroopan yhteisöjen viralli
seen lehteen perustettavassa ET A-täydennys
osassa (EEA Supplement). Julkaisu EY:n vi-
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rallisilla kielillä tapahtuisi EY:n virallisen leh
den ETA-osastossa (EEA Section), jossa viitat
taisiin tarvittaessa EY:n virallisen lehden mui
hin osastoihin. Julkaisu EY:n virallisen lehden 
ETA-osastossa täyttäisi ilmeisesti EY -säädök
siin perustuvan julkaisutarpeen myös Itävallan, 
Sveitsin ja Liechtensteinin osalta, koska niiden 
viralliset kielet ovat myös EY:n virallisia kieliä. 
EY:n virallisen lehden ETA-täydennysosaan ja 
ETA-osastoon liittyvistä järjestelyistä on tar
koitus sopia erikseen ETA-sopimuksen sopi
muspuolten välillä. 

Koska ETA-sopimus ei merkitse lainsäädän
tövallan delegoimista ET An toimielimille, jul
kaisemisella EY:n virallisen lehden ETA-täy
dennysosassa ei olisi valtionsisäisiä oikeusvai
kutuksia Suomessa. Oikeudellisesti sitova jul
kaiseminen tältä osin olisi päätösten voimaan
saattamisen yhteydessä tapahtuva julkaisemi
nen sopimussarjan ETA-osastossa. 

ETA-sopimuksen ja sen sitovan liitesäännös
tön suomen- ja ruotsinkieliset toisinnot ovat 
todistusvoimaisia. Sama koskee ET An sekako
mitean päätöksiä. Näin ollen ne julkaistaisiin 
sopimussarjan ETA-osastossa kansainvälisten 
sopimusten julkaisemisesta annetun lain 5 §:n 1 
momentin nojalla pelkästään kotimaisilla kie
lillä. 

Sopimussarjan osastojaosta on asianmukais
ta lisätä säännös kansainvälisten sopimusten 
julkaisemisesta annettuun lakiin. Tarve ottaa 
käyttöön osastojako sopimussarjassa voi ilmetä 
muidenkin sopimuskokonaisuuksien kuin Eu
roopan talousalueen osalta. Tämän takia ehdo
tetaan lakiin lisättävän uuden 1 §:n 2 momentin 
sanamuoto väljäksi, jolloin sitä voitaisiin tar
vittaessa soveltaa muissakin yhteyksissä. Uu
den osaston käyttöönotosta säädettäisiin ase
tuksella. 

Nykyisen lain 3 §:n mukaan voidaan sopi
mussarjassa ulkoasiainministeriön ilmoituksella 
julkaista myös sopimus, jolla on yleistä merki
tystä, vaikka sen voimaansaattaminen erillisellä 
säädöksellä ei olisikaan tarpeen. Euroopan 
talousalueesta tehdyn sopimuksen liiteaineis
toon kuuluu asiakirjoja, jotka eivät velvoita 
Suomea oikeudellisesti siten, että niiden voi
maansaattaminen erillisenä säädöksellä olisi 
tarpeen. Ne olisi kuitenkin aiheellista julkaista 
Suomessa. Osan EFT An pysyvän komitean 
tekemistä päätöksistä voidaan olettaa olevan 
samankaltaisia. Sellaisten Euroopan talousalu
eeseen liittyvien asiakirjojen julkaiseminen il
moituksella, joiden osalta erillinen voimaan-

saattaminen Suomessa ei ole tarpeen, voi olla 
tarkoituksenmukaista uskoa myös muiden vi
ranomaisten kuin ulkoasiainministeriön tehtä
väksi. Säännös tulisi sovellettavaksi lähinnä 
ETA-sopimukseen liittyvien sitomattomien 
EY-päätösten ja -asiakirjojen osalta. Kyseiset 
asiakirjat koskevat useimmissa tapauksissa EY
säädösten soveltamiseen liittyviä teknisiä yksi
tyiskohtia, tai ne sisältävät tiettyjä erityiskysy
myksiä koskevia suosituksia. Sen mahdollista
minen, että muutkin viranomaiset kuin ulko
asiainministeriö voivat antaa lain 3 §:ssä tarkoi
tettuja ilmoituksia, edellyttää tätä koskevan 
säännöksen lisäämistä lain 3 §:ään. 

Tarkemmat säännökset ja määräykset sopi
mussarjan ETA-osastosta annettaisiin kansain
välisten sopimusten julkaisemisesta annetussa 
asetuksessa sekä asetuksen 3 §:n nojalla ulko
asiainministeriön päätöksellä. Luonnos tätä 
tarkoittavaksi asetusmuutokseksi on esityksen 
liitteena. 

3. Esityksen vaikutukset 

Valtion painatuskeskuksesta annetun asetuk
sen (728/88) l §:n mukaan painatuskeskuksen 
tehtävänä on julkaista Suomen säädöskokoel
maa ja sen sopimussarjaa. Julkaisemisesta ai
heutuvat kustannukset katetaan tilausmaksuil
la, eikä sopimussarjan osastojaon toteuttami
nen aiheuta muutosta tältä osin. Julkaisemista
paan ehdotetut muutokset eivät myöskään vai
kuta asianomaisten hallituksen esitysten, ase
tusehdotusten ja eduskunnan vastausten 
painattamisesta aiheutuviin kustannuksiin, jot
ka suoritetaan siten kuin nykyisin. 

Sopimussarjan osastojaon toteuttamisesta ei 
aiheudu lisähenkilökunnan tarvetta. 

Ehdotettu sopimussarjan osastojako on 
omiaan helpottamaan kansalaisten ja yritysten 
mahdollisuuksia saada keskitetysti tietoja 
ETA-sopimuksen nojalla noudatettaviksi tule
vista oikeussäännöistä. 

4. Asian valmistelu 

Ehdotus perustuu oikeusministeriön asetta
man säädöskokoelmatyöryhmän muistioon, jo
ka on valmistunut 28 päivänä huhtikuuta 1992. 
Työryhmän muistiosta on hankittu lausunnot 
ulkoasiainministeriöltä, valtiovarainministeriö!-
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tä, kauppa- ja teollisuusministeriöitä ja valtion 
painatuskeskukselta. Lausunnoissa on puollet-

tu työryhmän ehdotuksia sopimussarjan osas
tojaon toteuttamiseksi. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Lain 1 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
2 momentti, jonka mukaan sopimussarjassa voi 
olla erillisiä osastoja sopimussarjassa muutoin 
julkaistavista sopimuksista erottuvien sopimus
kokonaisuuksien julkaisemista varten. Tällaisis
ta erillisistä osastoista säädettäisiin asetuksella. 
Koska lain 7 §:n valtuutussäännös koskee vain 
lain täytäntöönpanoa, uudessa 1 §:n 2 momen
tissa on aiheellista säätää erikseen valtuudesta 
antaa asetuksella säännökset osastojaon toteut
tamisesta. Erillisissä osastoissa julkaistava ai
neisto rajattaisiin noudattaen voimassa olevas
sa laissa säädettyjä perusteita. Julkaistaviksi 
tulisivat siten sopimusten lisäksi Suomea val
tiona sitovat päätökset ja määräykset. Lisäksi 
voitaisiin sopimussarjan erillisessä osastossa 
julkaista ilmoituksella muita asianomaisiin so
pimuskokonaisuuksiin liittyviä asiakirjoja. Ky
seiset asiakirjat olisivat Euroopan talousalueen 
yhteydessä lähinnä oikeudellisesti sitomattomia 
EY:n päätöslauselmia, suosituksia ja ilmoituk
sia ja muita sellaisia asiakirjoja, joihin sopimus
puolten on ETA-sopimuksen mukaan kiinnitet
tävä huomiota tai jotka niiden taikka ET An 
valvontaviranomaisten on otettava aiheellisella 
tavalla huomioon. 

Tarkoituksena on, että sopimussaija jaettai
siin tässä vaiheessa kahteen osastoon siten, että 
Euroopan talousalueeseen liittyvä aineisto jul
kaistaisiin erillisessä osastossa "Euroopan ta
lousalue" kun taas muu aineisto julkaistaisiin 
nykyiseen tapaan sopimussarjassa, sen yleisenä 
osana. Ehdotuksessa on kuitenkin varauduttu 
siihen, että muitakin sopimuskokonaisuuksia 
kuin Euroopan talousalue voitaisiin julkaista 
erillisissä sopimussarjan osastoissa. 

3 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi valtuu
tussäännös, jonka mukaan myös muulle viran
omaiselle kuin ulkoasiainministeriölle voitaisiin 
antaa asetuksella oikeus julkaista sopimussar
jassa 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin sopi
muskokonaisuuksiin liittyviä asiakirjoja, joiden 
voimaansaattaminen erillisellä säädöksellä ei 

ole tarpeen. Hallituksen esityksen liitteenä ole
vasta asetusluonnoksesta ilmenee, että kyseinen 
oikeus on tarkoitus antaa muille ministeriöille. 
Ehdotetun säännöksen sanamuoto ei kuiten
kaan estä sitä, että kyseinen oikeus laajennet
taisiin tulevaisuudessa myös muihin viranomai
siin, esimerkiksi tiettyihin keskusvirastoihin. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Esityksen liitteenä on ehdotus asetukseksi 
kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta an
netun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen eh
dotetaan lisättäväksi uusi 1 a §, jonka 1 mo
mentin mukaan sopimussarjassa on erillinen 
osasto "Euroopan talousalue". Tässä osastossa 
julkaistaan Euroopan talousalueen perustami
seen ja toimintaan liittyvät kansainväliset sopi
mukset sekä sopimuksiin liittyvät tai sopimuk
silla perustettujen kansainvälisten toimielinten 
antamat Suomen valtiota sitovat päätökset ja 
määräykset. 

Osastossa voitaisiin ehdotetun asetusmuu
toksen mukaan lisäksi julkaista ilmoituksen 
muodossa mainittuihin sopimuksiin liittyviä 
päätöksia ja asiakirjoja. Tällaisen ilmoituksen 
voisi antaa ulkoasiainministeriön lisäksi myös 
muu ministeriö. Julkaisumenettely tapauksissa, 
jolloin julkaisijana on muu ministeriö kuin 
ulkoasiainministeriö, jäisi asetuksen 3 §:n nojal
la annettavien ulkoasiainministeriön päätösten 
varaan. 

EY :n neuvosto on päättänyt 8 marraskuuta 
1990, että direktiiveihin on otettava säännös, 
jossa veivoitetaan jäsenvaltiot kansallisessa täy
täntöönpanolainsäädännössään tai. sen julkai
semisen yhteydessä viittaamaan kansallisten 
säännösten taustalla oleviin direktiiveihin. Kos
ka kyse on uudesta EY -järjestelystä, ei ETA
sopimuksen liitesäännöstössä ole kuin muuta
ma direktiivi, jossa on tällainen säännös. ETA
sopimuksen tarkoituksen toteutumisen kannal
ta on asianmukaista ottaa käyttöön tällainen 
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viittausmenettely myös Suomessa. Lakitekni
sesti viittausmenettely edellyttää asiaa koske
van säännöksen ottamista Suomen säädösko
koelmasta annettuun asetukseen (696/80). Ase
tus Suomen säädöskokoelmasta annetun ase
tuksen muuttamisesta tältä osin annetaan, kun 
eduskunta on hyväksynyt ETA-sopimuksen. 

3. Voimaantulo ja slltimisjlrjestys 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ensi ti
lassa kuluvan vuoden aikana. Ehdotukseen 

liittyvä asetuksenmuutos annetaan heti sen 
jälkeen, kun esityksessä ehdotettu lainmuutos 
on hyväksytty ja vahvistettu ja eduskunta on 
hyväksynyt ETA-sopimuksen. 

Koska ehdotettu muutos ei laajenna sitä 
poikkeusta, joka voimassa olevalla lailla on 
tehty hallitusmuodon 22 §:n säännöksestä, eh
dotus voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätä
misjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta 14 päivänä toukokuuta 1982 annetun lain 

(360/82) 1 §:ään uusi 2 momentti ja 3 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

1 § 

Sopimussarjassa voi olla, siten kuin siitä 
asetuksella säädetään, erillisiä osastoja sellais
ten kansainvälisten sopimusten sekä niihin liit
tyvien muiden asiakirjojen julkaisemista varten, 
jotka muodostavat sopimussarjassa muutoin 
julkaistavista sopimuksista erottuvan kokonai
suuden. 

3 § 

Muun viranomaisen kuin ulkoasiainministe-

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 1992 

riön oikeudesta julkaista sopimussarjan erilli
sessä osastossa 1 §:n 2 momentissa tarkoitettui
hin sopimuskokonaisuuksiin liittyviä ilmoituk
sia säädetään asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpi
teisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Vt. ulkoasiainministeri 
Pääministeri Esko Aho 
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Liite 

Laki 
kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta 14 päivänä toukokuuta 1982 annetun lain 

(360/82) 1 §:ään uusi 2 momentti ja 3 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 321127B 

Ehdotus 

1 § 
Kansainväliset sopimukset, joiden noudatta

miseen Suomi on sitoutunut, on julkaistava 
Suomen säädöskokoelman erillisessä osastossa 
(sopimussarja), jollei jäljempänä tässä laissa 
toisin säädetä. 

Sopimussarjassa voi olla, siten kuin siitä 
asetuksella säädetään, erillisiä osastoja sellaisten 
kansainvälisten sopimusten sekä niihin liittyvien 
muiden asiakirjojen julkaisemista varten, jotka 
muodostavat sopimussarjassa muutoin julkaista
vista sopimuksista erottuvan kokonaisuuden. 

3§ 
Kansainvälistä sopimusta, jonka voimaan

saattamiseksi ei ole tarpeen antaa erillistä 
säädöstä, ei julkaista sopimussarjassa. Ulkoasi
ainministeriö voi kuitenkin määrätä, että sopi
muksesta julkaistaan 2 §:ssä tarkoitetut tiedot 
sisältävä ilmoitus tai, milloin sopimuksella on 
yleinen merkitys, että se julkaistaan sopimus
sarjassa. 

Muun viranomaisen kuin ulkoasiainministeriön 
oikeudesta julkaista sopimussarjan erillisessä 
osastossa 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin 
sopimuskokonaisuuksiin liittyviä ilmoituksia sää
detään asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpitei
siin. 
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Liite 

Asetus 
kansainvilisten sopimusten julkaisemisesta annetun asetuksen muuttamisesta 

Ulkoasiainministerin esittelystä 
lisiitliiin kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta 14 päivänä toukokuuta 1982 annettuun 

asetukseen (361182) uusi 1 a § seuraavasti: 

1a§ 
Sopimussarjassa on erillinen osasto "Euroo

pan talousalue", jossa julkaistaan Euroopan 
talousalueen perustamiseen ja toimintaan liitty
vät kansainväliset sopimukset sekä sopimuksiin 
liittyvät tai sopimuksilla perustettujen kansain
välisten toimielinten antamat Suomen valtiota 
sitovat päätökset ja määräykset. 

Osastossa voidaan lisäksi julkaista kansain-

välisten sopimusten julkaisemisesta annetun 
lain 3 §:ssä tarkoitetulla ilmoituksella 1 mo
mentissa tarkoitettuihin sopimuksiin liittyviä 
päätöksiä ja asiakirjoja. Tällaisen ilmoituksen 
voi antaa ulkoasiainministeriön lisäksi myös 
muu ministeriö. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 


