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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 56/1999 vp 
 

Tiistai 30.11.1999 kello 10.00 

1. Nimenhuuto 

2. Päätösvaltaisuus 

3. E 62/1999 vp Valtioneuvoston selvitys Euroopan komission Eu~ rooppa-
neuvostolle antamasta kertomuksesta "Säädöskäytännön parantaminen 
1999" 

 

— oikeusministeriön kirje 24.11.1999 

Ilmoitetaan, että suuri valiokunta on lähettänyt kirjeen valiokunnalle 
tiedoksi. 

4. SUO 2/1999 vp Suomen ehdotukset EU-säädökseksi oikeus-ja si-
säasioiden yhteistyön alalla 

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan lausunnon antamista 
varten. 

Suuri valiokunta pyytää perustuslakivaliokunnan lausunnon siitä, miten 
valtiopäiväjärjestyksen 4 a luvun kannalta ja erityisesti eduskunnan 
osallistumisen kannalta on arvioitava tilanteita, joissa Suomi tekee 
oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön alalla ehdotuksen EU-säädökseksi. 

5. HE 145/1999 vp laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta 

I käsittely 

Merkitään jaetuksi sisäasiainministeriön lausunto. Kuultavina: 
— hallitusneuvos Seija Salo, valtioneuvoston kanslia 
— lainsäädäntöneuvos Sami Manninen, oikeusministeriö 
— professori Ilkka Saraviita 
— professori Kaarlo Tuori 

Päätetään asian jatkokäsittelystä. 

6. K 3/1999 vp Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 1998 Jatkettu I 

käsittely 

Haagin lapsikaappaussopimus & Suomen jäsenehdokkaan nimeäminen 
erinäisiin EY:n toimielimiin 

Esitellään sihteerin laatima korjattu mietintöluonnos. Yleiskeskustelu 

7.  HE 140/1999 vp laiksi rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta 
hallinnoinnista 

Jatkettu I käsittely 
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Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos. 

Esitellään luonnos. 

Yleiskeskustelu 

Yksityiskohtainen käsittely 

8. HE 148/1999 vp eräiden perustus lakeihin viittaavien säännösten 
tarkistamisesta 

1 käsittely 

Hyväksytään 25.11.1999 toimitettu asiantuntijoiden kuuleminen. 

Todetaan asiantuntijoiden kuuleminen päättyneeksi. 

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima mietintöluonnos. 

Esitellään luonnos. 

Yleiskeskustelu 

9. HE 146/1999 vp laeiksi jidkisen arvonannon osoituksista ja tasavallan 
presidentin kansliasta annetun lain muuttamisesta 

I käsittely 

Hyväksytään 25.11.1999 toimitettu asiantuntijoiden kuuleminen. 

Todetaan asiantuntijoiden kuuleminen päättyneeksi 

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima mietintöluonnos. 

Esitellään luonnos. 

Yleiskeskustelu 

10. PNE 1/1999 vp uudeksi eduskunnan työjärjestykseksi Jatkettu I käsittely 

Alustavaa keskustelua. 
11. LA 117/1999 vp edustajanpalkkiosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta - Riitta 

Uosukainen /kokym. 

Jatkettu I käsittely 

Alustavaa keskustelua. 

12. HE 98/1999 vp valitsijamiesten lakkauttamisesta aiheutuvasta eräiden lakien 
muuttamisesta 

Jatkettu I käsittely 

Alustavaa keskustelua. 

13. Muut asiat 
— Vierailu korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Unioninkatu 16) keskiviikkona 
1.12.1999 klo 10.00. 

14. Seuraava kokous 
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Seuraava kokous on torstaina 2.12.1999 klo 10.00. 

HE 145/1999 

Herra puheenjohtaja 

Asia on esillä mietintöasiana. 
Esitykseen sisältyvä lakiehdotus vaikuttaa erittäin huolellisesti 

valmistellulta ja viimeistellyltä. Minulla ei ole kovinkaan merkittävää 
huomautettavaa sen sisällöstä. 

Säatämisjärjestysperustelun mukaan "Ehdotettu laki liittyy perustuslain 
täytäntöönpanoon. Lakiehdotus noudattaa perustuslain mukaista 
säädöshierarkiaa, eikä siinä muutoinkaan poiketa perustuslaista, joten laki 
voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä". 

Lakiehdotuksessa on kiinteä voimaantulosäännös:" Tämä laki tulee 
voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000". Olen toisessa yhteydessä jo 
todennut, että tällainen laki voi tulla voimaan vasta uuden perustuslain 
jälkeen - vaikka sillä on sama voimaantulopäivä kuin perustuslailla. Syynä 
on se, että laki säädetään tavallisena lakina, vaikka se on ristiriidassa 
vuoden 1919 hallitusmuodon kanssa. Kun nyt käsillä olevan 
lakiehdotuksen säätämisjärjestys määräytyy uuden perustuslain mukaan, 
se ei voi tulla voimaan ennen sitä. Se ei voi tulla voimaan samanaikaises-
tikaan, koska ensin on kumottava 1919 HM. 

Mietinnössä 11/1998 perustuslain voimaantulolaista todettiin kylläkin, 
että kunkin lakiehdotuksen säätämisjärjestystä on arvioitava sen käsittelyn 
aikana voimassa olevien perustuslain säännösten mukaan1. Tuo lausuma - 
jonka taustalla voidaan nähdä eräät asiantuntijalausunnot - ilmeisesti 
tarkoitti muita kuin uuden perustuslain velvoitteita toteuttavia lakeja 
(esimerkiksi perusoikeussäännöksiin liittyviä lakiehdotuksia). Onkin 
asianmukaista arvioida näitä vuoden 2000 perustuslain uusien järjestelyjen 
toteuttamiseksi välttämättömästi tarvittavia lakeja nimenomaan juuri 
uuden perustuslain säännösten näkökulmasta. 

 
Eräitä yksityiskohtia koskevia havaintoja 
 

Säätämisjärjestysperusteluissa keskitytään - siinä nimenomaan 
mainitaan - asetushierarkiaan. Vähintään yhtä tärkeä seikka on presidentin 
päätösvallan käyttöä valtioneuvostossa tarkoittava uusi järjestelmä (PeL 
58 §:n toteutus lakitasossa). 

Hallituksen esityksen käsitteistö on saatettu vastaamaan perustuslakia. 
Ulkoasiainhallintolaista esittämässäni lausunnossa kiinnitin huomiota 
                                                
1 'Valiokunta toteaa lakiehdotuksen 3 §:n koskevan menettelyä, eikä säännös vaikuta siihen, että 
lakiehdotusten perustuslainmukaisuus on eduskunnassa arvioitava kulloinkin voimassa olevan 
perustuslain mukaan. Jos jonkin lakiehdotuksen sisältö on johtolausetta myöten jo päätetty ja jos 
johtolauseen kohta lakiehdotuksen käsittelyjärjestyksestä muodostuu perustuslain muuttumisen 
vuoksi virheelliseksi, lakiehdotusta ei enää voida hyväksyä. " Viittaus lakiehdotuksen 3 §:aan 
tarkoitti uuden perustuslain voimaantulo) är-jestelylakia. 
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siihen, että lienee syytä luopua käsitteestä "presidentin esittely". Näin 
esillä olevassa lakiehdotuksessa ja sen perusteluissa on tehty. 

Nähtäväksi jää, mikä esitetyistä kolmesta "oikeasta" sanonnasta 
vakiintuu peruskäsitteeksi (esittely tasavallan presidentille, tasavallan 
presidentin johtama valtioneuvosto ja tasavallan presidentin päätösvalta 
valtioneuvostossa). Itse olen käyttänyt ilmaisua "esittely tasavallan 
presidentille" niissä kohdin, joissa vanhassa kielenkäytössä puhuttiin 
presidentin esittelystä. 

Päätöksentekoa tarkoittavat säännökset jättävät avoimeksi sen, 
voidaanko presidentin johtamassa valtioneuvostossa äänestää. 
Nykyisenkaltaisessa presidentin esittelyssä katsotaan, että siellä ei voi 
äänestää. Voisi olla syytä ottaa kantaa tähän seikkaan valiokunnan 
mietinnössä. Säilyykö perinne entisenä vai muuttuuko se. Perustuslain 
systematiikasta ehkä on pääteltävissä että perinne säilyy. Jos presidentti ei 
toimi valtioneuvoston ratkaisuehdotuksen mukaisesti, hän ilmoittaa asiasta 
ja asia "palautuu" so. äänestyksittä valtioneuvoston yleisistuntokäsittelyyn. 

Perusteluissa (s. 4/1 ja II) todetaan, että vuosikymmenien kuluessa 
valtiokäytännössä vakiintuneet menettelymuodot tasavallan presidentin ja 
valtioneuvoston välisessä toimivallassa on nyt selkeästi kirjoitettu 
perustuslakiin. Menettelysääntöjä koskien on siirrytty kolmesta 
pääryhmästä kahteen (Linkomiehen kiertokirje). Tässä yhteydessä on 
kylläkin todettava: 

-että esitys 145/1999 ei mainitse eikä konkretisoi 93.1 §:n säännöstä, 
jonka mukaan "Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti 
yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa". Tämän yhteistoiminnan 
muodot jäävät ainakin toistaiseksi muotoutuvien käytäntöjen varaan 
(yhteisneuvottelut uiko- ja turvallisuuspoliittisessa 
ministerivaliokunnassa, muut vapaamuotoiset keskustelut koko 
valtioneuvoston kanssa sekä poikkeustapauksessa presidentin toimenpiteet 
vain pääministeriä tai ulkoasiainministeriä konsultoiden); 

-että vuoden 2000 PeL:n 12 luvussa, 128.1 §:ssä ja 129 §:ssä yhä 
puhutaan valtioneuvoston esityksestä (eikä ratkaisuehdotuksesta). 

Perustuslakivaliokunnan mietinnön 10/1998 mukaan tässä tarkoitetaan 
valtioneuvoston ratkaisuehdotusta, joka ei hallituksen esitysten tavoin 

lopullisesti sido presidenttiä, mutta josta presidentti päättää PeL 58 §:ssä 
säädetyssä menettelyssä ja 

-että erityisjärjestelyt koskevat mm. päätöksentekoa ennenaikaisten 
vaalien määräämisestä (26.1 §) sekä ilmeisesti myös 61.2 §:ssä säädettyä 
pääministeriehdokkaan ilmoittamisesta eduskunnalle. Viimeksimainittu 
järjestelmä jää avoimeksi mm. sen suhteen, tehdäänkö asiassa 
valtioneuvoston ratkaisuehdotusta vai ei. Asian 
perustuslakivaliokuntakäsittelyssä keskityttiin menettelytapoihin 
eduskunnassa. 

Säätämisjärjestysperustelun sanonta, jonka mukaan lakiehdotuksessa ei 
"muutoinkaan poiketa perustuslaista", ei ehkä ole täysin asianmukainen, 
koska se viittaa poikkeuslakijärjestelmään (PeL 73.1 §). Ennen vuoden 
2000 perustuslain voimaantuloa siitä ei nähdäkseni voi poiketa 1928 VJ 
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67 §:n mukaisessa järjestyksessä. Perustelu tarkoittanee vastaavuutta 
säädösten välillä. 

Perusteluissa on mielenkiintoinen pelkkään tulkintaan liittyvä 
näkökohta, jonka mukaan valtioneuvoston yleistoimivaltaan kuuluu 
vastaisuudessakin valta antaa hallinnollisia määräyksiä. Ne lienevät 
hierarkkiselta asemaltaan valtioneuvoston asetusten yläpuolella, mutta 
niiden hierarkkinen suhde ministeriöasetuksiin jää avoimeksi. Tämä 
säädösvallan muoto näyttää sinänsä olevan asianmukainen. Ilmeisesti 
myös ministeriöiden yleistoimivaltaan tulee kuulumaan vastaavanlaista 
oikeusnormin antamisvaltaa muutoin kuin ministeriöasetuksin. Myös 
ministeriöillä on yleistoimivaltaa uuden perustuslain mukaan (68 § ja 
119.1 
§)•  

Perusteluissa mainitaan hallituksen //ra£o«/«käsittelymahdollisuus 
asioissa, joista presidentti päättää ilman valtioneuvoston 
ratkaisuehdotusta. Toteamus on asianmukainen, joskin on todettava, että 
perustuslain säännökset eivät tunne koko iltakouluinstituutiota. 

Agrementin myöntäminen vieraan valtion diplomaatille lienee sellainen 
vähäpätöinen asia, joka ei edellytä valtioneuvoston ratkaisuehdotusta. 
Tämä asia ei ole täysin selvä, kun muistellaan puolueettomuuspolitiikan 
aikaa ja Suomen erityissuhdetta silloiseen Neuvostoliittoon. Agrementin 
myöntäminen tai oikeammin siitä kieltäytyminen on joskus mitä 
suurimmassa määrin ulkopoliittinen asia. Kuuluuko se 
yhteistoimintavelvoitteen piiriin? Säännöksissä ei oteta kantaa siihen, 
miten päätetään agrementin kumoavasta persoona non grata-päätöksestä. 
Se lienee presidentin ja valtioneuvoston yhteistoimintaan ulkoasioissa 
liittyvä ratkaisu. Samaten avoimeksi jaa se, miten päätetään yllämainitusta 
päätöksestä, jolla agrementti evätään. 

1 b §:ssä säädetään siitä, että presidentin johtaessa asian käsittelyä 
valtioneuvostossa vähintäin viiden ministerin tulee ottaa osaa käsittelyyn. 
Tosiasiassa saapuvilla ja hyvin merkittävässä asemassa 
(laillisuusvalvonta) on myös oikeuskansleri. Oikeuskanslerin 
osallistuminen ei uudessa järjestelmässä kuitenkaan ole päätöksenteon 
oikeudellinen edellytys kuten nykyisin, joten OKa:n mainitsematta 
jättämistä voidaan perustella mm. tällä seikalla. 

PeL 66.1 §:n mukaan pääministeri johtaa valtioneuvoston toimintaa ja 
huolehtii valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelun ja käsittelyn 
yhteensovittamisesta. Pääministeri johtaa asioiden käsittelyä 
valtioneuvoston yleisistunnossa. Nyt käsillä olevan lakiehdotuksen 4 §:ssä 
pääministerille säädetään nimenomaista esityksentekovaltaa., jota 
perustuslaki ei mainitse. Lienee niin, että se kuitenkin mahtuu PeL 66 §:n 
puitteisiin. Lakiehdotus puhuu "valtioneuvostosta", ja sanalla tarkoitetaan 
tässä yhteydessä ilmeisesti valtioneuvoston yleisistuntoa. 

7 §:ssä puhutaan hallitusasiasta, josta päättää tietyin edellytyksin 
ministeriö. Vanhassa systeemissä sanalla "hallitusvalta" yleensä 
tarkoitettiin sitä valtaa jota presidentti ja valtioneuvoston yleisistunto 
käyttivät. PeL 3.2 §:n mukaan "Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan 
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presidentti ja valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan 
luottamusta". Hallitusvallan käyttö ei tuossa yhteydessä siis ulotu 
ministeriötasoon - sen käyttämä valta on hallintoa. Lakiehdotuksen 7.1 §:n 
sanamuoto ei näytä olevan täydellisessä sopusoinnussa PeL 3.2 §:n 
kanssa. Toisin sanoen mitä valtaa hallitusasia tarkoittaa? Onko se hallintoa 
vai hallitusvaltaa? 

* * * 

Kuten sanottu, edellä esitetyt huomiot ovat vähäpätöisiä, joskin 
valtiosääntöteoreettisesti ainakin minusta kiinnostavia. Rekisteröin ne 
tähän oikeastaan siksi, että voidaan todeta näiden seikkojen olleen esillä 
perustuslakivaliokunnassa. Laki voidaan siis säätää tavallisena lakina. 

 

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1999 
 
 

Ilkka Saraviita 



 

 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee halli-
tuksen esitystä laiksi valtioneuvostosta annetun lain muut-
tamisesta (HE 145/1999 vp). 
 

Useimmat hallituksen valtioneuvostolakiin ehdottamat 
muutokset j ontuvat 1.3.2000 voimaan tulevan uuden 

perustuslain säännöksistä. Hallituksen esityksen 
perusteluista ilmenee, että valtioneuvoston kanslian 

tarkoituksena on ryhtyä välittömästi perustuslain tultua 

voimaan valmistelemaan valtioneuvostolain 
kokonaisuudistusta. Tässä yhteydessä selvitettäisiin 

perustelujen mukaan myös kysymys siitä, missä jär-
jestyksessä ministeriöiden toimialamuutoksista tulisi sää-

tää, samoin kuin ministeriöiden johtamisjärjestelmien mah-
dollisten muutosten vaikutus valtioneuvoston ja sen 

ministeriöiden toimintaan samoin kuin mahdolliset 
muutokset, jotka liittyvät pääministerin asemaan 
hallituksen johtajana. Näihin kysymyksiin kiinnitettiin 
huomiota eduskunnan hallituksen perustuslakiesitystä 

koskevassa vastauksessa ja/tai perustuslakivaliokunnan 

mietinnössä 10/1998 vp. 
 

Hallitus on valinnut sinänsä perusteltavissa olevan 

lainsäädännöllisen strategian, jonka mukaan ensi vaiheessa 

toteutetaan lähinnä vain välttämättömät muutokset 

valtioneuvostolakiin ja kiistanalaisemmat uudistukset 

siirretään tuonnemmaksi. Estettä ei tietenkään olisi ollut 

myös näiden uudistusten valmistelun käynnistämiselle jo 

ennen perustuslain voimaantuloa. 
 



 

 

Hallituksen lakiehdotus sisältää havaitakseni uudesta 

perustuslaista johtuvat välttämättömät muutokset. 

Säännösehdotuk 



 

 

siin on asianomaisissa yhteyksissä otettu viittaukset 
perustuslakiin, perustuslain asianomaista pykälää 

kuitenkaan mainitsematta. En näkisi estettä pykälän 
mainitsemiselle; voinemme olettaa, että uuden perustuslain 

systematiikka ja pykäläjärjestys jää suhteellisen 
pysyväksi. 
 

Ehdotuksen 5 §:ään on otettu säännökset presidentin päätet-
tävistä asioista, joita pääsäännöstä poiketen ei käsitellä 
valmistelevasti valtioneuvoston yleisistunnossa. Säännöseh-

dotuksen 1 kohta sisältää viittauksen perustuslaissa tai 

muussa laissa säädettyihin asioihin, joista presidentti 
päättää ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta. Perustus-

lain 58.3 § sisältää luettelon asioista, joista valtioneu-
vosto ei tee ratkaisuehdotusta. PL 58.3 §:n 3 kohta 

valtuuttaa säätämään lailla erikseen sellaisista asioista, 
jotka koskevat yksityistä henkilöä tai jotka sisältönsä 

vuoksi eivät edellytä valtioneuvoston yleisistunnon 
käsittelyä. Myöskään näissä asioissa valtioneuvosto ei tee 

ratkaisuehdotusta. Nyt käsiteltävän lakiehdotuksen 5 §:n 2 
ja 3 sisältävät PL 58.3 §:n 3 kohdassa tarkoitettuja 

säännöksiä. 
 

Uuden perustuslain perusteluista ilmenee, että asian 

päättämisessä ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta ja 

valtioneuvoston valmistavan käsittelyn sivuuttamisessa on 

juridisesti lähtökohtaisesti kysymys kahdesta eri asiasta 

(HE 1/1998 vp, s. 108). Niinpä perustuslakia alemman 

asteisissa säännöksissä voitaisiin omaksua myös sellainen 

ratkaisu, että jotkin perustuslain 58.3 §:ssä 

tarkoitetuista asioista käsiteltäisiin valmistavasti 

yleisistunnossa, vaikka tällainen käsittely ei voisikaan 

päätyä ratkaisuehdotukseen. Hallituksen ehdotuksessa on 

kuitenkin päädytty siihen, että valtioneuvoston valmistavan 

käsittelyn sivuuttaminen ja ratkaisuehdotuksen tekemättä 

jättäminen yhtenevät alaltaan. Tämä ratkaisu on selkeä, 

enkä näe myöskään asiaperusteluja toisenlaiselle 

järjestelylle. 
 

Hallituksen perustuslakiesityksen perusteluissa tarkastel-

tiin myös sitä, millaisia asioita lailla voitaisiin jättää 



 

 

valtioneuvoston valmistavan käsittelyn ulkopuolelle. Halli-

tuksen mielestä "on ratkaisevaa se, liittyykö asian 

valmisteluun sen yleisen merkittävyyden kannalta 

valtioneuvoston harkintaa edellyttäviä näkökohtia." 

Esimerkkinä mainitaan, että "presidentin virkanimityksiä 

koskevilla päätöksillä on sellaista laajempaa merkitystä, 

ettei niiden osalta voitaisi poiketa vaatimuksesta 

valtioneuvoston ratkaisuehdotuksen tekemisestä". Nyt 

valmistavan käsittelyn ulkopuolelle jätettäväksi 

ehdotetuilla asioilla ei ole tällaista laajempaa 

merkitystä. 
 

Perustuslain 58.4 § sai lopullisen sisältönsä eduskuntakä-
sittelyssä perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaisesti 
tehdyn muutoksen jälkeen. Hyväksytyn sanamuodon mukaan 

"presidentti päättää sotilaskäskyasioista ministerin 
myötävaikutuksella sen mukaan kuin lailla tarkemmin 

säädetään. Kuten perustuslakivaliokunnan mietinnössä 
todetaan "presidentin päättäessä sotilaskäskyasioista 

ministerin esittelystä esittely voitaisiin järjestää 
tapahtuvaksi valtioneuvoston istunnon ulkopuolella tai 

valtioneuvoston säännönmukaisia muotoja noudattaen". 
 

Nyt käsiteltävässä hallituksen esityksessä ei ole 
tarkasteltu sotilaskäskyasioissa noudatettavaa menettelyä. 

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan tarkoituksena on 
antaa erillinen esitys päätöksentekomenettelystä 

sotilaskäsky-asioissa. Siinä yhteydessä on otettava kantaa 
myös siihen, saatetaanko tällaiset asiat valtioneuvoston 

valmistavaan käsittelyyn ja tekeeko valtioneuvosto niissä 
presidentille ratkaisuehdotuksen. 
 

Ehdotuksen 9.1 §:ään on otettu tärkeä säännös, j onka 

mukaan ministeriön asetuksen antamisesta päättää ministeri. 

Tämä vastaa hallituksen perustuslakiesityksessä (s. 119) 

samoin kuin perustuslakivaliokunnan mietinnössä 10/1998 vp 

otettua kantaa. On syytä todeta, että hallituksen 

esityksessä korostettiin yleisestikin perustuslain 68.2 

§.stä johtuvan, että keskeisten ministeriölle kuuluvien 

asioiden ratkaiseminen kuuluu ministeriölle eikä niitä 



 

 

voida siirtää ministeriön virkamiehelle. Tämä on otettava 

huomioon niissä asetuksissa. 

joissa nyt ehdotetun 9.2 §:n mukaan annetaan tarkempia 

säännöksiä ratkaisuvallan järjestämisestä ministeriössä. 
 

Perustuslakiin ei enää otettu nykyisessä hallitusmuodossa 

olevaa säännöstä, joka edellyttää virkojen kelpoisuusvaati-

muksista säädettävän asetuksella. Nyt ehdotetun 12.2 §.n 1 

ja 3 kohdan mukaan tutkinnoista ja muista erityisistä kel-

poisuusehdoista voidaan säätää asetuksella. Jälkimmäisen 

kohdan mukaan edellytyksenä on, että tällainen säätäminen 

on virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseksi perusteltua. 

Näiltä osin lakiehdotus viitannee yleisempäänkin 1inj aan, 

j onka mukaan ennalta säännöksin vahvistetuista 

kelpoisuusvaatimuksista luovuttaisiin ja mahdollisista 

vaatimuksista päätettäisiin tapauksittain virkaa avoimeksi 

julkistamisen yhteydessä. Tällainen nykytilanteesta 

merkittävästi poikkeava linjanmuutos tulisi nähdäkseni 

saattaa eduskunnassa laajempana kokonaisuutena 

keskusteltavaksi. 
Porthaniassa 30.11.1999 

Kaarlo 
Tuori 


