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Herra puheenjohtaja

Hallituksen esityksen 46/1997 (Energiaperuskirja) valtiosääntöoikeudelliset
ongelmat keskittyvät mielestäni
1. kysymykseen sitoutumisesta 26 ja 27 artikloissa säädettyjen lainkäyttöelin-

ten päätösvaltaan sekä
2. säännöksiin pakkolunastuksesta suhteessa HM 12,2 §:ssä säädettyihin pakko-
lunastuksen edellytyksiin.

26 §:ssä säädetty sopimusvaltion ja yksityisen investoijan välisten erimielisyyk-
sien käsittelysäännös on tavattoman mutkikas ja vaikeaselkoinen sen suhteen,
mihin Suomi valtiona loppujen lopuksi sitoutuu. Artiklan 8 kohdan mukaan
välitystuomiot mahdollisine koronmaksuvelvoitteineen ovat lopullisia ja riidan
osapuolia sitovia. Riitaosapuolen aluehallinnon tai alueellisen viranomaisen
toimenpidettä koskevassa välitystuomiossa voidaan määrätä sopimuspuoli mak-
samaan rahakorvaus muun korvauksen sijasta. Kunkin sopimuspuolen on vii-
pymättä ja tehokkaasti pantava tuomio täytäntöön.
Kyseessä on siis relaatio (oikeudellinen suhde) suvereeni valtio / yksityisoikeu-
dellinen oikeushenkilö.
27 artiklan mukaan sopimusosapuolten väliset tulkintaa ja soveltamista koske-
vat riidat ratkaistaan välitysoikeudessa. Sen tuomio on lopullinen ja sitoo kaik-
kia osapuolia. Kyseessä on siis relaatio valtio/valtio.

26 ja 27 artiklan valtiosääntöoikeudellinen arviointi liittyy HM 1 §:n ja 2 §:n
tulkintaan. Suomi on täysivaltainen (suvereeni) tasavalta. Tuomiovalta kuuluu
riippumattomille tuomioistuimille.
Suvereniteetti on tapana jakaa kahtia. Puhutaan ulkoisesta ja sisäisestä suvere-
niteetista 1. alueherruudesta. Ulkoinen suvereniteetti tarkoittaa valtion kansain-
välisoikeudellista asemaa valtioiden yhteisössä. Valtiolla on mm. oikeus tasa-
arvoon ja omaan ulkopolitiikkaan; yleensäkin operaatiovapauteen kansainväli-
sissä suhteissaan.
Sisäinen suvereniteetti (alueherruus) merkitsee sitä, että Suomen alueella ei
vieraan valtion tai kansainvälisen järjestön toimesta voi käyttää julkisoikeudel-
lista valtaa.
Sisäisen ja ulkoisen suvereniteetin rajoituksiin on säätämisjärjestysvalinnoissa
suhtauduttu toisistaan poikkeavalla tavalla. Pääsääntönä on, että ulkoisen suve-
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reniteetin rajoitukset edellyttävät pelkän eduskunnan suostumuksen. Sen sijaan
sisäisen suvereniteetin (alueherruuden) rajoitukset vaativat supistetussa
perustuslainsäätämisjärjestyksessä säädetyn lain. 1990- luvulle saakka tulkinta
noudatti varsin tarkoin tätä linjaa.1

Varsin tuoreessa lausunnossa sopimuksesta, joka liittyi NATO-valtioiden oi-
keusaseman sääntelyyn, vahvistettiin jälleen kerran sääntö, että vieraan valtion
toimielimet eivät voi käyttää julkista valtaa Suomen alueella tavallisella lailla
voimaansaatetun sopimuksen nojalla.
Perustuslakivaliokunta on muutamassa ratkaisussa katsonut, että jos ulkomaa-
laiset viranomaiset käyttävät toimivaltaa Suomen alueella yhdessä suomalaisten
viranomaisten kanssa, järjestely ei vaadi poikkeuslakia 1. ei ole sisäisen su-
vereniteetin rajoitus.
Lausunnoissa 2/1990 15/1992 laajennettiin perustuslainsäätämisjärjestyksen
käyttöalaa jossain määrin. Kun Suomi liittyi Euroopan ihmisoikeusyleissopi-
mukseen ja Euroopan talousalueeseen, se sitoutui noudattamaan Ihmisoikeus-
tuomioistuimen, välitystuomioistuimen ja EFTA:n tuomioistuimen päätöksiä.
Kun oli ajateltavissa, että näiden lainkäyttöelinten tuomiot pakottivat muutta-
maan sisäistä kansallista lainsäädäntöä, katsottiin sopimukset perustuslain vas-
taisiksi.
Kansainvälisen lainkäyttöelimen päätös ei lausuntojen 2/1990 ja 15/1992 ta-
pauksissa merkinnyt välitöntä päätösvallan käyttämistä Suomen alueella. Suomi
muuttaa jatkossakin lainsäädäntöään suomalaisten lainsäädäntövallan käyttäjien
päätöksin. Näin siis mentiin jossain määrin alueherruuden käsitteen ulkopuo-
lelle.
Artiklojen 26 ja 27 tapauksissa ei ole kysymys siitä, että puututtaisiin ylimpien
valtioelinten toimivaltaan. Sitovat päätökset saattavat sisältää
korvausvelvoitteita. 26 artiklan tapauksessa asia on melko selvä. 27 artiklan
tapauksessa on teoriassa ajateltavissa, että välitystuomioistuimen päätös voi
vaatia lainsäädäntömuutoksia. Minusta tuntuu hyvin epätodennäköiseltä, että
tästä on kysymys. Jos kuitenkin välitystuomioistuimen toimivalta on niin laaja,
että siihen sisältyy valta määrätä lainsäädäntömuutoksia (lunastuslainsäädäntö),
27 artikla saattaa ratkaisujen 2/1990 ja 15/1992 linjalla vaatia poikkeuslakia.
Kuten sanottu, en kuitenkaan usko, että tällaisesta on kysymys.
Liitteessä siteerattu Jugoslavia-tapaus (kaksoisalleviivattu kohta) viittaa jonkin
verran laajennettuun suvereniteettirajoitustulkintaan.
Pelkästään se, että Suomen valtio voidaan määrätä rahakorvauksiin - vaikkakin
kansainvälisoikeudellisen tason välityselimen päätöksin - ei minusta ole
perustuslain vastaista sisäisen suvereniteetin rajoittamista.
Lainsäädäntömuutospakko on aivan eri kaliiperin asia. Minusta on
valtiosääntöoikeudellisesti merkityksetöntä, määrätäänkö Suomen valtio
korvausvelvolliseksi vieraalle valtiolle tai ulkomaalaiselle oikeushenkilölle
kansallisen tuomioistuimen (tai kansainvälisen välityselimen) päätöksin. On
varsin luontevaa, että Suomen val-

1 Teoriasta ja käytännöstä vuoteen 1973 saakka ks. I.Saraviita, Kansainvälisen järjestön perussäännön ...
Vammala 1973 s.225 ss.



4

tio määrätään kansallisessa tuomioistuimessa korvausvelvolliseksi vieraalle
valtiolle tai yksityiselle oikeushenkilölle. Suomalaiset tuomioistuimet ovat val-
tiovallasta riippumattomia. Se, että korvauspäätöksen tekee välitystoimielin, ei
mielestäni ole niin merkittävä ulkoisen suvereniteetin rajoitus, että se vaatisi
perustuslainsäätämisjärjestyksen.
Ei ole aivan selvää, voidaanko relaatiossa yksityinen investoija/valtio (26 ar-
tikla) asetettavaa välitystoimielintä pitää kansainvälisoikeudellisen tason elime-
nä. Se saattaa olla sittenkin kansainvälisyksityisoikeudellinen. Silloin ei olisi
kyse suvereniteettirajoituksesta missään muodossa.
Lisäpiirteenä tässä välitysmenettelyssä on se, että Suomen valtiolla on 27 artik-
lan välitysmenettelyssä oma edustajansa. Puheenjohtajana toimii puolueeton
henkilö.

* * *
Etenkään vanhemmassa oikeuskäytännössä (jota ei ole arvioitu perustuslakiva-
liokunnassa) sitoutumista kansainvälisoikeudelliseen välitysmenettelyyn ei ole
pidetty valtiosääntöongelmana.2 on hyvä, että tähän periaatteelliseen asiaan saa-
daan nyt perustuslakivaliokunnan kanta. Joka tapauksessa vaikutelmani on se,
että Suomea oikeuskulttuuriltaan vastaavissa valtioissa sitoutumista kansainvä-
lisoikeudellisen tason lainkäyttöön ei pidetä valtiosääntöasiana. Ongelmallista
on ollut kansallisten valtioelinten toimivallan luovutus ylivaltiolliselle tasolle.
Tätä silmällä pitäen on säädetty erityismenettelyjä useaan valtiosääntöön.

13 artiklan sisältämä korvausmenettely.

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa todetaan, että artiklan mää-
räykset ovat osittain ristiriidassa pakkolunastuslainsäädännön kanssa. Tämä
seikka voidaan jakaa kahteen osaan. Jos sopimus on ristiriidassa vain tavallisena
lakina säädettyjen säädösten kanssa, sopimus vaatii eduskunnan hyväksynnän
lisäksi tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä säädetyn voimaansaattamislain.
Jos sen sijaan 13 artikla on ristiriidassa HM 12,2 §:n pakkolunastussäännösten
kanssa, voimaansaattamislaki on säädettävä poikkeuslakina 2/3 enemmistöllä
VJ 69,1 §:ssä säädetyin tavoin.
HM 12,2 § asettaa pakkolunastukselle kaksi edellytystä: 1. lunastuksen on olta-
va yleisen tarpeen vaatima ja 2.varallisuudesta on maksettava täysi korvaus.
Säännös koskee nykyisin erotuksetta sekä Suomen kansalaisten että ulkomaa-
laisten (sekä fyysisten että oikeus-) henkilöiden varallisuutta. 13 artiklan 1 a)
kohdan mukaan pakkolunastus on sallittu "yleisen edun vuoksi", englanniksi
"public interest". 12,2 §:n yleisen edun vaatimus näyttää toteutuvan.

2 I. Saraviita, emt. s.293 s. Mm. sitoutumista kansainvälisen tuomioistuimen tuomiovaltaan ei pidetty
perustuslakikysymyksenä. Suomi on myös merioikeusyleissopimuksen sitomana velvollinen noudatta-
maan tuomioistuimen päätöksiä (mm. Tanskan salmiin rakennettavaa siltaa koskenut riita-asia Tanskan
ja Suomen välillä, jossa sittemmin saavutettiin sovinto), eikä tämä vaikuttanut merioikeusyleissopimuk-
sen voimaansaattamislain säätämisjärjestykseen. Korostan kuitenkin, ettei perustuslakivaliokunta ole
antanut yksityiskohtaista lausuntoa tällaisen sitoutumisen perustuslainmukaisuudesta.



5

Pakkolunastuksesta on säädettävä HM 12,2 §:n mukaan lailla. Tämä "laki" on
energiaperuskirjan voimaansaattamislaki. Tietääkseni tämä on ensimmäinen
kerta, kun pakkolunastuksen todelliseksi oikeusperusteeksi (tosin voimaansaat-
tamislain välityksin) tulee kansainvälisoikeudellinen sopimus.
Lunastuskorvauksen on oltava "riittävä ja asianmukainen" (adequate and ef-
fective). Korvauksen määrän sääntely ei ole yhdenmukainen "täyden korvauk-
sen" eli yleensä markkinahinnan kanssa. Kansainvälisessä oikeudessa ja Ihmis-
oikeusyleissopimuksen lisäpöytäkirjassa ei edellytetä täyttä vaan usein alempaa
korvausta3. Kysymyksenalaiseksi jää siis se, merkitseekö "riittävä ja asianmu-
kainen" samaa kuin täysi korvaus. Jos sopimus mahdollistaa investointikohteen
pakkolunastuksen alle markkinahintojen, käyvän arvon, sopimuksen säännös on
ristiriidassa HM § 12,2 §:n kanssa. Minun kielikorvani mukaan sana "riittävä"
on heikompi kuin "täysi". "Rikkaalle riittää vähempikin". Tätä ongelmaa ei voi
oikeustieteen keinoin ratkaista. Asia voisi ehkä hoitua perustuslakivaliokunnan
tulkintalausumalla.
Edellisessä kappaleessa mainittu ongelma saa lisäsävyjä siitä, että Suomi saattaa
sitoutua maksamaan korkeampia korvauksia suorittamistaan (sinänsä ilmeisen
teoreettisista) pakkolunastuksista kuin muut sopijavaltiot. Toisin sanoen suo-
malaisen sijoittajan omaisuus voidaan ehkä pakkolunastaa "riittävästä" arvosta,
alle markkinahinnan, kun taas Suomi joutuu maksamaan tuon toisen maan in-
vestoijalle Suomessa täyden korvauksen.

Johtolause

Jos katsotaan, että sopimusmääräykset eivät vaadi voimaansaattamista poik-
keuslailla, johtolause tulee kirjoittaa muotoon "eduskunnan päätöksen mukai-
sesti . . .". Viittaus 69, 1 §:ään ei ole tarpeen eikä oikeastaan asianmukainen. Se
oli sitä aikana jolloin tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjä
voimaansaattamislakeja koski pääsäännöstä (kumottu VJ 66,7 §) poikkeava le-
päämään jättämistä tarkoittava kielto. Nykyisin voimassa oleva VJ 69,1 §:n le-
päämään jättämiskielto tarkoittaa vain perustuslaeista poikkeavia voimaansaat-
tamislakeja.

Ilkka Saraviita

Liite

3 Ihmisoikeusyleissopimuksen I lisäpöytäkirjan mukaan pakkolunastuksin ei saa keneltäkään riistää
hänen omaisuuttaan muutoin kuin yleisen edun nimissä, laissa määrättyjen ehtojen mukaan sekä "kan-
sainvälisen oikeuden yleisten periaatteiden mukaan". Etenkään kansallistamistapauksissa ei täyttä kor-
vausta vaadita, yksittäisiltä, omiin kansalaisiin kohdistuvilta pakkolunastuksilta kylläkin.
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Suvereniteetti, julkisen vallan käyttäminen

Hallituksen esityksessä ehdotettiin säädettäväksi laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä
rikoksia käsittelevän kansainvälisen tuomioistuimen toiminnasta ja tuomioistuimelle an-
nettavasta oikeusavusta. Esityksen taustalla on se, että YK:n turvallisuusneuvosto on
25.5.1993 hyväksynyt päätöslauselman, jolla perustetaan entisen Jugoslavian alueella tehtyjä,
vakavia kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksia käsittelevä kansainvälinen
tuomioistuin. Ehdotettuun lakiin sisältyivät säännökset sekä tuomioistuimen päätösten
tunnustamisesta että täytäntöönpanosta Suomessa.
Hallituksen esityksessä esitettiin perusteluja poikkeuslain säätämiselle, jotka valiokunta
viittausmaininnalla hyväksyi sellaisinaan. Hallituksen esityksen säätämisjärjestysosassa
viitattiin lakiehdotuksen 4§:ään. Sen mukaan Suomen olisi suostuttava kansainvälisen tuo-
mioistuimen tekemään rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevaan pyyntöön myös
silloin, kun luovutettavaksi pyydettävä henkilö on Suomen kansalainen.8§:n mukaan
tuomioistuimeen kutsuttava todistaja olisi velvollinen noudattamaan kutsua. Säännökset olivat
ristiriidassa hallitusmuodon 7§:n kanssa, jonka mukaan Suomen kansalaisella on oikeus
oleskella maassa.
Perustuslain säätämisjärjestyksen teki tarpeelliseksi myös se, että henkilöt luovutettaisiin
erikoistuomioistuimelle, mikä siis saattoi olla ristiriidassa HM 13§:n ja 60, 2§:n kanssa.
Lakiehdotuksen 7§:n mukaan kansainvälisellä tuomioistuimella olisi oikeus panna itsenäisesti
Suomen alueella toimeen tutkimuksia ia siten käyttää Suomen alueella toimeenpanovaltaa,
mikä rajoittaa hallitusmuodon 1 ia 2S:n mukaan Suomelle kuuluvaa täysivaltaisuutta^

Lakiehdotuksessa tunnustettiin kansainvälisen tuomioistuimen ensisijainen toimivalta
rikosasioissa. mikä saattoi olla ristiriidassa perustuslakien tuomiovaltaa koskevien säännös-
ten kanssa. Toisaalta on otettava huomioon, että vakiintuneen käsityksen mukaan Suomen
tuomioistuinten toimivaltaa rikosasioissa voidaan rajoittaa tavallisessa lainsäätämisjärjes-
tyksessä esimerkiksi siksi, että Suomen tuomioistuimen toimivaltaan ei kuuluisi tutkia rikosta.
joka on tehty Suomen alueen ulkopuolella.

Valiokunnan kannanotto:
Valtiopäiväjärjestyksen 69, 1§ koskee sanamuotonsa mukaan lakiehdotusta, jolla hyväksytään
rauhansopimukseen tai muuhun valtiosopimukseen sisältyviä lainsäädännön alaan kuuluvia
määräyksiä. VJ 69§ soveltui lakiehdotukseen.
Lakiehdotus koskee valtiopäiväjärjestyksen 69, 1§:n jälkimmäisessä virkkeessä tarkoitetuin
tavoin perustuslakia niissä kohdissa, jotka on mainittu esityksen
säätämisjärjestysperusteluissa. Lausuntoon 15/1992 vp viitaten valiokunta huomauttaa, että
lakiehdotuksen johtolause on muutettava seuraavasti:" Eduskunnan päätöksen mukaisesti,
joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n 1 momentissa määrätyllä tavalla, säädetään:"
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Prvl 34/1993
-------------------------------

Valiokunnan kannanotot

Eduskunnan suostumus Euroopan ihmisoikeussopimuksen hyväksymiseen oli tarpeen perus-
tuslakivaliokunnan lausunnossa n:o 2/1990 vp mainituista syistä. Nyt käsiteltävänä oleva yh-
destoista pöytäkirja muuttaa olennaisesti nykyisin voimassa olevaa ihmisoikeussopimusta,
etenkin sen mukaista valvontajärjestelmää. Pöytäkirja sisältää siten eduskunnan suostumusta
edellyttäviä määräyksiä.

Ihmisoikeussopimuksen voimaansaattamislaki käsiteltiin aikanaan ns. supistetussa perustus-
lainsäätämisjärjestyksessä, minkä vuoksi se on valtiosääntöoikeudelliselta luonteeltaan ns.
poikkeuslaki. Vaikeutettua säätämisjärjestystä käytettiin, koska ihmisoikeustuomioistuimen
ia EN:n ministerikomitean toimivalta poikkesi eräissä suhteissa täysivaltaisuutta koskevista
hallitusmuodon säännöksistä.

Toiseksi, uusi pöytäkirja muuttaa periaatteellisesti ihmisoikeustuomioistuimen asemaa. Sen
pakollisen tuomiovallan edellytyksenä ei enää ole, että sopimusvaltio on nimenomaan
ilmoittanut tunnustavansa tämän. Muutoksen todellinen vaikutus Suomen kannalta ei
kuitenkaan ole oleellinen, koska Suomi jo on tunnustanut ihmisoikeustuomioistuimen
pakollisen toimivallan määräämättömäksi ajaksi. Näin ollen tältäkään osin ei valiokunnan
mielestä ele estettä käsitellä voi-maansaattamislakiehdotusta tavallisessa
lainsäädäntöjärjestyksessä.

PeVL 21/1995
--------------------------

Ihmisoikeussopimukset, suvereniteetti, Ahvenanmaa, perustuslakivaliokunnan kompetenssi,
perustuslainmukaisuuden valvonta

Lain todettiin edellyttävän ns. supistetun perustuslainsäätämis-
järjestyksen käyttämistä siksi, että sopimuksen edellyttämä si-
toutuminen ihmisoikeustuomioistuimen päätösvaltaan merkitsee
kansainväliseen valvontaan alistumista. Samaa merkitsi myös mi-
nisterineuvoston toimivaltaan sitoutuminen. Jo hallitus oli katsonut,
että tällainen järjestely on ristiriidassa HM 1 ja HM 2 säännösten
kanssa valtion suvereniteetista. Valiokunta korosti kuitenkin, ettei
ihmisoikeustoimikunta raportissaan voi määrätä valtiolle mitä tahansa
seuraamuksia. Luonteeltaan raportit eivät ole oikeudellisesti sitovia.
Pelkästään se, että toimikunnan päätöksellä asia voi tulla siirretyksi
tuomioistuimeen, ei merkitse suvereniteettirajoitusta.

Prvl 2/1990

-------------------------------
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Suvereniteetti, tuomiovalta, toimeenpanovalta, lainsäädäntövalta, delegaatio,
etusijasäännöstö, HM 1, HM 2, VJ 69. 1 ja 2, budjettivalta, omaisuudensuoja, HM 6, ETA, EFTA,

Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon hallituksen esityksestä Euroopan talousalueen (ETA)
perustamiseen liittyvien sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä. Perusteellisessa
lausunnossa valiokunta totesi sopimuskokonaisuuden olevan useassa suhteessa ristiriidassa
perustuslakien kanssa.
Pääsopimuksen 111 artiklan 4 kohdan mukaan tietyt riidat voidaan saattaa ratkaistaviksi
välimiesmenettelyssä, jossa annettava tuomio sitoo riidan osapuolia. Koska on mahdollista,
että riidan kohteena oleva toimenpide on toteutettu lain muodossa, voi välitystuomiosta seu-
rata välitön velvoite muuttaa lakia tai kumota se. Perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan
2/1990 vp Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimivallan tunnustamisen merkitsevän
poikkeamista Suomen täysivaltaisuutta koskevista hallitusmuodon säännöksistä, koska
tuomioistuimen toteama sopimusrikkomus asiallisesti ottaen saattaa johtaa siihen, että so-
pimusvaltion täytyy muuttaa lainsäädäntöään. Vastaavasta syystä on nyt käsiteltävänä oleva
lakiehdotus käsiteltävä perustuslainsäätämisjärjestyksessä.
Valvontaviranomaisen ia tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTAn tuomioistuimen toi-
mivalta voi johtaa siihen, että Suomen tulee muuttaa lainsäädäntöään. Seikka vaati perus-
tuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä.

Prvl 15/1992

-------------------------------------- --

Suvereniteetti, tuomiovalta, kuolemanrangaistus, varauma, lainsäätämisjärjestys HM
1 § ,HM2§H M6,2  §.

Hallituksen esityksen 19/1997 pääasiallisena sisältönä oli voimaansaattaa Brysselissä
19.6.1995 tehty sopimusjärjestely Pohjois-Atlantin sopimusvaltioiden ja muiden
rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä.

Valiokunnan kannanotot.

Sopimuksen sanamuoto mahdollisti sen, että Suomen alueella annetaan
kuolemanrangaistus, vaikkakin säännökset estivät sen täytäntöönpanon Suomen alueella.
Tuomitsemisen mahdollisuus oli ristiriidassa hallitusmuodon 6 §:n 2 momenttiin sisältyvän
yksiselitteisen ja ehdottoman kiellon kanssa.

Lähettäjävaltion edustajan pidätysvaltuudet olivat niin laajat, että ne eivät vastaisi
valtion täysivaltaisuutta ja täytäntöönpanovallan käyttöä koskevia hallitusmuodon 1 ja 2 §:n
säännöksiä.

Vieraan valtion sotilaspoliisin valtuudet vartioida lähettäjävaltin leirejä ja muita
laitoksia olivat julkisen vallan käyttönä Suomen alueella ristiriidassa em. säännösten kanssa.
Asia tulisi kuitenkin valtiosääntöoikeudellisesti toisin arvioitavaksi, jos ulkomaisen
sotilaspoliisin valtuudet olisivat käytettävissä asianomaisiin joukkoihin kuulumattomiin
nähden vain yhteistoiminnassa suomalaisten viranomaisten kanssa.

Valiokunta viittaisi käännöksien (suomeksi ja ruotsiksi) osalta siihen, että eduskunta
ei hyväksy käännöksiä, mutta se esimerkiksi voi tehdä niistä huomautuksia ( 21/1995).
Valiokunta viittasi käsittelyn kuluessa esitettyihin huomautuksiin ja edellytti, että hallitus
tarkistaa käännökset.



9

Lakiehdotus vaati johtolauseen muuttamista seuraavasti:" Eduskunnan päätöksen
mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n 1 momentissa määrätyllä tavalla,
säädetään".

PeVL 6/1997

--------------------------


