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Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista (HE 50/2005 vp)

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien
perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Perustuslakia
koskevan hallituksen esityksen perustelujen mukaan tämä lause kattaa myös virkamiesten
oikeusaseman perusteet (HE 1/1998 vp, s. 131). Perustuslakivaliokunta on myös vahvistanut
tämän lähtökohdan (PeVL 3/2000 vp, s. 3).

Myös virkaehtosopimuksella voidaan puuttua yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Perustuslakivaliokunnan arvion mukaan perustuslain 80 § sääntelee lain säätämistä, asetuksen
antamista ja lainsäädäntövallan siirtämistä eikä säännös sellaisenaan määrittele sitä, mistä
työelämän kysymyksistä voidaan sopia virka- tai työehtosopimuksella. Virkaehto-sopimus on siten
tästä näkökulmasta arvioituna sellainen sääntelykeino, jota perustuslain 80 § ei suoranaisesti
sääntele. Tämä perustuslainkohta määrittelee toisin sanoen vain lainsäädäntövallan käyttämistä.
Perustus-lakivaliokunta on pitänyt kuitenkin selvänä, että jos valtion on tarkoitus antaa
oikeussääntöjä vastaavanlaisista seikoista, joista muuten sovitaan virkaehtosopimuksella, niistä
on säädettävä lailla. (PeVL 1/2005 vp).

Valtion virkaehtosopimuslain 2 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan virkaehtosopimuksin ei saa
sopia muun muassa "ulkomaanedustuksen virkamiehille maksettavista paikallisista
erikoisolosuhteista aiheutuvista lisistä ja korvauksista". Näin ollen voimassaolevan lainsäädännön
puitteissa ainoa tapa määritellä korvaukset on säätää niistä lailla. Ainakin virkamiehen
korvauksien perusteista on säädettävä lailla, kun otetaan huomioon perustuslain 80 §:n 1
momentin säännös.

Tältä kannalta arvioituna voidaan todeta, että lakiehdotus ulkomaan-edustuksen korvauksista
kylläkin määrittelee erilaisten korvausten nimikkeet. Korvauksia "maksetaan" virkamiehelle (1 §),
ja niiden "myöntämisestä" päättää ulkoasiainministeriö (3 §), mutta varsinaisesta oikeudesta
korvauksen saamiseen ei laissa ole säädetty. Sääntelyn tarkoituksena näyttäisi kuitenkin olevan,
että korvaukset eivät ole harkinnanvaraisia, vaan virkamiehellä on oikeus korvaukseen.

Korvauksia ovat lakiehdotuksen mukaan paikalliskorotus (4 §) ja erityiskorvaukset (5 §).
Korvausten yleiset määräytymisperusteet määritellään lakiehdotuksen 6 §:ssä. Säännös on
erittäin väljä, yieis-luonteinen ja sanonnallisesi vain esimerkinluonteinen. Korvauksien perusteet
eivät käy selvästi ilmi tästä säännöksestä. Lisäksi lakiehdotuksen 6 §:n mukaan ilmeisesti
muitakin määräytymisperusteita voisi olla käytössä. Lakiehdotuksen liitteenä olevasta
asetusluonnoksesta käy ilmi, että ulkomaanedustuksen korvausten perusteista olisi sisällöllisesti
tarkoitus säätää asetuksen tasoisesti.

Perustuslain 80 §:n 1 momentin kriteerien kannalta on ilmeistä, että ehdotettu laintasoinen sääntely on
liian ylimalkainen ja pääpiirteinen, koska siitä eivät riittävän yksiselitteisesti käy ilmi perusteet, joilla oikeus
ulkomaanedustuksen korvauksiin määräytyy. Lain tasolla ei ehkä ole välttämätöntä säätää kaikista
asetusluonnoksessa olevista yksityis-kohdista, mutta ainakin korvausten määräytymisen täsmälliset yleis-
perusteet on säädettävä lailla. Asetusluonnoksen säännökset sisältävät tällaiselle laintasoiselle
sääntelylle riittävän perustan. Laista tulisi lisäksi käydä yksiselitteisesti ilmi, mihin korvauksiin
ulkomaanedustuksen virkamies on oikeutettu ja mitkä korvaukset mahdollisesti ovat harkinnanvaraisia.

Ulkomaanedustuksen korvauksista olisi mahdollista sopia virkaehto-sopimuksella, mikäli virkamiehelle
maksettavia korvauksia koskeva sopimusvapauden rajoitus valtion virkaehtosopimuslain 2 §:ssä
kumottaisiin. Tällaiselle sopimusvapauden lakisääteiselle rajoitukselle ei ehkä ole enää samanlaisia
perusteita, kuin sille saattoi olla vuonna 1970 kyseistä lakia säädettäessä.



Perustuslakivaliokunnalle

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi

ulkomaanedustuksen korvauksista (HE 50/2005 vp).

Pääsääntönä on, että valtion virkamiesten palvelussuhteen ehdoista määrätään valtion

virkaehtosopimuslain (664/1970) mukaisella virkaehtosopimuksella. Virkaehtosopimuslain

2.3 §:n 1 kohdan mukaan ulkomaanedustuksen virkamiehille maksettavista paikallisista

erikoisolosuhteista aiheutuvista lisistä ja korvauksista ei kuitenkaan voida sopia. Nykyisin

on noudatettavana vuonna 1993 annettu laki ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten

erityisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista sekä muista etuuksista

(651/1993), asetus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erityisolosuhteiden

perusteella maksettavista korvauksista ja ulkoasiainministeriön päätös ulkomaanedustuksen

virkamiehille paikallisten erityisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista.

Voimassa oleva laki on varsin niukka, eikä pääsäännön mukaan sisällä korvauksia ja muita

etuuksia koskevia aineellisia säännöksiä. Laki perustuu delegoinnille. Sen 2 §:n mukaan

"tässä laissa tarkoitetuista korvauksista määrätään asetuksella säädettyjen yleisten

perusteiden mukaisesti ulkoasiainministeriön päätöksellä".

Korvauksia ja muita etuuksia koskevien säännösten antamistasoa sääntelee nykyisin

perustuslain 80 §. Sen 1 momentin mukaan lailla säädetään yksilön oikeuksien ja

velvollisuuksien perusteista. Perustuslain esitöissä korostettiin, että säännös koskee myös

virkamiesten oikeusaseman perusteita (HE 1/1998 vp, s. 131). On selvää, että lakitasoisen

sääntelyn jättäminen pelkästään nykyisen lain 2  §:n kaltaisen delegointisäännöksen varaan

ei vastaa perustuslain 80.1 §:n asettamia vaatimuksia. Lain tasolla on annettava säännökset

korvausoikeuden perusteista.



Nyt käsiteltävään lakiehdotukseen on sisällytetty säännökset siitä, minkälaisia korvauksia

ulkoasiainhallinnon virkamiehille maksetaan näiden ulkomailla suorittamasta työstä ja paikallisista

olosuhteista johtuvien erityisten menojen kattamiseksi (4-5 §), samoin kuin säännös korvausten yleisistä

määräytymisperusteista (6 §). Ulkoasiainministeriön asetuksella annettaisiin sen sijaan tarkemmat

säännökset laissa edellytettyjen korvausten maksamisen edellytyksistä, korvausten

määräytymisperusteista, korvausmääristä sekä menettelystä korvausten hakemisessa, myöntämisessä ja

maksamisessa (9 §). Lakiesityksen liitteeksi on otettu luonnos valtuutussäännöksen nojalla annettavaksi

asetukseksi.

Olennainen kysymys lakiehdotuksen valtiosääntöisessä arvioinnissa on, sisältääkö laki perustuslain 80 §:n

1 momentin edellyttämällä tavalla säännökset asianomaisten virkamiesten korvausoikeuden perusteista.

Hallituksen uutta perustuslakia koskevan esityksen perusteluissa todetaan, että "kaikki yksilön

oikeusasemaan vaikuttavat keskeiset säännökset tulisi antaa lailla" ja että "asetuksen antaja voitaisiin ...

lailla valtuuttaa antamaan tarkempia säännöksiä yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä vähäisistä

yksityiskohdista". Nähdäkseni on vaikea katsoa, että asetusluonnoksen säännökset rajoittuisivat

sääntelemään vain korvausoikeutta koskevia "vähäisiä yksityiskohtia". Ehdotetun sääntelykokonaisuuden

mukaan korvausoikeudesta määrättäisiin olennaisesti asetuksella: laissa olisi vain säännös yleisistä

määräytymisperusteista (6 §), kun taas kunkin korvauslajin perusteista säädettäisiin 9 §:n

valtuutussäännöksen nojalla asetuksella. Perustuslain 80.1 §:n voidaan katsoa edellyttävän, että myös

korvauslajikohtaiset saamisedellytykset säännellään lailla. Tätä kantaa seurattaessa suurin osa nyt

asetukseen ehdotetuista säännöksistä tulisi nostaa lain tasolle.

Lakiehdotuksen 10 §:n mukaan aiheettomasti maksettu korvaus voidaan periä takaisin valtion

virkamieslain 60 §:ssä säädetyin tavoin. Viittaus on syytä ulottaa myös virkamieslain 61 §.-ään, jossa

säädetään takaisinperinnän vanhentumisesta.

Pemstuslakivaliokunnan arvioitavana on parhaillaan myös hallituksen esitys laiksi

sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 110/2005

vp).Tamän lakiesityksen valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa kohdataan vastaavan

laisia palvelussuhteen ehdoista säätämisen tasoa koskevia kysymyksiä.

Heimolassa 7.10.2005 / ^

Kaarlo Tuori
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Veli-Pekka Viljanen

HE 50/2005 vp LAIKSI ULKOMAANEDUSTUKSEN KORVAUKSISTA

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.1O.2005

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki ulkomaanedustuksen korvauksista.

Lakiehdotuksen valtiosääntöoikeudelliset kytkennät liittyvät perustuslain 80 §:n asetuksenan-

tovaltaa ja lain alaa koskeviin säännöksiin. Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan lailla on

säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain

mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Perustuslain esitöiden mukaan säännös edellyttää, että

kaikki yksilön oikeusasemaan vaikuttavat keskeiset säännökset tulee antaa lailla. Esitöissä

todetaan erikseen lausekkeen kattavan myös virkamiesten oikeusaseman perusteet (HE 1/1998

vp, s. 131). Perustuslakivaliokunta on vahvistanut tämän tulkinnan perustuslain voimaantulon

jälkeisessä soveltamiskäytännössään (ks. esim. PeVL 3/2000 vp, PeVL 1/2005 vp).

Lakiehdotuksessa säädettäisiin korvauksista, joita maksetaan ulkomaanedustuk-

seen määrätyn ulkoasiainhallinnon virkamiehen ulkomailla suorittamasta työstäjä palkallisista

olosuhteista johtuvien erityisten menojen kattamisesta (1 §). Kyse on siten välittömästi vir-

kasuhteeseen liittyvistä etuuksista. Kyseiset korvaukset ovat ulkoasiainhallinnon virkamiesten

oikeusaseman kannalta niin merkittäviä, että niiden perusteista on perustuslain 80 §:n 1 mo-

mentin mukaan säädettävä lailla.

Lakiehdotuksen 2 luvussa säädettäisiin korvauslajeista (4 ja 5 §), korvauksen

yleisistä määräytymisperusteista (6 §) ja edunsaajasta (7 §). Lisäksi laissa olisi säännöksiä mm.

korvausten takaisinperinnästä (10 §) ja muutoksenhausta (11 §).

Lakiehdotus jättäisi kuitenkin edelleen korvauksia koskevia kysymyksiä ulko-

asiainministeriön asetuksen varaan. Ensinnäkin 5 §:n mukaan paikalliskorotuksen lisäksi

maksetaan pykälässä lueteltuja erityiskorvauksia "siten kuin ulkoasiainministeriön asetuksella

tarkemmin säädetään". Ehdotetun 9 §:n mukaan ulkoasiainministeriön asetuksella annetaan

tarkemmat säännökset korvausten "maksamisen edellytyksistä, korvausten määräytymisperus-

teista, korvausmääristä sekä menettelystä korvausten hakemisessa, myöntämisessä ja maksa-

misessa".
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Lakiehdotuksessa valitun sääntelytavan ongelmallisuus liittyy siihen, että laissa

säädettäisiin oikeastaan vain korvauslajeista (4 ja 5 §) ja hyvin yleisellä tasolla korvausten

yleisistä määräytymisperusteista (6 §). Vasta asetuksesta ilmenee sitten, milloin virkamiehelle

muodostuu varsinaisesti oikeus korvauksiin. Myös korvausten määräytymisperusteet käyvät

olennaisin osin ilmi vasta asetuksesta. Esimerkiksi koulutuskorvauksen osalta lakiehdotuksessa

todetaan vain sellaista maksettavan lapsen koulutuksesta aiheutuvista kohtuullisista kus-

tannuksista (5 § 4 k.). Milloin virkamiehellä on oikeus tällaiseen korvaukseen ja mitä kustan-

nuksia siitä voidaan korvata, paljastuu vasta liitteenä olevan asetusluonnoksen 19 §:stä, jonka

mukaan koulutuskorvauksena maksetaan mukana seuraavan lapsen esi-, perus-, lukio- ja am-

matillisesta perusopetuksesta aiheutuvat kohtuulliset koulun kirjoittautumis-, lukukausi-, op-

pilasvakuutus- ja koulukuljetusmaksut sekä muut välttämättömät kustannukset. Lisäksi säännös

sisältää mm. yksityiskohtaisen listauksen kustannusten kohtuullisuuden arviointikriteereistä.

Asian valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin kannalta on keskeistä, kuinka suoraan

virkamiehen oikeus korvauksiin on luettavissa lain säännöksistä. Käsillä olevassa arvi-

ointitilanteessa on ilmeistä, että pelkästään lakitasoinen sääntely antaa vain hyvin pääpiirteit-

täisen kuvan korvausjärjestelmän rakenteesta, joten sen pohjalta on useissa tapauksissa mah-

dotonta arvioida korvauksen saantioikeuden olemassaoloa ja korvauksen suuruuteen vaikuttavia

tekijöitä yksittäistapauksessa. Tämän vuoksi erityisesti korvauksen maksamisen edellytyksiä ja

korvausten määräytymisperusteita koskevaa asetuksenantovaltaa ei ole perustuslain 80 §:n 1

momenttiin liittyvien syiden vuoksi perusteltua antaa niin avoimena ulkoasiainrniiiis-teriölle

kuin 9 §:ssä on tehty, vaan lakiehdotusta olisi eri korvauslajien osalta jossain määrin

täsmennettävä niin, että laista selkeämmin ilmenisi ainakin se, millä edellytyksin virkamies on

oikeutettu korvaukseen ja ehdotettua 6 §:ää tarkemmin myös se, mitkä tekijät vaikuttavat

korvauksen määräytymiseen.

Yksittäisenä hallituksen esitykseen sisältyvään asetusluonnokseen liittyvänä

seikkana viittaan siihen, että luonnoksen 31 §:ssä säädetään ulkomaanedustuksen korvauslau-

takunnasta, josta ei ole lainkaan säännöksiä lain tasolla. Perustuslain 119 §:n 2 momentin mu-

kaan valtionhallinnon toimielinten yleisistä perusteista on säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin

kuuluu julkisen vallan käyttöä. Asetusluonnoksen mukaan korvauslautakunnalla ei olisi

varsinaista ratkaisuvaltaa korvausten perusteita koskevissa asioissa. Kuitenkin lautakunnan

tosiasiallinen merkitys päätettäessä korvausten perusteista olisi ilmeisesti hyvin ratkaiseva.

Tämän vuoksi pidän ilmeisenä, että ulkomaanedustuksen korvauslautakunta on sellainen val-

tionhallinnon toimielin, jonka perusteista on perustuslain 119 §:n 2 momentin mukaan säädet-

tävä lailla eikä asetuksella.
PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO */2005 vp



Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen
korvauksista

Hallintovaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallintovaliokunta on 8 päivänä syyskuuta 2005 pyytänyt hallituksen esityksestä laiksi

ulkomaanedustuksen korvauksista (HE 50/2005 vp) perustuslakivaliokunnan lausunnon.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- yksikön päällikkö Lauri Aaltonen, ulkoasiainministeriö

- professori Olli Mäenpää

- professori Kaarlo Tuori

- professori Veli-Pekka Viljanen.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ulkomaanedustuksen korvauksista, joka korvaa lain

ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista

korvauksista sekä muista etuuksista. Esityksen pääasiallisena tarkoituk-

HE 50/2005
vp

Versio O.l

sena on uudistaa lainsäädäntö korvausjärjestelmästä vastaamaan perustuslaista johtuvia

vaatimuksia.

Ehdotettu laki on ollut tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä tarkastellaan perustuslain 80 §:n

säännösten kannalta lainsäädäntövallan siirtämisestä ja asetuksen antamisesta. Pe-

rustelujen mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.



PeVL */2005 vp — HE 50/2005 vp

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Ulkomaanedustukseen määrätylle ulkoasiainhallinnon virkamiehelle maksetaan lakieh-

dotuksen 4 §:n perusteella paikalliskorotusta sekä — siten kuin ulkoasiainministeriön

asetuksella tarkemmin säädetään — 5 §:ssä olevassa luettelossa mainittuja erityiskorva-

uksia. Virkamiehelle voidaan 8 §:n nojalla maksaa erityisestä syystä myös muita korva-

uksia. Tarkemmat säännökset muun ohella korvausten maksamisen edellytyksistä ja

korvausten määräytymisperusteista annetaan 9 §:n nojalla ulkoasiainministeriön asetuk-

sella.

Sääntely on merkityksellistä lainsäädäntövallan siirtämistä ja asetuksen antamista

koskevien perustuslain 80 §:n säännösten kannalta. Pykälän 1 momentin säännöksellä lain

alasta on joukko asioita pidätetty lailla säänneltäviksi. Lailla on sen mukaan säädettävä

yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan

muuten kuuluvat lain alaan. Lauseke kattaa perustuslakiesityksen nimenomaisen

perustelumaininnan ja valiokunnan siihen pohjautuvan lausuntokäytännön mukaan myös

virkamiesten oikeusaseman perusteet (HE 1/1998 vp, s. 13 l/II, PeVL 3/2000 vp, s. 3/1,

PeVL 1/2005 vp, s. 3/1).

/ Sääntely lain tasolla muodostuu ehdotuksen perusteella huomattavan

yleispiirtei-

seksi. Lakiehdotus sisältää asiallisesti säännöksiä vain korvauslajeista ja eri

korvausten nimikkeistä samoin kuin mainintoja kunkin korvauksen aiheena olevista

seikoista. Lakiehdotuksessa on lisäksi hyvin yleisluonteinen säännös korvausten

yleisistä määräytymisperusteista. Laista ei sen sijaan ilmene, millä edellytyksillä

virkamiehellä on oikeus saada kutakin korvausta ja millä perusteilla kunkin

korvauksen suuruus määräytyy. Virkamiehen oikeusaseman kannalta keskeinen

sääntely jää näin ollen lakiehdotuksen 5 ja 9 §:n avointen valtuuksien nojalla

käytännössä kokonaan annettavaksi ulkoasiainministeriön asetuksella. Ehdotetun

kaltaiseen avoimeen lainsäädäntövallan delegointiin perustuva sääntely ei täytä

perustuslain 80 §:n 1 momentista johtuvaa vaatimusta virkamiehen oikeusaseman



PeVL */2005 vp — HE 50/2005 vp

perusteiden säätämisestä lailla. Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käytön

edellytyksenä siksi on, että lakiehdotusta täydennetään ehdotettua täsmällisem-millä

säännöksillä kunkin korvauksen saamisen edellytyksistä ja korvauksen suuruuden

määräytymisperusteista.

Valiokunta on kiinnittänyt huomiota esityksen taustalla vaikuttavaan valtion vir-

kaehtosopimuslain 2 §:n 3 momentin 1 momenttiin, jossa kielletään

virkaehtosopimuksella sopimasta ulkomaanedustuksen virkamiehille maksettavista

paikallisista erikoisolosuhteista aiheutuvista lisistä ja korvauksista. Asetuksen

antamista ja lainsäädäntövallan siirtämistä sääntelevä perustuslain 80 § ei sellaisenaan

koske  sitä,  mistä  työelämän  kysymyksistä  voidaan  sopia  työ-  tai

virkaehtosopimuksella. Tämä perustuslainkohta määrittelee julkisen vallan

lainsäädäntövallan  käyttämistä,  ja  on  selvää,  että  jos  valtion  on  tarkoitus  antaa

esimerkiksi virkaehtosopimuksella sinänsä sovittavista seikoista oikeussääntöjä, niistä

on säädettävä lailla (PeVL 41/2000 vp, s. 2—3, PeVL 1/2005 vp, s. 3).

Hallintovaliokunnan on tältä kannalta aiheellista arvioida, onko valtion virkaehtoso-

pimuslaissa säädetty, vain ulkomaanedustuksen virkamiehiä koskeva sopimiskielto ny-

kyisin enää lainkaan tarpeellinen, ja olisiko nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä tar-

koitettuihin korvauksiin liittyvät seikat asianmukaisinta siirtää virkaehtosopimuksella

sovittaviksi.

Lakiehdotuksen 10 §:ssä on kysymys aiheettomasti maksetun korvauksen takai-

sinperinnästä. Pykälässä on asianmukaista viitata valtion virkamieslain 60 §:n lisäksi sa-

man lain 61 §:ään, jossa säädetään takaisinperinnän vireillepanoajasta.

Esityksen liitteenä olevan asetusluonnoksen 31 §:ssä tarkoitetun ulkomaanedus-

tuksen korvaus lautakunnan yleisistä perusteista on toimielimen tosiasiallisen merkityksen

vuoksi asianmukaista säätää lailla, vaikka lautakunnan tehtäviin ei luonnoksen perusteella

näyttäisikään kuuluvan julkisen vallan käyttöä perustuslain 119 §:n 2 momentin mielessä.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,



PeVL */2005 vp — HE 50/2005 vp

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 5 ja 9

§:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset

otetaan asianmukaisesti huomioon.

Helsingissä päivänä lokakuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.   Kimmo Sasi/kok
vpj. Arja Alho/sd
jäs.  Hannu Hoskonen /kesk

Sinikka Hurskainen /sd
Roger Jansson Iv
Irina Krohn /vihr
Annika Lapintie /vas
Outi Ojala /vas

Reino Ojala /sd Klaus
Pentti /kesk Markku
Rossi /kesk Simo
Rundgren /kesk Arto
Satonen /kok Seppo
Särkiniemi /kesk Ilkka
Taipale /sd Astrid Thors
I x Jan Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Sami Manninen.


