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PERUSTUSLAKI 2000 -TIEDOTUSTYÖRYHMÄN SEURANTAMUISTIO

1. Työryhmän kokoonpano ja tehtävä

Puhemiesneuvosto asetti 28 päivänä huhtikuuta 1999 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää
valtiosääntöuudistukseen liittyviä erilaisia tiedottamistarpeita ja laatia ehdotus selvitykseen perustuvaksi valtiosääntöuudistuksen tiedottamis- ja julkaisusuunnitelmaksi sekä seurata suunnitelman
toteutumista.

Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen ja jäseniksi hallintojohtaja Kari T. Ahonen ja valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen eduskunnan kansliasta, lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo ja tiedotuspäällikkö Pirkko Kauppinen oikeusministeriöstä, lähetystöneuvos Frank Hellstén ulkoasiainministeriöstä, professori Mikael Hidén Helsingin yliopistosta, vt.
professori Veli-Pekka Viljanen Turun yliopistosta sekä kansleri Jaakko Nousiainen. Työryhmän
sihteereinä toimivat valiokuntaneuvos Sami Manninen ja valiokuntaneuvos Ritva Bäckström
eduskunnan kansliasta. Lisäksi työryhmä kutsui pysyväksi asiantuntijakseen selvitysmies Mikko
Valtasaaren eduskunnan kansliasta.

Työryhmä otti nimekseen Perustuslaki 2000 -tiedotustyöryhmä.

2. Työryhmän toiminta

Työryhmän tuli saada selvityksensä ja ehdotuksensa valtiosääntöuudistuksen tiedottamis- ja
julkaisusuunnitelmaksi valmiiksi 30.9.1999 mennessä. Työryhmä jätti 9.9.1999 puhemiesneuvostolle muistionsa, joka sisälsi työryhmän ehdotuksen tiedottamis- ja julkaisusuunnitelmaksi.

Muistiossaan työryhmä ehdotti, että eduskunta asettaa yleisen tiedottamisen toimeenpanoa varten
suppeahkon toimielimen, johon tulisi eduskunnan, oikeusministeriön ja ulkoasiainministeriön
edustajien lisäksi kuulua valtiosääntöoikeuden ja tiedottamisen asiantuntijoita.
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Työryhmän ehdotuksen mukaisesti puhemiesneuvosto asetti 1.10.1999 Perustuslakitiedotuksen
toteutustyöryhmän, jonka tehtävänä oli huolehtia perustuslakiuudistuksen yleisen tiedottamisen
toimeenpanosta ja vieraskielisen Suomen valtiosääntöjulkaisun toteuttamisesta sekä selvittää
perustuslakiuudistuksesta eri kohderyhmille laadittavien verkkoversion ja CD-tietolevyn toteuttamismahdollisuuksia ja -tapoja. Työryhmän puheenjohtajana toimi valiokuntaneuvos Jarmo
Vuorinen eduskunnan kansliasta. Työryhmä luovutti muistionsa puhemiesneuvostolle 15.6.2000.

Toimeksiantonsa mukaisesti Perustuslaki 2000- tiedotustyöryhmä on muistionsa luovuttamisen
jälkeen seurannut ehdotustensa toteutumista. Työryhmä on pitänyt kaksi kokousta syksyllä 2000.

3. Perustuslakitiedottamisen toteuttaminen

3.1. Perustuslakikirjanen ja esite

Perustuslakiuudistuksesta toimitettiin yleisöpainos, joka sisälsi Suomen perustuslain tekstin ja
lyhyet saatesanat. Lisäksi laadittiin poliittisen toimituksen esimies Unto Hämäläisen tekstiin ja
taiteilija Pekka Vuoren kuvitukseen perustuva, kansantajuinen esite uuden perustuslain keskeisestä sisällöstä. Yleisöpainos ja esite jaettiin vuoden 2000 helmi- maaliskuussa kaikkiin kotitalouksiin. Saamenkielisen julkaisun jakelusta saamenkielisille kotitalouksille huolehti saamelaiskäräjät.

Perustuslakijulkaisut jaettiin myös kouluille opetustarkoitukseen. Jakelu sisälsi kaikki Suomen
peruskoulut (ala- ja yläasteet, erityiskoulut sekä näitä korvaavat koulut), lukiot (nuorisoasteen
sekä aikuislukiot ja näitä korvaavat koulut), ammatilliset oppilaitokset, ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, ammattikorkeakoulut, kansanopistot, kansalaisopistot, kesäyliopistot, kirjeoppilaitokset, liikunnan koulutuskeskukset, musiikkioppilaitokset, opintokeskukset ja yliopistot.
Kansalaisjakelun ja kouluille suunnatun jakelun lisäksi julkaisuja lähetettiin kirjastoille. Jakeluun
kuuluivat kunnalliset kirjastot, yliopistokirjastot sekä muut erikoiskirjastot. Jakelusta huolehti
eduskunnan kirjasto.

Kokouksessaan 4.9.2000 Perustuslaki 2000 -tiedotustyöryhmä totesi, että perustuslakikirjasta ja
esitettä on jäljellä eduskunnan varastoissa runsaasti. Tämän johdosta työryhmä päätti ryhtyä
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toimenpiteisiin jäljellä olevien perustuslakikirjasten ja esitteiden jakelun järjestämiseksi. Perustuslakikirjasta päätettiin toimittaa opiskelijoiden käyttöön yliopistojen julkisoikeuden ja valtio-opin
laitoksille, tiedekuntakirjastoille ja opiskelijakirjastoille sekä kunnallisille kirjastoille. Lisäksi
ilmoittaa Opettaja-lehdessä ja Läraren-lehdessä, että kyseistä aineistoa on saatavana eduskunnasta
opetuskäyttöön.

3.2. Erityisryhmille tiedottaminen

Perustuslakitiedotuksesta erityisryhmille huolehdittiin siten, että Kuurojen liitolle, Näkövammaisten keskusliitolle ja Kehitysvammaliitolle myönnettiin hakemusten perusteella avustusta tiedottamisen järjestämiseksi.

Kehitysvammaliitto toimitti perustuslaista suomen- ja ruotsinkielisen "Valta kuuluu kansalle"
selkoesitteen. Kuurojen liitto toimitti video-ohjelman, jossa perustuslakiesite käännettiin viittomakielelle. Ohjelma sisälsi myös haastatteluosuuksia, joissa eri henkilöt kertoivat perustuslain
valmisteluprosessista, toteutuksesta ja kokemuksistaan. Ohjelma jälkiäänitettiin sekä suomeksi
että ruotsiksi. Näkövammaisten keskusliitto tuotti avustuksen turvin sekä suomen- että ruotsinkielisten jäsenlehtien mukana jaetun liitteen, joka sisälsi perustuslakiesitteen tekstin sekä keskeisiä
kohtia itse perustuslaista. Liite tuotettiin isokirjoituksella, pistekirjoituksella ja äänitteenä Ckasettina.

3.3. Tiedottaminen Internetin välityksellä

Perustuslakiuudistuksesta tiedotettaessa hyödynnettiin sähköisten viestintäjärjestelmien tuomia
mahdollisuuksia. Oikeusministeriö toteutti perustuslakitietoa sisältävät verkkosivut, jotka löytyvät
osoitteesta www.om.fi/perustuslaki. Suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset sivut sisältävät muun
muassa esitetekstin, perustuslain tekstin, perustuslakiseminaareissa pidettyjä esitelmiä, perustuslain käsittelyyn liittyviä tekstejä, muita säädöksiä sekä tietoa uudistuksesta. Oikeusministeriön
perustuslakisivuille on yhteys myös eduskunnan Faktasta ( www.eduskunta.fi ).
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Oikeusministeriön perustuslakisivulle saadaan syksyllä 2000 linkitetty perustuslain verkkoversio,
jossa käyttäjä voi siirtyä perustuslain pykälätekstistä suoraan ao. pykälän perusteluihin. Lisäksi
oikeusministeriö asettaa syksyn 2000 aikana asiantuntijatyöryhmän, jonka tehtävänä on huolehtia,
että perustuslain asianomaisista pykälistä saadaan verkkoversioon viittaukset uuden perustuslain
voimassaoloaikana tehtyihin perustuslakivaliokunnan lausuntoihin sekä korkeimpien oikeuksien ja
ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisuihin.
Cd-tietolevyn valmistamista työryhmä ei ole tässä vaiheessa pitänyt ajankohtaisena, kuten ei
myöskään opetusvideota oheismateriaaliksi kouluihin.

3.4. Ulkomaille suuntautuva tiedotus

Ulkomaille suuntautuvaa tiedotusta varten päätettiin toimittaa Suomen valtiosääntö -julkaisu
ruotsin-, englannin-, ranskan-, saksan-, espanjan- ja venäjänkielisenä. Julkaisu tulee sisältämään
Suomen perustuslain lisäksi eduskunnan uuden työjärjestyksen sekä kansleri Jaakko Nousiaisen
johdantoartikkelin, joka sisältää Suomen valtiosäännön keskeisiä periaatteita koskevan yleistajuisen esityksen. Oikeusministeriö ja ulkoasiainministeriö ovat huolehtineet perustuslain kääntämisestä kyseisille kielille ja oikeusministeriön asettamat työryhmät ovat tarkistaneet Suomen perustuslain erikieliset käännökset. Myös eduskunnan työjärjestys ja Nousiaisen artikkeli on käännetty
edellä mainituille kielille ja eduskunnan pääsihteerin asettamat työryhmät ovat tarkistaneet eduskunnan työjärjestyksen erikieliset käännökset. Työryhmien tulee saada työjärjestyksen tarkistamistyö suoritetuksi 31.10.2000 mennessä.

Valtiosääntöjulkaisua on tarkoitus painaa oikeusministeriön, ulkoasiainministeriön ja eduskunnan
tarpeisiin seuraavasti:

Oikeusministeriö

Ulkoasiainministeriö

Eduskunta

Yhteensä
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englanti

3 000

10 000

ruotsi

1 000

3 000

1 000

5 000

ranska

1 300

5 000

700

7 000

saksa

1 300

5 000

700

7 000

venäjä

1 300

3 000

700

5 000

300

5 000

700

6 000

espanja

2 000

15 000

Kirjan graafisesta suunnittelusta ja painamisesta on pyydetty tarjoukset neljältä painotalolta. Kirja
on tarkoitus saada painetuksi vuoden 2000 loppuun mennessä.

Perustuslaista otettiin kesällä 2000 englanninkielinen erillispainos, jota on tarkoitus käyttää
lähinnä sen aikaa, kunnes valtiosääntö -julkaisu saadaan käyttöön. Painoksen suuruus oli 2 000
kappaletta, josta eduskunnan käyttöön tuli 1 200 kappaletta, 300 kappaletta tuli oikeusministeriön
ja 500 kappaletta ulkoasiainministeriön käyttöön.

Kuten edellä on todettu oikeusministeriön verkkosivuilla on perustuslakitietoa myös englanniksi.
Lisäksi siellä ovat perustuslain, eduskunnan työjärjestyksen ja kansleri Nousiaisen kirjoituksen
ranskan-, saksan- ja espanjankieliset käännökset. Venäjänkieliset käännökset on tarkoitus saada
perustuslakisivuille vuoden 2000 joulukuun alkuun mennessä.

Työryhmä on lisäksi tehnyt aloitteen perustuslain kääntämisestä kiinaksi. Tarkoitus on, että
perustuslain kiinankielinen käännös saataisiin tehtyä vuoden 2001 aikana.

3.5. Muut toimenpiteet perustuslakitiedotuksen hoitamiseksi

Oikeusministeriö julkaisi perustuslain, eduskunnan työjärjestyksen ja perusoikeusuudistuksen
käsittelyasiakirjat sisältävän Perustuslakiuudistus 2000 -julkaisun (Lainvalmisteluosaston julkaisu
3/2000) keväällä 2000. Vastaavan ruotsinkelisen julkaisun on tarkoitus ilmestyä syksyn 2000
aikana.

Eduskunta julkaisi Kansanedustajan lakikokoelma 2000 -teoksen suomeksi ja ruotsiksi.
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Koulutustapahtumia perustuslakiuudistuksesta järjestettiin runsaasti. Valtioneuvosto järjesti
esittelijöilleen 8 tilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 835 esittelijää. Oikeusministeriö järjesti
tuomareille 4 koulutustilaisuutta, joissa oli 530 osallistujaa. Myös eduskunnan virkamiehille
järjestettiin erillisiä koulutustilaisuuksia uuden perustuslain ja eduskunnan työjärjestyksen vaikutuksista. Lisäksi järjestettiin erilaisia luentoja ja luentosarjoja yliopisto-opiskelijoille sekä yleisölle tarkoitettuja luentotilaisuuksia yliopistoissa ja aikuisopistoissa.

Työryhmä suosittelee, että toimittajille ja tiedottajille esitellään kaikkea perustuslakitiedotusta
varten valmistettua materiaalia ja opastetaan oikeusministeriön perustuslakia koskevien verkkosivujen käyttöön.

Työryhmä ehdottaa puhemiesneuvostolle, että eduskuntaan järjestettäisiin perustuslakinäyttely.
Näyttelyssä esiteltäisiin paitsi perustuslain syntyhistoriaa myös kaikkea perustuslakitiedotusta
varten valmistettua materiaalia. Näyttelyssä olisi käytössä Internet-yhteys ja siellä olisi mahdollista saada opastusta oikeusministeriön perustuslakia koskevien verkkosivujen käyttöön.

8

UPPFÖLJNINGSRAPPORT FRÅN INFORMATIONSARBETSGRUPPEN GRUNDLAG
2000

1 Arbetsgruppens sammansättning och uppdrag

Talmanskonferensen tillsatte den 28 april 1999 en arbetsgrupp som fick i uppdrag att utreda
behovet av information om grundlagsreformen och att utifrån utredningen utarbeta ett förslag till
plan för information om grundlagsreformen och publicering av grundlagen samt att följa upp
planen.

Till ordförande för arbetsgruppen kallades riksdagens generalsekreterare Seppo Tiitinen och till
medlemmar förvaltningsdirektör Kari T. Ahonen och utskottsrådet Jarmo Vuorinen från riksdagens kansli, lagstiftningsdirektör Matti Niemivuo och informationschef Pirkko Kauppinen från
justitieministeriet, ambassadrådet Frank Hellstén från utrikesministeriet, professor Mikael Hidén
från Helsingfors universitet, tf. professor Veli-Pekka Viljanen från Åbo universitet samt kansler
Jaakko Nousiainen. Sekreterare för arbetsgruppen var utskottsrådet Sami Manninen och utskottsrådet Ritva Bäckström från riksdagens kansli. Arbetsgruppen kallade dessutom utredningsman
Mikko Valtasaari från riksdagens kansli till ständig sakkunnig.

Arbetsgruppen tog sig namnet informationsarbetsgruppen Grundlag 2000.

2 Arbetsgruppens verksamhet

I arbetsgruppens uppdrag ingick att få utredningen och förslaget till informations- och utgivningsplan för grundlagsreformen färdiga före den 30 september 1999. Gruppen lämnade ett PM med
sitt förslag till talmanskonferensen den 9 september 1999.
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I sitt PM föreslog arbetsgruppen att riksdagen för den allmänna informationen tillsätter ett organ
med begränsad sammansättning bestående av representanter för riksdagen, justitieministeriet och
utrikesministeriet samt experter på statsförfattningsrätt och information.

I linje med arbetsgruppens förslag tillsatte talmanskonferensen den 1 oktober 1999 en arbetsgrupp
för information om grundlagen med uppgift att svara för den allmänna informationen om grundlagsreformen och publikationen Finlands grundlag på främmande språk. Vidare skulle gruppen
utreda vilka möjligheter och metoder det fanns att utarbeta en nätversion och cd-romskiva om
grundlagsreformen för olika målgrupper. Ordförande för arbetsgruppen var utskottsrådet Jarmo
Vuorinen från riksdagens kansli. Arbetsgruppen överlämnade sitt PM till talmanskonferensen den
15 juni 2000.

I enlighet med sitt uppdrag har informationsarbetsgruppen Grundlag 2000 följt upp sitt förslag
sedan det lämnat sitt PM. Arbetsgruppen har sammnträtt två gånger hösten 2000.

3 Informationen om grundlagen

3.1 Grundlagshäftet och broschyren om grundlagen

Om grundlagsreformen togs en upplaga för allmänheten som innehöll grundlagens text och ett
kortfattat förord. Dessutom togs en upplaga av en folklig version med det centrala innehållet i
grundlagen. Texten var skriven av chefen för den politiska redaktionen Unto Hämäläinen och för
illustrationerna stod konstnär Pekka Vuori. Grundlagshäftet och broschyren delades ut till alla
hushåll i februari-mars 2000. Sametinget tog hand om distributionen av de samiska versionerna.

Grundlagspublikationerna delades också ut till skolorna för att användas i undervisningen. De
gick ut till Finlands samtliga grundskolor (låg- och högstadier, specialskolor och ersättande
skolor), gymnasier (gymnasier på ungdomsstadiet och vuxengymnasier samt ersättande skolor),
yrkesläroanstalter, yrkesinriktade vuxenutbildningscentrer, yrkeshögskolor, folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet, brevinstitut, idrottsinstitut, musikläroanstalter, studiecentraler
och universitet.
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Distributionen omfattade dessutom landets kommunala bibliotek, universitetsbiblioteken och
andra specialbibliotek. Riksdagsbiblioteket svarade för distributionen till dem.

Vid sitt möte den 4 september 2000 konstaterade informationsarbetsgruppen Grundlag 2000 att
det fortfarande finns gott om grundlagshäften och broschyrer i riksdagens lager. Gruppen beslutade följaktligen vidta åtgärder för att ordna med distributionen av de återstående exemplaren. Det
blev bestämt att grundlagshäftet görs tillgängligt för de studerande genom att det levereras till
universitetens institutioner för offentlig rätt och statslära, fakultetsbiblioteken och studentbiblioteken samt de kommunala biblioteken. Därtill beslutades om annonsering i tidningen Läraren om att
materialet kan fås från riksdagen för att användas i undervisningen.

3.2 Information till särgrupper

Grundlagsinformationen till särgrupper tillgodosågs så att Dövas Förbund, De Synskadades
Centralförbund och Förbundet Utvecklingshämning på ansökan beviljades understöd för att ordna
med informationen.

Förbundet Utvecklingshämning utarbetade en klarspråksversion av grundlagen på finska och
svenska, "Makten tillkommer folket". Dövas Förbund framställde ett videoprogram med grundlagsbroschyren på teckenspråk. I programmet ingick också intervjuavsnitt, där olika personer
beskrev grundlagens förberedelse- och genomförandeprocess och sina egna erfarenheter. De
Synskadades Centralförbund utarbetade med hjälp av understödet en bilaga till sina finsk- och
svenskspråkiga medlemstidningar med texten till grundlagsbroschyren och centrala avsnitt av
själva grundlagen. Bilagan framställdes i lättläst skrift, punktskrift och på band som C-kassett.

3.3 Information på nätet

Den elektroniska kommunikationens möjligheter utnyttjades för att få ut informationen om grundlagsreformen. Justitieministeriet lade ut nätsidor med grundlagsinformation, www.om.fi/grundlagen. På de finska, svenska och engelska sidorna finns broschyrtexten, grundlagens text,
föredrag som hållits vid grundlagsseminarier, texter som har med behandlingen av grundlagen att
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göra, andra författningar och information om reformen. Justitieministeriets grundlagssidor kan nås
också via riksdagens startsida (www.riksdagen.fi).

Justitieministeriets grundlagssida kompletteras hösten 2000 med en länkförsedd nätversion av
grundlagen, där användaren kan gå direkt från grundlagens paragraftexter till paragrafmotiveringarna. Under hösten kommer justitieministeriet också att tillsätta en expertarbetsgrupp med uppgift att förse nätversionen med hänvisningar från behöriga paragrafer till utlåtanden som grundlagsutskottet lämnat under den tid den nya grundlagen har varit i kraft och de högsta dom-stolarnas
och högsta laglighetsövervakarnas avgöranden.

Arbetsgruppen har ansett att det på detta stadium inte är aktuellt med vare sig en cd-romskiva
eller en undervisningsvideofilm som kringmaterial för skolorna.

3.4 Information till utlandet

För information till utlandet skall upplagor av publikationen Finlands konstitution tas på svenska,
engelska, franska, tyska, spanska och ryska. I publikationen ingår utöver grundlagen också riksdagens nya arbetsordning och en inledande artikel av kansler Jaakko Nousiainen, som innehåller en
lättfattlig framställning om de centrala principerna i vår statsförfattning. Justitieministeriet och
utrikesministeriet har svarat för att grundlagen blivit översatt till alla dessa språk och justitieministeriets arbetsgrupper har granskat de olika språkversionerna. Också riksdagens arbetsordning
och Nousiainens artikel har översatts till alla dessa språk, och arbetsgrupper tillsatta av riksdagens
generalsekreterare har arbetat med att granska de olika språkversionerna. Meningen är att arbetsgrupperna skall ha slutfört granskningen av arbetsordningen fram till den 31 oktober 2000.

Konstitutionspublikationen skall tryckas upp för justitieministeriets, utrikesministeriets och
riksdagens behov enligt följande:

Justitieministeriet Utrikesministeriet Riksdagen

Totalt
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engelska

3 000

10 000

svenska

1 000

3 000

1 000

5 000

franska

1 300

5 000

700

7 000

tyska

1 300

5 000

700

7 000

ryska

1 300

3 000

700

5 000

300

5 000

700

6 000

spanska

2 000

15 000

Anbud om bokens grafiska utformning och tryckning har inhämtats från fyra tryckerier. Boken
skall enligt planerna vara färdigtryckt i slutet av 2000.

Av grundlagen togs sommaren 2000 en särskild upplaga på engelska. Den är avsedd att användas
huvudsakligen tills konstitutionspublikationen blir tillgänglig. Upplagan var 2 000 exemplar, av
vilka riksdagen fick tillgång till 1 200 exemplar, justitieministeriet 300 och utrikesministeriet 500.

På justitieministeriets nätsidor finns som sagt information om grundlagen också på engelska.
Därtill går det att få fram grundlagen, riksdagens arbetsordning och kansler Nousiainens artikel i
fransk, tysk och spansk översättning. Meningen är att översättningar till ryska skall finnas tillgängliga på grundlagssidorna före början av december 2000.

Arbetsgruppen har dessutom tagit initiativ till översättning av grundlagen till kinesiska. Meningen
är att översättningen till kinesiska skall vara klar inom loppet av 2001.

3.5 Övriga åtgärder för att informera om grundlagen

Justitieministeriet gav våren 2000 ut publikationen Grundlagsreformen år 2000 (Lagberedningsavdelningens publikation 3/2000) som innehåller grundlagen, riksdagens arbetsordning och
förarbetena till reformen av de grundläggande fri- och rättigheterna. Meningen är att ge ut motsvarande svenska publikation under hösten 2000.

Riksdagen har gett ut Riksdagsledamotens lagsamling 2000 på finska och svenska.
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Kring grundlagsreformen har hållits ett flertal föreläsningar. Statsrådet har arrangerat 8 föreläsningar för föredragande med totalt 835 deltagare. Justitieministeriet har arrangerat 4 föreläsningar
för domare med 530 deltagare. Också för riksdagens tjänstemän arrangerades särskilda utbildningar om konsekvenserna av den nya grundlagen och riksdagens arbetsordning. Vidare arrangerades
ett antal föreläsningar och föreläsningsserier för universitetsstuderande och föreläsningar för
allmänheten vid universitet och vuxenutbildningsinstitut.

Arbetsgruppen rekommenderar att informationsmaterialet om grundlagen presenteras för journalister och informatörer och att de ges handledning i hur de kan få fram material om grundlagen på
justitieministeriets nätsidor.

Arbetsgruppen föreslår talmanskonferensen att det arrangeras en utställning om grundlagen i
riksdagen. Den skall presentera inte bara grundlagens tillkomsthistoria utan också allt material
som tagits fram för informationen om grundlagen. Utställningen bör vara uppkopplad till Internet
och ge anvisningar för hur justitieministeriets nätsidor om grundlagen kan tas fram.

