EV 115/1996 vp- HE 97/1996 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnan kansainvälisten sihteeristöjen hallinnon uudelleenjäijestämiseen liittyväksi lainsäädännöksi

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 97/1996 vp eduskunnan kansainvälisten
sihteeristöjen hallinnon uudelleenjärjestämiseen liittyväksi lainsäädännöksi. Eduskunta,

jolle hallintovaliokunta on antanut asiasta
mietintönsä n:o 12/1996 vp, on hyväksynyt
seuraavat lait:

Laki
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta 1 päivänä huhtikuuta 1960
annetun lain (170/60) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1991
annetussa laissa (1648/91), ja
muutetaan 4 §,sellaisena kuin se on mainitussa 20 päivänäjoulukuuta 1991 annetussa laissa, seuraavasti:
4 §
Valtuuskunnan sihteeristötehtävät hoidetaan eduskunnan kansliassa. Valtuuskunnan
henkilöstön määrää eduskunnan kansliatoimikunta, valtuuskunnan sihteerit kuitenkin
valtuuskuntaa kuultuaan.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .
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päivänä

Lain voimaan tullessa Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kanslian henkilöstö siirtyy eduskunnan kanslian henkilöstöksi.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

EV 11511996 vp- HE 9711996 vp

2

Laki
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta 28 päivänä huhtikuuta 1989 annetun lain (354/89) 5 § seuraavasti:

5§

toimikunta, valtuuskunnan sihteerit kuitenkin
valtuuskuntaa kuultuaan.

Sihteerit ja muu henkilöstö
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan henkilöstön määrää eduskunnan kanslia-

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Laki
arldstolain 1 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä syyskuuta 1994 annetun arkistolain (831/94) 1 §:n 2 momentti seuraavasti:
1§
Eduskuntaan, valtiontilintarkastajain kansliaan, eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan ja Eduskunnan kirjastoon sovelletaan
kuitenkin vain 6 ja 7 §:ää sekä 8 §:n 1 ja 2

momenttia.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä
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3

Laki
valtion vimamieslain 3 ja 65 § :n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/94) 3 §:n 1 momentti ja 65 §:n 2 momentti seuraavasti:
3§
Tätä lakia ei sovelleta eduskunnan oikeusasiamieheen ja apulaisoikeusasiamieheen eikä eduskunnan, tasavallan presidentin
kanslian, valtiontilintarkastajain kanslian,
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian ja
Eduskunnan kirjaston virkamiehiin eikä
myöskään Suomen Pankin ja kansaneläkelaitoksen virkamiehiin ja toimihenkilöihin, jollei laissa toisin säädetä.

65 §
Virkamies katsotaan niin ikään eronneeksi
valtion virasta siitä ajankohdasta, josta hänet
on nimitetty eduskunnan kanslian, valtiontilintarkastajain kanslian, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian tai Eduskunnan kirjaston virkaan.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 § :n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 1 päivänä heinäkuuta 1988
annetun lain (651/88) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 14 päivänä joulukuuta 1990
annetussa laissa (1102/90), seuraavasti:
2§

Lakia ei sovelleta eduskunnan, tasavallan
presidentin, valtiontilintarkastajain ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslioissa eikä
Eduskunnan kirjastossa, Suomen Pankissa ja

kansaneläkelaitoksessa. Tasavallan presidentin toimintaan ei sovelleta 15 a §:n säännöksiä.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä
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4

Laki
valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 1 §:n 3
momentti ja 10 §,näistä 1 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 16 päivänä toukokuuta 1994
annetussa laissa (348/94), seuraavasti:

1§

10 §

Lain soveltamisala

Erityiset virastot ja laitokset

Tämä laki koskee myös tasavallan presidentin kansliaa sekä eduskuntaa sen kanslian, valtiontilintarkastajain ja eduskunnan
oikeusasiamiehen kanslian samoin kuin
Eduskunnan kirjaston osalta.

Eduskunnan, tasavallan presidentin, oikeuskanslerin, valtiontilintarkastajain ja
eduskunnan oikeusasiamiehen kansliat sekä
Eduskunnan kirjasto, Suomen Pankki ja kansaneläkelaitos määräävät itse maksuistaan.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1996

päivänä

