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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen säädösten ja
valtiosopimusten julkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi

Eduskunnalle on vuoden 1999 valtiopäivillä annettu hallituksen esitys n:o
174/1999 vp säädösten ja valtiosopimusten
julkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi.
Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta nyt
koolla olevalle eduskunnalle mietintönsä n:o
1/2000 vp.
Eduskunta edellyttää arvonlisäverolakia
tulkittavan niin, että Suomen säädöskokoelmaa pidetään laissa tarkoitettuna verovapaana aikakauslehtenä.
Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän
välittömästi toimiin arvonlisäverolain selkeyttämiseksi ja täydentämiseksi siten, että

Suomen säädöskokoelma ja valtiopäiväasiakirjat ovat arvonlisäverosta vapaita
painotuotteita.
Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että Valtion säädöstietopankkia
täydennetään lainvalmisteluasiakirjat ja ajantasaiset säädöstekstit sisältävillä osilla, että
Valtion säädöstietopankki tällaisessa laajuudessa saadaan ainakin kokeilukäyttöön kolmen vuoden kuluessa käsiteltävänä olevan
lainsäädännön voimaantulosta ja että tarkoitukseen varataan tarpeelliset voimavarat.
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
Suomen säädöskokoelmasta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku
Yleiset säännökset

Ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista säädetään
erikseen.

1§
2luku

Suomen säädöskokoelma
Säädösten julkaisemista varten on Suomen
säädöskokoelma.
Säädöskokoelmassa on erillinen osa (sopimussarja) valtiosopimusten ja Suomen
kansainvälisiä velvoitteita sisältävien muiden vastaavien asiakirjojen julkaisemista
varten.
Säädöskokoelmassa ja sopimussarjassa
julkaistaan myös määräyksiä, päätöksiä ja
tiedonantoja sen mukaan kuin tässä laissa
säädetään.
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Säädöskokoelmassa julkaistavat säädökset, päätökset ja tiedonannot
2§

Säädökset
Säädöskokoelmassa julkaistaan:
1) lait;
2) eduskunnan työjärjestys samoin kuin
eduskunnan täysistunnon eduskuntatyön järjestämistä tai eduskunnan valitsemia toi-
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mielimiä varten hyväksymät ohje- ja johtosäännöt;
3) tasavallan presidentin ja valtioneuvoston
asetukset; sekä
4) ministeriön asetukset, jollei 4 §:stä
muuta johdu tai asetuksen antamiseen valtuuttavassa laissa toisin säädetä.

3 §

Valtiontaloutta koskevat eduskunnan päätökset
Säädöskokoelmassa julkaistaan myös:
1) valtion talousarvio ja lisätalousarvio;
2) eduskunnan päätös talousarvioesityksen
noudattamisesta väliaikaisena talousarviona;
sekä
3) eduskunnan valtion talousarviosta tai
lisätalousarviosta erillään tekemät valtiontaloutta koskevat päätökset.
4 §

Ministeriön asetuksen julkaiseminen
määräyskokoelmassa
Ministeriö voi erityisestä syystä päättää,
että yleiseltä merkitykseltään vähäinen ministeriön asetus julkaistaan säädöskokoelman
sijasta ministeriön määräyskokoelmassa.
Säädöskokoelmassa on tällöin julkaistava
asianomaisen ministeriön ilmoitus asetuksen
julkaisemistavasta. Ilmoituksesta tulee käydä
ilmi, missä asetus on yleisön saatavilla ja
milloin asetus tulee voimaan.

6 §

Muut päätökset ja tiedonannot
Lisäksi säädöskokoelmassa julkaistaan säädöskokoelmassa julkaistaviksi erikseen säädetyt päätökset ja tiedonannot samoin kuin
eduskunnan säädöskokoelmassa julkaistaviksi erikseen määräämät eduskunnan hyväksymät eduskuntatyön järjestämistä tai eduskunnan valitsemia toimielimiä koskevat säädökset.
Valtioneuvosto tai ministeriö voi myös
erikseen päättää valtioneuvoston, ministeriön
tai muun viranomaisen merkitykseltään yleisen päätöksen tai tiedonannon julkaisemisesta säädöskokoelmassa.

7§
Säädöksen voimaantulo
Lain voimaantulosta säädetään perustuslaissa.
Muusta säädöksestä tulee käydä ilmi, milloin se tulee voimaan. Jollei säädöstä ole
julkaistu viimeistään siinä mainittuna voimaantuloajankohtana, se tulee voimaan julkaisemispäi vänä.
3 luku
Sopimussarjassa julkaistavat
valtiosopimukset, säädökset ja ilmoitukset

8§
Valtiosopimukset

5§

Viranomaisen määräykset
Valtion muun viranomaisen määräykset
julkaistaan asianomaisen viranomaisen määräyskokoelmassa siten kuin määräysten julkaisemisesta erikseen säädetään.
Viranomaisen määräykset julkaistaan määräyskokoelman lisäksi tai sijasta säädöskokoelmassa, jos määräysten antamiseen valtuuttavassa laissa niin säädetään. Viranomainen voi myös erikseen päättää, että sen antamat merkitykseltään yleiset määräykset julkaistaan määräyskokoelman lisäksi tai sijasta
säädöskokoelmassa.

Sopimussarjassa julkaistaan:
1) Suomen valtiosopimukset sekä Suomen
niihin tekemät varaumat, selitykset ja ilmoitukset, jollei tässä laissa toisin säädetä; ja
2) valtiosopimuksen irtisanomista samoin
kuin sopimuksen soveltamisen tai täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevat päätökset.
Valtiosopimusten yhteydessä sopimussarjassa julkaistaan myös niiden säädöskokoelmassa julkaistut voimaansaattamislait ja
-asetukset.
Mitä tässä laissa säädetään valtiosopimuksesta, koskee myös Suomen kansainvälisiä velvoitteita sisältäviä muita vastaavia
asiakirjoja.
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9 §

Valtiosopimuksen julkaiseminen muuten
kuin sopimussarjassa
Valtioneuvosto tai asianomainen ministeriö
voi erityisestä syystä päättää, että muuta
kuin eduskunnan hyväksymää tai eduskunnan hyväksymistä edellyttävää valtiosopimusta ei julkaista sopimussarjassa, jos:
1) sopimuksen määräykset ovat yleiseltä
merkitykseltään vähäisiä; tai
2) sopimusmääräysten voimaan saattamiseksi Suomessa ei ole tarpeen antaa erillistä
säädöstä.
Asianomaisen ministeriön on 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa pidettävä valtiosopimus tietoverkossa tai muulla tavoin
yleisön s~atavill<;t. Sopimussarjass<;t julk~~
taan tällöm valtiOneuvoston tai mmtstenon
ilmoitus viranomaisesta, jolta on saatavissa
jäljennös valti?sorimuksesta _j~ joka . an~aa
sopimuksesta tietoJa suomeksi Ja ruotsiksi.
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kaistaan lisäksi ainakin yhdellä todistusvoimaisella kielellä.
Säädöskokoelmassa ja sopimussarjassa julkaistaan säädösten, sopimusten ja tässä
laissa tarkoitettujen muiden asiakirjojen ja
tiedonautojen saamenkielisiä käännöksiä sen
mukaan kuin saamen kielen käyttämisestä
viranomaisissa annetussa laissa (516/1991)
säädetään.
12 §

Julkaisemistapa
Säädöskokoelmaa ja sopimussarjaa julkaistaan painettuina vihkoina.
Lisäksi säädöskokoelmaa ja sopimussarjaa
pidetään tietoverkossa maksutta yleisön saatavilla, ja niitä voidaan julkaista muinakin
kuin 1 momentissa tarkoitettuina tallenteina.
Säädöskokoelman ja sopimussarjan hakemistojenjulkaisemisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

13 §
10§

Säädöksen julkaisemisajankohta
Suomen kansainvälisiä suhteita koskevat
ilmoitukset
Sopimussarjassa julkaistaan 8 ja 9 §:ssä
tarkoitettujen valtiosopimusten, päätösten ja
ilmoitusten lisäksi sopimussarjassa julkaistaviksi erikseen säädetyt Suomen kansainvälisiä suhteita koskevat ilmoitukset.
Valtioneuvosto tai asianomainen ministeriö
voi myös erikseen päättää Suomen kansainvälisiä suhteita koskevan merkitykseltään
yleisen ilmoituksen julkaisemisesta sopimussarjassa.
4 luku

Säädöskokoelman ja sopimussarjan
julkaiseminen

Laki on julkaistava säädöskokoelmassa
viipymättä sen jälkeen kun tasavallan presidentti on allekirjoittanut lain ja asianomainen ministeri on sen varmentanut.
Muut säädökset on julkaistava säädöskokoelmassa hyvissä ajoin ennen niiden voimaantuloa, jollei säädöksen antamisen ajankohdasta muuta johdu.
Jos säädöstä ei ylivoimaisen esteen tai
muun painavan syyn vuoksi voida ennen sen
säädettyä voimaantuloajankohtaa julkaista
12 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla
painettuna, säädöksen katsotaan tulleen julkaistuksi, kun se on toimitettu tietoverkossa
tai 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuna muuna
tallenteena yleisön saataville. Säädös on tällöin julkaistava painettuna niin pian kuin se
on mahdollista.

11§
14 §

Julkaisemiskielet
Valtiosopimuksen julkaisemisajankohta
Säädöskokoelmaa ja sopimussarjaa julkaistaan suomen ja ruotsin kielellä, jollei tässä
laissa toisin säädetä.
Jos suomi tai ruotsi ei ole valtiosopimuksen todistusvoimainen kieli, sopimus jul-

Valtiosopimus julkaistaan sopimussarjassa
viipymättä sen jälkeen, kun Suomi on saanut
tiedon sopimuksen kansainvälisen voimaantulon ajankohdasta Suomen osalta.
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15 §

Ilmoituksen, päätöksen ja tiedonannon
julkaisemisajankohta
Mitä 13 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään,
koskee myös 4 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta
sekä soveltuvin osin säädöskokoelmassa julkaistavaa määräystä sekä muuta päätöstä ja
tiedonantoa.
16 §

Säädöskokoelman ja sopimussarjan vihkoon
tehtävät merkinnät
Säädöskokoelman kunkin vihkon alussa on
otsikko "Suomen säädöskokoelma" sekä sisällysluettelo, jossa mainitaan säädöksen tai
tiedonannon juokseva numero ja nimike.
Vihkon alkuun merkitään myös vihkon julkaisemispäi vä.
Sopimussarjan kunkin vihkon alussa on otsikko "Suomen säädöskokoelman sopimussarja". Muuten vihkoon merkitään 1 momentissa tarkoitettuja tietoja vastaavat tiedot.
Säädöskokoelman ja sopimussarjan vihkoon voidaan merkitä muitakin vihkon ja
siinä julkaistavien säädösten, sopimusten ja
tiedonautojen yksilöimiseksi tarpeellisia sekä
valtiopäiväasiakirjoihin ja säädöksiin ja määräyksiin viittaavia tietoja sen mukaan kuin
valtioneuvoston asetuksella säädetään. Oikeusministeriön asetuksella voidaan lisäksi
antaa tarkempia säännöksiä merkintätavoista.

17 §

Julkaisemismääräys
Säädöksen ja valtiosopimuksen julkaisemisesta säädöskokoelmassa tai sopimussarjassa
annetaan julkaisemismääräys, jonka tulee
sisältää tiedot säädöskokoelman tai sopimussarjan vihkoon tehtävistä 16 §:ssä mainituista viittausmerkinnöistä sekä muista säädöksen tai sopimuksen julkaisemista varten tarpeellisista seikoista. Julkaisemismääräys annetaan myös tässä laissa tarkoitetun määräyksen, päätöksen ja tiedonannon julkaisemisesta
säädöskokoelmassa
tai
sopimussarjassa.

Julkaisemismääräys osoitetaan sille, joka
huolehtii säädöskokoelman ja sopimussarjan
julkaisemiseen liittyvistä käytännön tehtävistä.
Julkaisemismääräyksen antaa valtioneuvoston tai muun viranomaisen asianomainen
virkamies.
Eduskunnan työjärjestyksen,
2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun ohje- ja johtosäännön sekä 3 §:ssä tarkoitetun eduskunnan päätöksen ja 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun eduskunnan hyväksymän säädöksen
julkaisemismääräyksen antaa kuitenkin eduskunnan asianomamen virkamies.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä julkaisemismääräyksen
sisällöstä ja antamisesta.

5 luku
Erinäiset säännökset

18 §

Säädöskokoelman julkaisemisesta ja jakelusta huolehtiminen
Oikeusministeriö vastaa säädöskokoelman
ja sopimussarjan julkaisemisesta ja jakelusta.
Tehtävässään ministeriö toimii yhteistyössä
eduskunnan sekä valtioneuvoston kanslian ja
ulkoasiainministeriön kanssa siten, että säädöskokoelman ja sopimussarjan julkaisemiseen liittyvät eri tahojen tarpeet tulevat
asianmukaisesti huomioon otetuiksi.
Oikeusministeriö voi antaa säädöskokoelman ja sopimussarjan julkaisemiseen ja jakeluun liittyviä käytännön tehtäviä muulle valtion viranomaiselle, laitokselle tai yhtiölle,
yksityiselle henkilölle taikka yhteisölle tai
säätiölle.

19 §

Asetuksenantovaltuus
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.
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6 luku

21 §

Voimaantulo

Siirtymäsäännökset

20 §

Sen estämättä, mitä 18 §:n 2 momentissa
säädetään, tämän lain voimaan tullessa voimassa olevat säädöskokoelman ja sopimussarjan julkaisemisen ja jakelun käytännön
tehtäviä koskevat järjestelyt ovat voimassa
31 päivään maaliskuuta 2003.
Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevat säännökset ja määräykset Euroopan yhteisöjen säädöksiin viittaavien merkintöjen
kirjoittamistavasta ovat voimassa, kunnes
tämän lain 16 §:n nojalla toisin säädetään.

Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 2000.
Tällä lailla kumotaan kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta 14 päivänä toukokuuta 1982 annettu laki (360/1982) ja Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annettu asetus (696/1980) niihin
myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Laki
ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§

2 §

Määräyskokoelmat

Lain toissijaisuus

Kullakin ministeriöllä on määräyskokoelma muiden kuin Suomen säädöskokoelmassa
julkaistavien ministeriön asetusten julkaisemista varten. Muulla valtion viranomaisella on määräyskokoelma viranomaisen
päätöksellä annettavien määräysten julkaisemista varten. Määräyskokoelmissa julkaistaan myös ohjeita, päätöksiä ja tiedonantoja sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.
Viranomaisilla voi olla yhteinen määräyskokoelma, jos asianomainen ministeriö niin
päättää.
Viranomainen voi antaa määräyskokoelmansa ylläpitämisen valtion toisen viranomaisen tehtäväksi, jollei asianomainen ministeriö toisin päätä.

Tätä lakia sovelletaan, jollei Suomen säädöskokoelmasta annetusta laista ( 1 ) muuta
johdu.

3§
Määräykset
Määräyksillä tarkoitetaan tässä laissa viranomaisen antamia oikeussääntöjä ja muita
veivoittavia yleisiä sääntöjä. Pelkästään viranomaisen sisäisiksi annettuja hallinnollisia
määräyksiä ei pidetä tässä laissa tarkoitettuina määräyksinä.
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4 §

Määräyskokoelmassa julkaistavat asetukset,
määräykset ja ohjeet
Asianomaisessa määräyskokoelmassa julkaistaan:
1) ministeriön muut kuin Suomen säädöskokoelmassa julkaistavat asetukset; sekä
2) valtion muun viranomaisen määräykset,
jollei määräysten antamiseen valtuuttavasta
laista tai Suomen säädöskokoelmasta annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
viranomaisen päätöksestä muuta johdu.
Valtioneuvosto, ministeriö ja muu viranomainen voi myös erikseen päättää antamiensa merkitykseltään yleisten ohjeiden
sekä valtioneuvoston, ministeriön tai viranomaisen muun päätöksen tai tiedonannon
julkaisemisesta asianomaisessa määräyskokoelmassa.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut asetukset
ja määräykset julkaistaan määräyskokoelmassa viipymättä niiden antamisen jälkeen.

kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin
säädetään.
Ministeriön ja muun viranomaisen on tiedotettava antamistaan määräyskokoelmassa
julkaistuista asetuksista ja määräyksistä erityisesti niille, joita ne koskevat, sekä saatettava asetukset ja määräykset tiedoksi niitä
soveltaville viranomaisille.
Mitä tässä pykälässä säädetään asetuksista
ja määräyksistä, koskee soveltuvin osin
myös 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja ohjeita, päätöksiä ja tiedonantoja.

7§
Määräysten voimaantulo
Määräyksistä tulee käydä ilmi niiden voimaantuloajankohta.
Jollei määräyksiä ole julkaistu viimeistään
niissä mainittuna voimaantuloajankohtana,
ne tulevat voimaan julkaisemispäivänä.

5§
8 §

1ulkaisemis kielet
Määräyksiin merkittävät tiedot
Määräyskokoelmassa julkaistavat asetukset
ja määräykset sekä muut asiakirjat ja tiedonannot julkaistaan samanaikaisesti suomeksi
ja ruotsiksi.
Määräyskokoelmassa julkaistaan myös asetusten ja määräysten sekä muiden asiakirjojen ja tiedonautojen saamenkielisiä käännöksiä sen mukaan kuin saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetussa laissa
( 516/1991) säädetään.

6 §

Julkaisemistapa
Määräyskokoelmaa ylläpitävän viranomaisen on pidettävä siinä julkaistuja voimassa
olevia asetuksia ja määräyksiä tallenteina
yleisön saatavilla.
Määräyskokoelmassa julkaistuja mtmsteriön asetuksia ja valtion muun keskushallintoviranomaisen määräyksiä pidetään tietoverkossa maksutta yleisön saatavilla siten

Määräyksissä tulee olla niiden asiasisällön
ilmaiseva otsikko ja niistä tulee voimaantuloajankohdan lisäksi käydä ilmi:
1) säännökset, joihin viranomaisen toimivalta määräysten antamiseen perustuu;
2) määräykset antanut viranomainen;
3) määräysten antopäivä;
4) määräysten numero asianomaisessa
määräyskokoelmassa tai muu määräysten
yksilöimiseksi tarvittava tieto;
5) määräysten voimassaoloaika;
6) viranomainen tai yksikkö, joka antaa
tarkempia tietoja määräyksistä ja jolta määräykset ovat tallenteena saatavissa; sekä
7) määräyksillä kumottavat tai muutettavat
aikaisemmat määräykset.
Määräyksiin voidaan merkitä muitakin
määräyskokoelmien ylläpitämiseksi ja määräyksistä tiedottamiseksi tarpeellisia sekä
säädöksiin tai muihin määräyksiin viittaavia
tietoja sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. Oikeusministeriön asetuksella voidaan lisäksi antaa tarkempia
säännöksiä merkintätavoista.
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9 §

12 §

Alue- ja paikallishallintoviranomaisen
määräysten rekisteröiminen

Voimaantulo

Valtion alue- ja paikallishallintoviranomaisen on pidettävä julkista rekisteriä antamistaan määräyksistä, jollei erillisen rekisterin
pitäminen ole tarpeetonta sen vuoksi, että
määräykset ovat tietoverkossa yleisön saatavilla.
Rekisterin ylläpitämisestä ja rekisteriin
merkittävistä tiedoista säädetään valtioneuvoston asetuksella.
10 §

Ohjeet
Mitä 7-9 §:ssä säädetään määräyksistä,
koskee soveltuvin osin myös 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja merkitykseltään yleisiä
ohjeita.
11§

Asetuksenantovaltuus
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 2000.

päivänä

13 §

Siirtymäsäännökset
Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevat Suomen säädöskokoelmasta annetun
asetuksen (696/1980) 2 b §:ssä tarkoitetut
määräyskokoelmassa julkaistut ministeriön
päätökset sekä valtion muun keskushallintoviranomaisen määräykset on pyrittävä toimittamaan tietoverkossa maksutta yleisön
saataville.
Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevista 1 momentissa tarkoitetuista ministeriön
päätöksistä sekä valtion muun viranomaisen antamista määräyksistä ja ohjeista
pidetään julkista rekisteriä, jollei erillisen rekisterin pitäminen ole tarpeetonta sen vuoksi, että päätökset, määräykset ja ohjeet ovat
tietoverkossa yleisön saatavilla.
Rekisterin ylläpitämisestä ja rekisteriin
merkittävistä tiedoista säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.

Laki
saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetun lain (516/1991) 12 §:n 1 momentti seuraavasti:
12 §
Saamelaisia erityisesti koskevat säädökset,
valtiosopimukset ja muut Suomen säädöskokoelmassa tai sopimussarjassa julkaistavat
asiakirjat ja tiedonannot julkaistaan valtioneuvoston tai asianomaisen ministeriön niin
päättäessä myös saamenkielisinä käännöksinä. Sama koskee ministeriön tai valtion

muun viranomaisen määräyskokoelmassa
julkaistavia ministeriön asetuksia ja viranomaisen määräyksiä sekä muita asiakirjoja ja
tiedonantoja.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 2000.

päivänä
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Laki
eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä
kuuluvien velvollisuuksien täyttämisestä annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä
kuuluvien velvollisuuksien täyttämisestä 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (659/1967)
2 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 705/1997, seuraavasti:
tieto Suomen säädöskokoelmassa julkaistavalla ulkoasiainministeriön ilmoituksella.

2a§
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen asetusten voimaantulosta ja niitä rikottaessa sovellettavista rangaistussäännöksistä annetaan

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 2000.

päivänä

Laki
rahoitustarkastuslain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetun
2 momentti seuraavasti:
3 §

Sovellettavat säännökset
Rahoitustarkastukseen sovelletaan hallintomenettelylakia (598/1982).

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2000

rahoitustarkastuslain

(503/1993) 3 §:n

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 2000.

päivänä

