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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Eduskunnan
kirjastoa koskevaksi lainsäädännöksi

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 68/2000 vp Eduskunnan kirjastoa koskevaksi lainsäädännöksi. Eduskunta, jolle

perustuslakivaliokunta on antanut asiasta
mietintönsä n:o 10/2000 vp, on hyväksynyt
seuraavat lait:

Laki
Eduskunnan kirjastosta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Eduskunnan kirjasto, joka kuuluu eduskunnan kansliaan, palvelee eduskuntaa toimialaansa kuuluvin tavoin, toimii eduskunnan keskusarkistona sekä julkisena oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona.

2§
Eduskunta valitsee kirjaston hallitukseen
viisi kansanedustajaa, heistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi, 2
momentissa tarkoitetuista tai muista henkilöistä kolme eduskunnan ulkopuolista henkilöä, joista yksi on valtionhallinnon, yksi oikeustieteellisen tutkimuksen ja yksi valtiotieteellisen tutkimuksen asiantuntija, sekä Y.hden henkilön Eduskunnan kirjaston henkilökunnasta. Samoin eduskunta valitsee hallituksen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet
Hallituksen asiantuntijajäsenten ja heidän
varajäsentensä valitsemista varten ilmoittaa
opetusministeriö kolme valtionhallinnon
asiantuntijaa, kolme oikeustieteellistä asiantuntijaa ja kolme valtiotieteellistä asiantuntijaa viikon kuluessa vaalikauden ensimmäisten valtiopäivien avajaispäivästä eduskunnan
puhemiehelle. Samassa ajassa kirjaston henkilökunta ilmoittaa eduskunnan puhemiehelle hallituksen henkilökuntajäsenen ja hänen
varajäsenensä valitsemista varten kaksi henkilöä kirjaston henkilökunnasta.
Hallituksen jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi alkaa, kun hallituksen jä200629

senten vaali on vaalikauden ensimmäisillä
valtiopäivillä toimitettu, ja päättyy, kun uusi
hallituksen jäsenten vaali on suoritettu.

3§
Kirjaston hallituksen tehtävänä on käsitellä
kirjaston toimintaan ja kehittämiseen liittyvät
keskeisimmät asiat sekä antaa vuosittain kertomus eduskunnalle kirjaston toiminnasta.
4 §
Eduskunnan kirjaston oikeudesta saada
painotuotteiden vapaakappaleita säädetään
erikseen.

5 §
Tarkemmat säännökset Eduskunnan kirjastosta annetaan eduskunnan kanslian ohjesäännössä ja Eduskunnan kirjaston ohjesäännössä.
6 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.
Tällä lailla kumotaan Eduskunnan kirjastosta 28 päivänä joulukuuta 1984 annettu
laki (983/1984) siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen.
7 §
Tämän lain voimaan tullessa Eduskunnan
kirjaston henkilöstö siirtyy eduskunnan
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kanslian henkilöstöksi.
Lain tultua voimaan eduskunta valitsee
Eduskunnan kirjaston hallitukseen henkilökuntajäsenen ja hänen varajäsenensä. Vaalin

toimittamista varten kirjaston henkilökunta
ilmoittaa viikon kuluessa lain voimaantulosta
eduskunnan puhemiehelle kaksi henkilöä
kirjaston henkilökunnasta.

Laki
arkistolain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä syyskuuta 1994 annetun arkistolain (831/1994) 1 §:n 2 momentti,
sellaisena kuin se on laissa 746/1996, seuraavasti:
8 §:n 1 ja 2 momenttia.

1§
Eduskuntaan, valtiontilintarkastajain kansliaan, eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan ja valtiontalouden tarkastusvirastoon
sovelletaan kuitenkin vain 6 ja 7 §:ää sekä

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Laki
valtion virkamieslain 3 ja 65 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 3 §:n 1 momentti ja 65 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 747/1996, seuraavasti:
3 §
Tätä lakia ei sovelleta eduskunnan oikeusasiamieheen ja apulaisoikeusasiamiehiin
eikä eduskunnan, tasavallan presidentin
kanslian, valtiontilintarkastajain kanslian,
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian ja
valtiontalouden tarkastusviraston virkamiehiin eikä myöskään Suomen Pankin ja kansaneläkelaitoksen virkamiehiin ja toimihenkilöihin, ellei 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 valtiontalouden
tarkastusviraston virkaan.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

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 (65111988) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 748/1996, seuraavasti:
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tiontalouden tarkastusvirastossa eikä Suomen
Pankissa ja kansaneläkelaitoksessa. Tasavallan presidentin toimintaan ei sovelleta
15 a §:n säännöksiä.

2 §

Soveltamisala
Lakia ei sovelleta eduskunnan, tasavallan
presidentin, valtiontilintarkastajain ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslioissa, vai-

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Laki
valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 1 §:n
3 momentti ja 10 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 749/1996, seuraavasti:
1§

10 §

Lain soveltamisala

Erityiset virastot ja laitokset

Tämä laki koskee myös tasavallan presidentin, eduskunnan, valtiontilintarkastajain ja
eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa samoin kuin valtiontalouden tarkastusvirastoa.

Eduskunnan, tasavallan presidentin, valtiontilintarkastajain ja eduskunnan oikeusasiamiehen kansliat, valtiontalouden
tarkastusvirasto, oikeuskanslerinvirasto sekä
Suomen Pankki ja kansaneläkelaitos määräävät itse maksuistaan.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.
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