EV 111/2005 vp — HE 102/2003 vp

EDUSKUNNAN VASTAUS 111/2005 vp
Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain
muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi

Asia
Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut
eduskunnalle esityksensä laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 102/2003 vp).

Päätös
Nyt koolla oleva eduskunta on perustuslain
73 §:ssä säädetyllä tavalla hyväksynyt seuraavat lakiehdotukset jätettäviksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin seuraavasti:

Valiokuntakäsittely
Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 5/2005 vp).

Laki
Suomen perustuslain 9 ja 38 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla,
muutetaan Suomen perustuslain 9 §:n 3 momentti ja 38 §:n 1 momentti seuraavasti:
9§
Liikkumisvapaus
— — — — — — — — — — — — — —
Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta
maahan, karkottaa maasta eikä vastoin tahtoaan
luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Lailla voi-

HE 102/2003 vp
PeVM 5/2005 vp

daan kuitenkin säätää, että Suomen kansalainen
voidaan rikoksen johdosta tai oikeudenkäyntiä
varten taikka lapsen huoltoa tai hoitoa koskevan
päätöksen täytäntöönpanemiseksi luovuttaa tai
siirtää maahan, jossa hänen ihmisoikeutensa ja
oikeusturvansa on taattu.
— — — — — — — — — — — — — —
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38 §
Eduskunnan oikeusasiamies
Eduskunta valitsee neljän vuoden toimikaudeksi oikeusasiamiehen sekä kaksi apulaisoikeusasiamiestä, joiden tulee olla eteviä laintuntijoita. Apulaisoikeusasiamiehellä voi olla sijainen sen mukaan kuin lailla tarkemmin sääde-

tään. Apulaisoikeusasiamiehestä ja apulaisoikeusasiamiehen sijaisesta on soveltuvin osin
voimassa, mitä oikeusasiamiehestä säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Laki
valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (196/2000) 1 § seuraavasti:

Valtioneuvoston jäsenen ja ylimpien laillisuusvalvojien virkatointen tutkiminen

sijaisen sekä eduskunnan oikeusasiamiehen,
apulaisoikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen sijaisen virkatointen lainmukaisuutta
(ministerivastuuasia).

Tämän lain 2 lukua sovelletaan tutkittaessa
valtioneuvoston jäsenen, valtioneuvoston oikeuskanslerin, apulaisoikeuskanslerin ja tämän

Tämän lain voimaantuloajankohdasta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

1§

Laki
eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eduskunnan oikeusasiamiehestä 14 päivänä maaliskuuta 2002 annetun lain (197/2002)
13 §, 3 luvun otsikko ja 16 § sekä
lisätään lakiin uusi 19 a § seuraavasti:
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13 §
Sidonnaisuudet
Oikeusasiamiehen, apulaisoikeusasiamiehen
ja apulaisoikeusasiamiehen sijaisen tehtävään
valitun on viivytyksettä annettava eduskuntaa
varten selvitys sellaisesta elinkeinotoiminnastaan ja varallisuudestaan sekä sellaisista tehtävistään ja muista sidonnaisuuksistaan, joilla voi
olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa
oikeusasiamiehenä, apulaisoikeusasiamiehenä
tai apulaisoikeusasiamiehen sijaisena.
Oikeusasiamiehen, apulaisoikeusasiamiehen
ja apulaisoikeusasiamiehen sijaisen on toimikautensa kestäessä viivytyksettä ilmoitettava
1 momentissa tarkoitetuissa tiedoissa tapahtuneet muutokset.

oikeusasiamiehen kanslian työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.
Eduskunnan oikeusasiamies valitsee saatuaan asiasta perustuslakivaliokunnan kannanoton apulaisoikeusasiamiehen sijaisen enintään
neljän vuoden toimikaudeksi.
Apulaisoikeusasiamiehen ollessa esteellinen
tai muusta syystä estynyt hoitamasta tehtäviään
niitä hoitaa oikeusasiamies tai toinen apulaisoikeusasiamies siten kuin siitä kanslian työjärjestyksessä tarkemmin määrätään, jollei oikeusasiamies 19 a §:n 1 momentin nojalla kutsu apulaisoikeusasiamiehen sijaista hoitamaan apulaisoikeusasiamiehen tehtäviä. Apulaisoikeusasiamiehen sijaisen hoitaessa apulaisoikeusasiamiehen tehtäviä häneen ei sovelleta, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään apulaisoikeusasiamiehestä.
19 a §

3 luku
Apulaisoikeusasiamiehen sijainen
Oikeusasiamiestä sekä apulaisoikeusasiamiehiä ja apulaisoikeusasiamiehen sijaista koskevat yleiset säännökset
16 §
Sijaisuudet
Jos oikeusasiamies toimikautensa kestäessä
kuolee tai eroaa toimestaan eikä eduskunta ole
valinnut uutta oikeusasiamiestä, oikeusasiamiehen tehtäviä hoitaa se apulaisoikeusasiamies,
joka on virassa vanhempi.
Virassa vanhempi apulaisoikeusasiamies hoitaa niin ikään oikeusasiamiehen tehtäviä tämän
ollessa esteellinen tai muusta syystä estynyt tehtäväänsä hoitamasta siten kuin siitä eduskunnan

Apulaisoikeusasiamiehen sijainen voi hoitaa
apulaisoikeusasiamiehen tehtäviä, jos tämä on
muutoin kuin lyhytaikaisesti estynyt niitä hoitamasta tai jos apulaisoikeusasiamiehen tehtävä
on täyttämättä. Oikeusasiamies päättää sijaisen
kutsumisesta hoitamaan apulaisoikeusasiamiehen tehtäviä.
Mitä tässä tai muussa laissa säädetään apulaisoikeusasiamiehestä, koskee soveltuvin osin
myös apulaisoikeusasiamiehen sijaista tämän
hoitaessa apulaisoikeusasiamiehen tehtäviä,
jollei erikseen toisin säädetä.
Tämän lain voimaantuloajankohdasta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2005
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