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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av bestämmelser i vilka hänvisas till grundlagarna

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att vissa bestämmelser i vilka det hänvisas till de nuvarande grundlagarna skall ändras så att de
överensstämmer med Finlands nya grundlag,
som träder i kraft den l mars 2000. Genom
den nya grundlagen upphävs de fyra gällande grundlagarna: regeringsformen, riksdagsordningen, lagen om riksrätten och lagen om
rätt för riksdagen att granska lagenligheten
av statsrådsmedlemmarnas och justitiekanslerns samt riksdagens justitieombudsmans ämbetsåtgärder. Detta förutsätter lag-
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tekniska ändringar i de lagar i vilka det hänvisas till de nuvarande grundlagarna.
En del av hänvisningsbestämmelserna i
den gällande lagstiftningen ändras i samband
med något annat lagstiftningsprojekt I denna proposition har man samlat de bestämmelser som inte har kunnat tas in i de andra
propositioner som kommer att avlåtas till
riksdagen.
De föreslagna lagarna avses träda i kraft
den l mars 2000, samtidigt som den nya
grundlagen.
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MOTIVERING
l.

Nuläge och behovet av ändringar

Den gällande lagstiftningen innehåller ett
stort antal bestämmelser i vilka det hänvisas
till grundlagarna. När de fyra grundlagarna
ersätts med Finlands nya grundlag måste
också sådana detaljer i den övriga lagstiftningen som kan karaktäriseras som tekniska
ändras så att de överensstämmer med den
nya grundlagen. En utredning visar att lagstiftningen innehåller hänvisningar till regeringsformen och riksdagsordningen. En del
av hänvisningarna är av allmän natur medan
andra gäller en uttrycklig paragraf i regeringsformen eller riksdagsordningen.
Enligt utredningen krävs det ändringar i 33
författningar på grund av att de innehåller
hänvisningar till grundlagarna. Det har inte
ansetts nödvändigt att ändra sådana författningar som är av engångsnatur eller som
gäller en viss tid.
Största delen av hänvisningsbestämmelserna kan ändras i samband med andra lagstiftningsprojekt som redan pågår eller som
kommer att inledas. De hänvisningsbestämmelser som inte kan tas med i de andra
beredningsprojekten måste ändras separat.
Sårlana bestämmelser ingår i följande nio
lagar: lagen om rättegång i brottmål
(689/1997), universitetslagen (64511997),
lagen om Jubileumsfonden för Finlands
självständighet (71711990), lagen om förvaltningen av utrikeshandeln samt om kontrolloch skyddsåtgärder i vissa fall (1521/1994),
lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd (1203/1992), lagen om riksdagens
tjänstemän (1373/1994), lagen om Finlands
Banks tjänstemän (116611998), lagen om
sammankomster (53011999) och vallagen
(71411998).
2.

Föreslagna ändringar

I propositionen föreslås att de bestämmelser i de ovan nämnda nio lagarna i vilka det
hänvisas till de nuvarande grundlagarna skall
ändras så att de överensstämmer med den
nya grundlagen. De föreslagna ändringarna
är till sin natur huvudsakligen lagtekniska
och språkliga.
I lagförslagen har man strävat efter att
undvika onödiga hänvisningar till grundlagen och i synnerhet direkta paragrafhänvis-

ningar. Bestämmelserna skall också i allmänhet i mån av möjlighet till sakinnehållet
utformas så att direkta hänvisningar till
grundlagen inte längre behövs. Därför föreslås det att hänvisningarna till grundlagarna
skall strykas i lagen om Jubileumsfonden för
Finlands självständighet och lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.
För att bestämmelsen skall vara tydlig och
exakt har hänvisningen till en uttrycklig paragraf i grundlagen dock bibehållits i l kaP..
14 § l mom. lagen om rättegång i brottmaL
Hänvisningen ~äller en målsägandes rätt att
väcka åtal i mal som gäller tjänstebrott Enligt 118 § 3 mom. i den nya grundlagen har,
enligt vad som närmare bestäms genom lag,
var och en som har lidit rättskränkning eller
skada till följd av en lagstridig åtgärd eller
försummelse av en tjänsteman eller någon
som sköter ett offentligt uppdrag, rätt att
yrka att denne döms till straff samt kräva
skadestånd av det offentliga samfundet eller
av tjänstemannen eller den som sköter det
offentliga uppdraget. Det föreslås att hänvisningsbestämmelsen i lagen om rättegån~ i
brottmål skall ändras så att den också sprakligt överensstämmer med den nya grundlagen. Målsägandens självständiga åtalsrätt i
fråga om brottmål som avses i 118 § 3
mom. grundlagen begränsas enligt bestämmelserna i strafflagen.
I propositionen föreslås att universitetslagen skall ses över så att den lagstadgade
möjligheten att avge utlåtanden vid beredningen av lagar och förordningar som endast
~äller universiteten skall utvidgas så att den
ater omfattar alla universitet. Före reformen
av universitetslagstiftningen 1997 hade universiteten garanterats denna rätt i lagarna om
de enskilda universiteten. När den nya universitetslagen stiftades ansågs det att skyldigheten att höra universiteten vid beredningen av bestämmelser som gäller dem
grundar sig på deras självstyrelseställning. I
universitetslagen togs endast in en bestämmelse om rätt för Helsingfors universitet att
avge utlåtanden. I bestämmelsen hänvisas
till 77 § 2 mom. regeringsformen, som gäller denna rätt.
I propositionen föreslås också att den finska terminologin i bestämmelserna om bankfullmäktige i lagen om Jubileumsfonden för
Finlands självständighet skall ses över. I den
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nuvarande lagstiftningen har begreppet
"pankkivaltuusmiehet" ersatts med uttryckena "pankkivaltuutetut" eller "pankkivaltuusto".
3.

Propositionens verkningar

Eftersom det i förslaget huvudsakligen
endast är fråga om lagtekniska och språkliga
ändringar i den gällande lagstiftningen, har
förslaget inga betydande verkningar med
avseende på nuläget.
Förslaget har inga ekonomiska verkningar.
De administrativa verkningarna gäller främst
universitetens ställning. Enligt den föreslagna ändringen av universitetslagen skall alla
universiteten ges möjlighet att avge utlåtanden vid beredningen av lagar och förordningar som endast gäller universiteten. I
praktiken tillämpas detta förfarande redan
nu, också utan en uttrycklig bestämmelse.
I den nya grundlagen garanteras självstyrelsen.
4.

Beredningen av propositionen

Justitieministeriet tillsatte den 27 augusti
1997 en arbetsgrupp med uppgift att utreda
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dels det behov av ändringar som projektet
Grundlag 2000 föranleder i den övriga lagstiftningen, dels de arrangemang för ikraftträdandet och de övergångsarrangemang som
hänför sig till den nya grundlagen. Arbetsgruppen överlämnade sin promemoria den
12 november 1998 (U u si perustuslaki ja
lainsäädännön muutostarpeet. Justilieministeriets lagberedningsavdelnings publikation
111999). Promemorian innehöll bl.a. förslag
till ändring av bestämmelser i vilka det hänvisas till grundlagarna. Utlåtanden om arbetsgruppens promemoria erhölls från alla
ministerierna, justitiekanslern i statsrådet och
riksdagens justitieombudsman.
Regeringens proposition har beretts som
tjänstearbete vid justitieministeriet på basis
av det förslag som lades fram av justitieministeriets arbetsgrupp och de utlåtanden som
erhållits om det.
5.

Ikraftträdande

Lagförslagen hänför sig direkt till Finlands
nya grundlag. Lagarna föreslås träda i kraft
den l mars 2000, samtidigt som den nya
grundlagen.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:

l.
Lag
om ändring av l kap. 14 § lagen om rättegång i brottmål

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 11 juli 1997 om rättegång i brottmål (689/1997) l kap. 14 § l mom.
som följer:
14 §
En målsägande får själv väcka åtal för ett
brott endast om allmänna åklagaren har beslutat att inte väcka åtal ör brottet. Om
målsägandes rätt att väcka åtal för ett brott
som begåtts vid skötseln av ett offentligt

uppdrag bestäms i 118 § 3 mom. grundlagen.
Denna lag träder i kraft den l mars 2000.
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2.
Lag
om ändring av 2 och 21 § universitetslagen
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i universitetslagen av den 27 juni 1997 (645/1997) 21 § 2 mom. och
fogas till 2 §ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

som endast gäller universiteten skall dessa
ges tillfälle att avge utlåtande om saken.

Självstyrelse

Denna lag träder i kraft den l mars 2000.

Vid beredningen av lagar och förordningar

3.
Lag
om ändring av lagen om Jubileumsfonden rör Finlands självständighet
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 24 augusti 1990 om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
(717/1990) 15 §och
ändras l § 2 mom. och 8 § 2 mom. som följer:
l §

Fonden är en under riksdagens garanti stående fond. Den får i sin verksamhet använda
benämningen Sitra.

tige som riksdagen tillsätter. Ordförande för
förvaltningsrådet är bankfullmäktiges ordförande och vice ordförande bankfullmäktiges
vice ordförande. Finansministeriet fastställer
arvodena för förvaltningsrådets medlemmar.

8§
Denna lag träder i kraft den l mars 2000.
Till förvaltningsrådet hör de bankfullmäk-
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4.
Lag
om ändring av 7 § lagen om förvaltningen av utrikeshandeln samt om kontroll- och
skyddsåtgärder i vissa fall
I enlighet med riksdagens beslut
la~en den 29 december 1994 om förvaltningen av utrikeshandeln samt om kontrolloch skyddsatgärder i vissa fall (1521/1994) 7 § som följer:
ändras i

7§
Meddelande till riksdagen

Sådana med stöd av denna lag utfärdade
bestämmelser för vilkas utfärdande riksdagens medverkan enligt grundlagen fordras,
skall utan dröjsmål meddelas riksdagens tal-

man. Talmannen skall omedelbart eller, om
riksdagen inte är samlad, så snart den
sammankommit bringa dem till riksdagens
kännedom. Om riksdagen så beslutar, skall
nämnda bestämmelser upphävas.
Denna lag träder i kraft den l mars 2000.

5.
Lag
om ändring av 3 och 5 § lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 4 december 1992 om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd (1203/1992)
3 § l mom. och 5 § l mom., dessa lagrum sådana de lyder, 3 § l mom. i lag 36/1995 och
5 § l mom. i lag 621/1998, som följer:
3§

ler i övrigt vad som bestäms om innehavare
av domartjänst

Förordnande av medlemmar och
föredragande

5§
Republikens president utnämner för en
mandatperiod om fem år i sänder de personer som är verksamma som besvärsnämndens ordförande och vice ordförande till
tjänsterna som lagskipningsråd. statsrådet
förordnar för samma tid besvärsnämndens
tredje medlem eller alternerande tredje medlemmar samt för dessa medlemmar och för
vice ordföranden ett tillräckligt antal ställföreträdare med uppgiften som bisyssla.
ställföreträdare för ordföranden är vice ordföranden eller dennes ställföreträdare. Om
besvärsnämndens medlemmars och deras
ställföreträdares rätt att kvarstå i sin tjänst
eller sitt uppdrag under mandatperioden gäl-

Nämndens sekreterare och övrig personal

Besvärsnämnden har en sekreterare med
uppgiften som huvudsyssla. sekreteraren
innehar en sekreterartjänst och utnämns av
statsrådet. sekreteraren skall ha avlagt juris
kandidatexamen. sekreteraren kan även vara
verksam som medlem av nämnden under
vice ordförandens eller, ifall det inte är fråga
om en sådan situation som avses i den sista
meningen i 2 § 3 mom., den tredje medlemmens och för dessa förordnade ställföreträdares semester eller vid annat tillfälligt förhinder för dem eller om de är jäviga att skö-
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ta sina uppgifter. sekreteraren kan dessutom
vara verksam som sektionsmedlem i enlighet
med 2 § 5 mom. samt, på förordnande av
ordföranden, som föredragande vid ordinarie
besvärsnämndssammanträden enligt 4 § l
mom. sekreteraren har samma rätt som domare att kvarstå i tjänsten under den tid han
eller hon såsom ovan avses är verksam som

medlem av nämnden. Vid besvärsnämnden
kan inom ramen för statsbudgeten även finnas andra biträdande tjänstemän som utses
av ordföranden.

Denna lag träder i kraft den l mars 2000.

6.
Lag
om ändring av 6 § lagen om riksdagens tjänstemän

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 22 december 1994 om riksdagens tjänstemän (1373/1994) 6 § l mom.
som följer:
6 §
Om de allmänna utnämningsgrunderna
bestäms i grundlagen.

Denna lag träder i kraft den l mars 2000.

7.
Lag
om ändring av 4 § lagen om Finlands Banks tjänstemän

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 30 december 1998 om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) 4 § 2
mom. som följer:
4§

Om de allmänna utnämningsgrunderna
bestäms i grundlagen. När Finlands Bank
fattar beslut om en utnämning får den inte
utan fog försätta någon i annan ställning än
andra på sådana grunder som nämns i 9 §.

Vid besättande av tjänster gäller i övrigt vad
direktionen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den l mars 2000.
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8.
Lag
om ändring av l § lagen om sammankomster

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 22 april 1999 om sammankomster (530/1999) l § som följer:
l §
Lagens syfte

stämmelser med anknytning till ordning styra ordnandet av allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar.

Syftet med denna lag är att trygga möjligheten att utöva mötesfriheten som garanteras
i grundlagen och att med nödvändiga be-

Denna lag träder i kraft den l mars 2000.

9.
Lag
om ändring av vallagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) 138 § 2 mom., 139 § och 142 § 2
mom. som följer:
138 §
V alet av president

Har någon kandidat vid det första valet i
hela landet fått mer än hälften av de avgivna
rösterna, skall statsrådet konstatera att han
eller hon med stöd av grundlagen har blivit
vald till republikens president samt skriftligen underrätta honom eller henne om detta
och utfärda en kungörelse om valresultatet
som skall publiceras i Finlands författningssamling. I kungörelsen skall också anges
vilket antal röster som varje kandidat vid
presidentvalet har fått i hela landet och antalet röster som avgivits vid valet.

denna anledning inte har blivit vald vid det
första valet, skall statsrådet den fjärde dagen
efter valdagen utfärda en kungörelse om resultatet av det första valet vilken publiceras i
Finlands författningssamling. I kungörelsen
skall anges vilket antal röster varje kandidat
vid det första valet har fått i hela landet. I
den skall även tillkännages att valet av president enligt grundlagen sker vid ett andra
val samt vilka två kandidater som är presidentkandidater vid detta och vilka nummer
kandidatema har enligt 42 § 2 mom.
142 §
V alet av president

139 §
Kungörelse om det andra valet

Har ingen av kandidatema fått majoriteten
av de avgivna röstema och presidenten av

statsrådet skall den fjärde dagen efter det
andra valets valdag konstatera vilkendera
kandidaten som vid det andra valet har fått
flest röster och med stöd av grundlagen blivit vald till republikens president. Efter att
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ha konstaterat valresultatet skall statsrådet
underrätta den som har valts till president
om detta samt utfärda en kungörelse om valresultatet som skall publiceras i Finlands
författningssamling. I kungörelsen skall an-

ges det antal röster som vardera kandidaten
vid det andra valet har fått i hela landet.
Denna lag träder i kraft den l mars 2000.

Helsingfors den 12 november 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Justitieminister Johannes K oskinen
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Bilaga

l.
Lag
om ändring av l kap. 14 § lagen om rättegång i brottmål

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 11 juli 1997 om rättegång i brottmål (689/1997) l kap. 14 § l mom.
som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

14 §
En målsägande får själv väcka åtal för ett
brott endast om allmänna åklagaren har beslutat att inte väcka åtal för brottet. Om
målsägandes rätt att väcka åtal för tjänstebrott stadgas i 93 § 2 mom. regeringsformen.

14 §
En målsägande får själv väcka åtal för ett
brott endast om allmänna åklagaren har beslutat att inte väcka åtal för brottet. Om målsägandes rätt att väcka åtal för ett brott som
begåtts vid skötseln av ett offentligt uppdrag
bestäms i 118 § 3 mom. grundlagen.

Denna lag träder i kraft den l mars 2000.

2.
Lag
om ändring av 2 och 21 § universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i universitetslagen av den 27 juni 1997 (645/1997) 21 § 2 mom. och
fogas till 2 § ett nytt 2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §
Självstyrelse
V id beredningen av lagar och förordningar
som endast gäller universiteten skall dessa
ges tillfälle att avge utlåtande om saken.
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Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

21 §
Konsistorium
I 77 § 2 mom. regeringsformen bestäms
om konsistoriets rätt att avge utlåtande innan
lagar och förordningar om universitet ges.
Denna lag träder i kraft den I mars 2000.

3.
Lag
om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 24 augusti 1990 om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
(717/1990) 15 § och
ändras l § 2 mom. och 8 § 2 mom. som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
l §

Fonden, som är en sådan under riksdagens
garanti stående fond som avses i 83 § riksdagsordningen, får i sin verksamhet använda
benämningen Sitra.

Fonden är en under riksdagens garanti stående fond. Den får i sin verksamhet använda
benämningen Sitra.

8§
Till förvaltningsrådet hör de bankfullmäktige som riksdagen tillsätter enligt 83 § riksdagsordningen. Ordförande för förvaltningsrådet är bankfullmäktiges ordförande och
vice ordförande bankfullmäktiges vice ordförande. Finansministeriet fastställer arvodena för förvaltningsrådets medlemmar.

Till förvaltningsrådet hör de bankfullmäktige som riksdagen tillsätter. Ordförande för
förvaltningsrådet är bankfullmäktiges ordförande och vice ordförande bankfullmäktiges
vice ordförande. Finansministeriet fastställer
arvodena för förvaltningsrådets medlemmar.
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Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

15 §
Om de revisorer som skall utses för
granskningen av fondens förvaltning och
räkenskaper stadgas i 83 § riksdagsordningen.

15 §

Denna lag träder i kraft den l mars 2000.

4.
Lag
om ändring av 7 § lagen om förvaltningen av utrikeshandeln samt om kontroll- och
skyddsåtgåmer i vissa fall

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i la~en den 29 december 1994 om förvaltningen av utrikeshandeln samt om kontrolloch skyddsatgärder i vissa fall (1521/1994) 7 §som följer:
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse
7 §

7 §

Meddelande till riksdagen

Meddelande till riksdagen

Sådana med stöd av denna lag utfärdade
stadganden och bestämmelser, för vilkas utfärdande riksdagens medverkan enligt regeringsformen fordras, skall utan dröjsmål
meddelas riksdagens talman. Talmannen
skall omedelbart bringa dem till riksdagens
kännedom eller, om riksdagen inte är samlad, så snart den sammankommit Om riksdagen så beslutar, skall nämnda stadganden
och beslut upphävas.

Sådana med stöd av denna lag utfärdade
bestämmelser för vilkas utfärdande riksdagens medverkan enligt grundlagen fordras,
skall utan dröjsmål meddelas riksdagens talman. Talmannen skall omedelbart eller, om
riksdagen inte är samlad, så snart den sammankommit bringa dem till riksdagens kännedom. Om riksdagen så beslutar, skall
nämnda bestämmelser upphävas.

Denna lag träder i kraft den l mars 2000.
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5.
Lag
om ändring av 3 och 5 § lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 4 december 1992 om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd (1203/1992)
3 § l mom. och 5 § 1 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 3 § l mom. i lag 36/1995 och
5 § l mom. i lag 62111998, som följer:

Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

3§

3 §

Förordnande av medlemmar och
föredragande

Förordnande av medlemmar och
föredragande

Republikens president utnämner för en
mandatperiod om fem år i sänder de personer som är verksamma som besvärsnämndens ordförande och vice ordförande till
tjänsterna som lagskipningsråd. statsrådet
förordnar för samma tid besvärsnämndens
tredje medlem eller alternerande tredje medlemmar samt för dessa medlemmar och för
vice ordföranden ett tillräckligt antal ställföreträdare med uppgiften som bisyssla.
ställföreträdare för ordföranden är vice ordföranden eller dennes ställföreträdare. Om
besvärsnämndens medlemmars och deras
ställföreträdares rätt att kvarstå i sin tjänst
eller sitt uppdrag under mandatperioden gäller i övrigt vad regeringsformen stadgar om
innehavare av domartjänst

Republikens president utnämner för en
mandatperiod om fem år i sänder de personer som är verksamma som besvärsnämndens ordförande och vice ordförande till
tjänsterna som lagskipningsråd. statsrådet
förordnar för samma tid besvärsnämndens
tredje medlem eller alternerande tredje medlemmar samt för dessa medlemmar och för
vice ordföranden ett tillräckligt antal ställföreträdare med uppgiften som bisyssla.
ställföreträdare för ordföranden är vice ordföranden eller dennes ställföreträdare. Om
besvärsnämndens medlemmars och deras
ställföreträdares rätt att kvarstå i sin tjänst
eller sitt uppdrag under mandatperioden gäller i övrigt vad som bestäms om innehavare
av domartjänst

5 §

5 §

Nämndens sekreterare och övrig personal

Nämndens sekreterare och övrig personal

Besvärsnämnden har en sekreterare med
uppgiften som huvudsyssla. sekreteraren
innehar en sekreterartjänst och utnämns av
statsrådet. sekreteraren skall ha avlagt juris
kandidatexamen. sekreteraren kan även vara
verksam som medlem av nämnden under
vice ordförandens eller, ifall det inte är fråga
om en sådan situation som avses i den sista
meningen i 2 § 3 mom., den tredje medlemmens och för dessa förordnade ställföreträdares semester eller vid annat tillfälligt förhinder för dem eller om de är jäviga att sköta sina uppgifter. sekreteraren kan dessutom
vara verksam som sektionsmedlem i enlighet

Besvärsnämnden har en sekreterare med
uppgiften som huvudsyssla. sekreteraren
innehar en sekreterartjänst och utnämns av
statsrådet. sekreteraren skall ha avlagt juris
kandidatexamen. sekreteraren kan även vara
verksam som medlem av nämnden under
vice ordförandens eller, ifall det inte är fråga
om en sådan situation som avses i den sista
meningen i 2 § 3 mom., den tredje medlemmens och för dessa förordnade ställföreträdares semester eller vid annat tillfälligt förhinder för dem eller om de är jäviga att sköta sina uppgifter. sekreteraren kan dessutom
vara verksam som sektionsmedlem i enlighet
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

med 2 § 5 mom. samt, på förordnande av
ordföranden, som föredragande vid ordinarie
besvärsnämndssammanträden enligt 4 § l
mom. sekreteraren har samma rätt som enligt regeringsformen tillkommer domare att
kvarsta i tjänsten under den tid han såsom
ovan avses är verksam som medlem av
nämnden. Vid besvärsnämnden kan inom
ramen för statsbudgeten även finnas andra
biträdande tjänstemän som utses av ordföranden.

med 2 § 5 mom. samt, på förordnande av
ordföranden, som föredragande vid ordinarie
besvärsnämndssammanträden enligt 4 § l
mom. sekreteraren har samma rätt som domare att kvarstå i tjänsten under den tid han
eller hon såsom ovan avses är verksam som
medlem av nämnden. Vid besvärsnämnden
kan inom ramen för statsbudgeten även finnas andra biträdande tjänstemän som utses
av ordföranden.

Denna lag träder i kraft den l mars 2000.

6.
Lag
om ändring av 6 § lagen om riksdagens tjänstemän

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 22 december 1994 om riksdagens tjänstemän (1373/1994) 6 § l mom.

som följer:
Gällande lydelse

6§
Om de allmänna utnämningsgrunderna
stadgas i regeringsformen.

Föreslagen lydelse

6 §
Om de allmänna utnämningsgrunderna
bestäms i grundlagen.

Denna lag träder i kraft den l mars 2000.

14

RP 148/1999 rd

7.
Lag
om ändring av 4 § lagen om Finlands Banks tjänstemän
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 30 december 1998 om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) 4 § 2
mom. som följer:
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

4§
Om de allmänna utnämningsgrunderna
bestäms i regeringsformen. När Finlands
Bank fattar beslut om en utnämning får den
inte utan fo~ försätta någon i annan ställning
än andra pa sådana grunder som nämns i
9 §. Vid besättande av tjänster gäller i övrigt
vad direktionen bestämmer.

Om de allmänna utnämningsgrunderna
bestäms i grundlagen. När Finlands Bank
fattar beslut om en utnämning får den inte
utan fo& försätta någon i annan ställning än
andra pa sådana grunder som nämns i 9 §.
Vid besättande av tjänster gäller i övrigt vad
direktionen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den l mars 2000.

8.
Lag
om ändring av l § lagen om sammankomster
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 22 april 1999 om sammankomster (530/1999) l §som följer:
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse
l §

l §

Lagens syfte

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att trygga möjligheten att utöva mötesfriheten som garanteras
i regeringsformen och att med nödvändiga
bestämmelser med anknytning till ordning
styra ordnandet av allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar.

Syftet med denna lag är att trygga möjligheten att utöva mötesfriheten som garanteras
i grundlagen och att med nödvändiga bestämmelser med anknytning till ordning styra ordnandet av allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar.
Denna lag träder i kraft den l mars 2000.
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9.
Lag
om ändring av vallagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) 138 § 2 mom., 139 § och 142 § 2
mom. som följer:
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

138 §
V alet av president

Har någon kandidat vid det första valet i
hela landet fått mer än hälften av de avgivna
rösterna, skall statsrådet konstatera att han
eller hon med stöd av regeringsformen har
blivit vald till republikens president samt
skriftligen underrätta honom eller henne om
detta och utfärda en kungörelse om valresultatet som skall publiceras i Finlands författningssamling. I kungörelsen skall också anges vilket antal röster som varje kandidat
vid presidentvalet har fått i hela landet och
antalet röster som avgivits vid valet.

Har någon kandidat vid det första valet i
hela landet fått mer än hälften av de avgivna
rösterna, skall statsrådet konstatera att han
eller hon med stöd av grundlagen har blivit
vald till republikens president samt skriftligen underrätta honom eller henne om detta
och utfärda en kungörelse om valresultatet
som skall publiceras i Finlands författningssamling. I kungörelsen skall också anges
vilket antal röster som varje kandidat vid
presidentvalet har fått i hela landet och antalet röster som avgivits vid valet.

139 §

139 §

Kungörelse om det andra valet

Kungörelse om det andra valet

Har ingen av kandidatema fått majoriteten
av de avgivna röstema och presidenten av
denna anledning inte har blivit vald vid det
första valet, skall statsrådet den fjärde dagen
efter valdagen utfärda en kungörelse om resultatet av det första valet vilken publiceras i
Finlands författningssamling. I kungörelsen
skall anges vilket antal röster varje kandidat
vid det första valet har fått i hela landet. I
den skall även tillkännages att valet av president enligt regeringsformen sker vid ett
andra val samt vilka två kandidater som är
presidentkandidater vid detta och vilka nummer kandidatema har enligt 42 § 2 mom.

Har ingen av kandidatema fått majoriteten
av de avgivna rösterna och presidenten av
denna anledning inte har blivit vald vid det
första valet, skall statsrådet den fjärde dagen
efter valdagen utfärda en kungörelse om resultatet av det första valet vilken publiceras i
Finlands författningssamling. I kungörelsen
skall anges vilket antal röster varje kandidat
vid det första valet har fått i hela landet. I
den skall även tillkännages att valet av president enligt grundlagen sker vid ett andra
val samt vilka två kandidater som är presidentkandidater vid detta och vilka nummer
kandidaterna har enligt 42 § 2 mom.
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Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

142 §
V alet av president

statsrådet skall den fjärde dagen efter det
andra valets valdag konstatera vilkendera
kandidaten som vid det andra valet har fått
flest röster och med stöd av regeringsformen
blivit vald till republikens president. Efter
att ha konstaterat valresultatet skall statsrådet underrätta den som har valts till president om detta samt utfärda en kungörelse
om valresultatet som skall publiceras i Finlands författningssamling. I kungörelsen
skall anges det antal röster som vardera kandidaten vid det andra valet har fått i hela
landet.

statsrådet skall den fjärde dagen efter det
andra valets valdag konstatera vilkendera
kandidaten som vid det andra valet har fått
flest röster och med stöd av grundlagen blivit vald till republikens president. Efter att
ha konstaterat valresultatet skall statsrådet
underrätta den som har valts till president
om detta samt utfärda en kungörelse om valresultatet som skall publiceras i Finlands
författningssamling. I kungörelsen skall anges det antal röster som vardera kandidaten
vid det andra valet har fått i hela landet.

Denna lag träder i kraft den l mars 2000.

