
Laki ministeriöidenluk umäärästä jayleisestä toimialasta, nìn
myös päätösvallastaasioissa, jotka käsitellään valtioneuvostossa.
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Asioista, jotka kuuluvat Taltio»® avosto Ile käsittelee
Valtioneuvoston kanslia, asiat, jotka johtavat pääministerin

asemasta valtioneuvoston puhoon Joilta jana tahi koskevat laitok:
tai yrityksiä* jotka ovat Vy.liT>tß«ästi valtion© av oston &iid ,

niin myös asiat, jotka eivät kuulu jonkun ministeriön toimia-
laan;

IftkoaaiaJaministeriö, asiat, jotka johtuvat valtakunnan su.teosta

ulkomaahani
Oikeusministeriö, asiat, jotta k t oico«Aenkäyttöä, lain-

säädäntöä «sioissa, jotka oivat kuulu minkään muun ministeriin
toimialaan, sekä vankeinhoitolaitosta, niin myös valtiollisia vaa-
leja ja erivupauéusasioita, silloin kun näitä ei 010 pietitetty

jonkun muun ministeriön käsiteltäviksi;
Sisäasiainministeriö, asiat, jotka koskevat järjestystä ja tur-

vallisuutta valtakunnassa, sisäistä hallintoa jt yleistä terveyden-

hoitoa;

Puolustusministeriö, asiat, jotka koskevat vaitakanaan sotavoimaa
ja sen yhteydessä olevia kysymyksiä;

Kaha-asl alnminiateri ö, asiat, jotka koskevat valtakunnan rahalai -

tosta, raha-asioita ja varotointa,

Kirkollis- ja opetusministeriö, asiat, jotka koskevat kirkko-

ja opetuslaitosta, niin myös tiedotta ja taidetta;
e

Maatalousministeriö, asiat, jotka koskevat masu viljelystä, met-

sästystä ja kalastusta, metsätaiuutta, asutustoimintaa sekä maan-

mittaus!ai tosta;

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö, «siat, jotka kas*
kevät liikennettä, posti- ja lennätlalaltos ta, vostoikeuslalnsää-
dännön sovelluit Ib tu, v-.d. ti on r -:c.; . antoi;, .lataa sokä /l,;isi h: -

-





täaputölta*.

Kaap ii- ja teollisuusministeriö, asiat, jatka koskevat kaup-

paa, teollisuutta ja merenkulkua;

Soaiall.lnisteriö, asiat, joik koskevat työnantajien ja työ-

läisten keskinäisiä su.iteitä ja sen yhtcyuosöu. olevia kysymyk-

siä, köyhäinhoitolaitosta, siirtoVisuutta ja alkoholilaina :ädän-

tööf
Valtioneuvoston ohjesäännössä annetaan lähonipiä määräyksiä asi-

oidén jakautumisesta eri aiaieteriöidea kosken,
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Jos syntyy epäilystä siitti, minkä mi fis teriön käsiteltäviin

joka asia kuuluu, ratkaisee kysymyksen täota vm tionouvosto.

Sh '

Pä ; tö evulta niissä asioissa, jotka käsitellä n valtion© uvoston

kansliassa tahi ori ministeriöissä, kuuluu sen mukaisesti kuin

lait ja asetukset siitä säätävät, Tasavallan £resieoutille tahi

voi tl onouv ostolle, taikua myös asianomaiselle ministeri110 tahi

valtiosihteerille*
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Millin asioihin, jotka Hallit usmuo*. oosa, ylo isillä lailla tai

asetuksilla ovat iresidentille pidätetyt tahi kuuluvat Irociden-

tiliä sen perusteella otta niistä a Ikola6 itiin on säädetty hal-

linnollisilla s iännökeillä, luottakoon myös seura vat;

1* hiippa tantoin,, läänien ja hovioikeuspiirlen alue on muut tu-

minon;
2* kaupunkien ja kauppalain perustaminen ja er loikannet;

3* yleisten laitosten. hallintovirastojen ja virkojen perus-

taminen, muuttaminen tai lakkaat * ominen;

4. valtion virona öisten virkatoimista ja toimitusklrjoisin

ookä v itiön yloioton laitosten Idlytttimisostu suorituttavi on mak-

su jen mä r iminon;

ö. asiat, jotka koskovat säätiö itien perustamista ja niille

annettavia s untöjti, sekä

6* arvonlmlon antaminen ja niihin von Itävät asiat.





7 V'

B) /ilta muisua hallitus- Ja hailintoasioisea kuulua vai-

ti no uv as tollo, milloin sitä ei määränkeolla vai tlonohvoeton

ohJoßftäimösaä 010 annotta hsianom ioollo mlniut<arillo taikka

myöo v 1tiosi itooriIlo»




