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N:o 836-849

·sallys :

N:o 836. Julistus Suomesta luovutetun ja takaisin valloitetun alueen palauttamisesta
valtakunnan yhtoyteen, siv. 1851. - N:o 837. Laki sotilashallinnon jatkamisesta valta·
kunnan yhteyteen palautetulla alueella, siv. 1852. - N : o 838. Laki eriiiden valtakun·
nan yhteyteen palautetun alueen asukkaiden kansalaisuudesta, siv. 1853. - N:o 839. Laki
eriiiden valtakunnan y hteyteen palautetulla alueella olevaa omaisuutta koskevien oikeuk·
sien ennalleen palauttamisesta, siv. 1854. - N:o 840. Asetus eriiiden sotilashallintoalueella
tehtyjen rikkomusten rankaisemisesta, siv. 1856. - N: o 841. Asetus hallinnon hoita·
misosta valtakunnan yhteyteen palautettuun alueeseen kuuluvissa osissa Kuusamon, Sal·
Ian ja P etsamon kuntia, siv. 1857. - N :o 842. Asetus erii.iden valtakunnan yhteyteen
palautetun alueen asukkaid en kansalaisuudesta, siv. 1858. N:o 843. Valtioneuvoston
piiiitos valtakunnan yhteyteen palautetun alueon hallinnollisesta jaoituksesta, siv. 1860. N: o 844. Puolustusvoimain Ylipiiiillikon kii.sky sotilashallinnon jatkamisesta valtakunnan
yhtoyteen palautotulla alueella, siv. 1861. N:o 845. Asetus vii.J.iaikaisia siiiinnoksia
oppikoulujon luku· ja loma·ajoista sisaltiiviin asetuksen viiliaikaisesta muuttamisesta, siv.
1862. N :o 846. Asetus valtion oppikouluissa suoritettayasta lukulrnusimak susta annetun asetuksen viiliaikaisesta muuttamisesta, siv. 1863. N:o 847. Valtioneuvoston
piiiitos oravan ja karpan metsiistyksestii vuosina 1941-1942, siv. 1864. - N:o 848. Maatalousministerion paatOs rehu suolasoos ten valmistukseen kaytettii.van superfosfaatin laatu·
vaatimustcn muuttamisesta, siv. 1865. - N:o 849. Kansanhuoltoministerion piiiitOs lampimiin veden j akelun siiiinnostelystii annetun valtionem·oston paatoksen tiiytiintoonpanosta
ja soveltamisesta, siv. 1866.

N:o 836.

Juli st u s
Suomesta luovutetun ja takaisin valloitetun alueen palauttamisesta valtakunnan
yhteyteen.
Annettu Helsingissi.i. 6 pi.i.ivana joulukuuta 1941.

Paaministerin
ittelysta
julistetaan,
Eduskunnan anuettua asiaan suostumuksensa, etta alue, jonka Suomi on Mosiko vassa 12 piiivana maaliskuuta 1940 paiviityllii rauhansopimuksella joutunut luovuttamaan Sosialististen Neuvostotasavaltain
Liitolle, palautetaan valtakunnan yhtey-

teen ja saatetaan Suomen tiiysivaltaisuuden
alaiseksi, sekii ettii ne sitoumukset, joihin
Suomi mainitussa rauhansopimuksessa on
suostunut Hangon niemimaahan ja sita
ymparo1vaan merialueeseen nahden, samalla raukeavat.

Helsingissa 6 piiivanii joulttkuuta 1941.

Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.

Piiiiministerin estynecnii ollessa
Ministeri Vaino l'anner.
215--1941

