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Hallituksen . esitys Eduskunnalle laiksi rakennuslain väliaikai
sesta muuttamise$ta annetl;Jn lairi voimaantulosäännöksen muut
tamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Rakennuslain väliaikaisesta muuttamisesta 
annetun lain nojalla on seutukaavaliittojen hen
kilökunnan ja muiden kuntien kuin kaupunkien 
rakennustarkastajien palkkauksesta aiheutuviin 
kustannuksiin myönnettävää valtionosuutta voi
tu rajoittaa valtion tulo- ja menoarviossa pää
tettyjen enimmäismäärien puitteissa. Nykyiset 
säännökset koskevat vuosina 1977-1980 ai
heutuvia menoja. Julkisen. talouden kulutusme-

nojen kasvun hillitsemiseksi edelleen ehdote
taan rakennuslakiin lisättyjen valtionosuuteen 
oikeuttavan henkilökunnan määrän kasvua ra
johtavien säännösten voimassaoloaikaa piden
nettäväksi koskemaan vuosina 1981 ja 1982 
aiheutuvia menoja. 

Esitys liittyy vuoden 1981 tulo- ja menoar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

PERUSTELUT. 

Valtion ja kuntien henkilöstömenojen kasvun 
rajoittamiseksi lisättiin rakennuslain väliaikai
sesta muuttamisesta annetulla lailla ( 1132/ 
76) rakennuslain 23, 24 ja 137 § :ään säännök
set, joiden nojalla voitiin vuosina 1977 ja 
1978 säännellä valtionosuuteen oikeuttavan 
henkilöstön määrän kasvua. Rakennuslain väli
aikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaan
tulosäännöksen muuttamisesta annetulla lailla 
( 955/78) jatkettiin säännösten voimassaoloai
kaa vuoden 1980 loppuun. 

Rakennuslain 23 § :ään lisätyn 6 momentin 
nojalla sisäasiainministeriön tulee hyväksyä 
seutukaavaliiton toimintasuunnitelma ja kustan
nusarvio sekä niiden muutokset uuden henki
löstön paikkaamisesta aiheutuvien menojen 
osalta valtion tulo- ja menoarvion rajoissa. Ra
kennuslain 24 §:ään lisätyn 4 momentin mu
kaan seutukaavaliitoille myönnettävä valtion
osuus suoritetaan uuden henkilöstön paikkaami
sesta aiheutuvien menojen osalta valtion tulo
ja menoarviossa päätetyissä rajoissa. Vuosina 
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1977-1980 tulo- ja menoarviossa ei tämän 
valtionosuuden piiriin ole hyväksytty uutta 
henkilöstöä. 

Rakennuslain 137 §:ään lisätyn 3 momentin 
nojalla kunnalle rakentamisen neuvonnan ja 
valvonnan kustannuksiin myönnettävä valtion
osuus suoritetaan uuden henkilöstön paikkaa
misesta aiheutuvien menojen osalta valtion tulo
ja menoarviossa päätetyissä rajoissa. Vuosina 
1977-1980 on tulo- ja menoarviossa hyväk
sytty valtionosuuden piiriin kaksi uutta raken
nustarkastajan virkaa. 

Koska julkisen talouden kannalta on edel
leen tärkeätä rajoittaa valtionosuuden piiriin 
kuuluvan henkilökunnan määrän kasvua, ehdo
tetaan rakennuslain 23, 24 ja 137 §:ään lisät
tyjen .säännösten voimassaoloaikaa jatkettavaksi 
siten, että ne koskevat vielä vuosina 1981 ja 
1982 aiheutuvia menoja. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
rakennuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rakennuslain väliaikaisesta muuttamisesta 29 
päivänä joulukuuta 1976 annetun lain voimaantulosäännös, sellaisena kuin se on 15 päivänä 
joulukuuta 1978 annetussa laissa ( 955/78), näin kuuluvaksi: 

· :Täm~ laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
'kuuta i977 ja sitä sovelletaan vuosina 1977-
1982 aiheutuvien menojen osalta. 

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 1980. 
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