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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vesihallinnosta annetun 
lain muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion 
tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1981 on luvun 
30.40 ( Vesihallinto) kohdalla ehdotettu tehtä
väksi vesihallituksen organisaatioon muutoksia. 
Tämän esityksen tarkoituksena on sisällyttää 
muutoksien vaatimat uudet virkatyypit vesi
hallinnosta annettuun lakiin. Samassa yhtey-

dessä on tarkoitus tehdä mahdolliseksi myös 
eräiden olemassa olevien vesihallinnon virkojen 
ja toimien nimien muuttaminen sekä mahdollis
taa eräiden uusien virkojen perustaminen vas
taisuudessa valtion virkojen ja toimien jär
jestelyvaltuuslain (7 6 7/7 6) mukaisessa järjes
tyksessä. 

PERUSTELUT. 

Vesihallinnosta annetun lain 4 §: ssä on lue
teltu niitä virkoja ja toimia, joita vesihallituk
S>essa voi olla. Tähän luetteloon ehdotetaan li
sättäväksi ylijohtajan ja apulaisosastopäällikön 
virat. Nämä lisäykset aiheutuvat hallituksen 
tulo- ja menoarvioesityksen mukaan perustetta
vista uusista viroista. Lainkohtaan ehdotetaan 
lisättäväksi myös apulaiskamreerin ja ylivahti
mestarin toimet. Viimeksi mainittu mahdollis
taisi tuon nimisten toimien perustamisen vas
taisuudessa esimerkiksi olemassa olevien virko
jen ja toimien nimiä muuttamalla. Toimisto
rakennusmestarin toimi ehdotetaan tässä yh
teydessä muutettavaksi samannimiseksi viraksi. 

Vesihallinnon piirihallinnon vastaava virka
luettelo sisältyy vesihallinnosta annetun lain 
5 §: ään. Tästä luettelosta ehdotetaan poistetta
vaksi seuraavien virkojen virkanimikkeet: piiri
insinööri, hydrobiologi, nuorempi insinööri, 
apulaisinsinööri, vanhempi toimistorakennus
mestari, nuorempi toimistorakennusmestari ja 
nuorempi rakennusmestari. Kassanhoitajan toi
mi ehdotetaan niin ikään poistettavaksi luette-
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losta. Luetteloon ehdotetaan lisättäväksi seu
raavat virat ja toimet: vesipiirin johtajan, insi
nöörin, biologin, geologin, hydrologin, lakimie
hen, ylitarkastajan, tarkastajan ja rakennusmes
tarin virat sekä apulaistarkastajan, apulaiskam
reerin ja apulaiskansiistin toimet. Muutoksel
la tähdätään toisaalta virkanimien yksinkertais
tamiseen ja toisaalta mahdollisuuteen saada vir
kajärjestelyteitse entistä monipuolisemman kou
lutuksen saanutta henkilöstöä piirihallinnon pal
velukseen. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan samasta 
ajankohdasta kuin vesihallituksen organisaa
tion uudelleen järjestelykin eli 1 päivästä 
maaliskuuta 1981 lukien. Voimaantulosäännök
sessä on myös ehdotettu annettavaksi valtuus 
perustaa uuden nimisiä virkoja asetuksella, jol
loin entisen nimisen viran tai toimen haltija 
siirtyisi ilman enempiä toimenpiteitä nimeltä 
muutetun viran tai toimen haltijaksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
vesihallinnosta annetun lain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vesihallinnosta 9 päivänä tammikuuta 1970 
annetun lain ( 18/70) 4 ja 5 § näin kuuluviksi: 

4 §. 
Vesihallituksessa voi olla paäjohtajan, ylijoh

tajan, osastopäällikön, tutkimuslaitoksen johta
jan, apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön, 
laskentapäällikön, teknillisen tarkastajan, toi
mistoinsinöörin, asianvalvojan, biologin, geo
login, hydrologin, limnologin, ylitarkastajan, la
kimiehen, mikrobiologin, toimistoagronomin, 
toimistometsänhoitajan, geohydrologin, kemis
tin, insinöörin, sosiaalipäällikön, kamreerin, 
tarkastajan ja toimistorakennusmestarin virkoja 
sekä osastosihteerin, kirjaajan, toimistosihtee
rin, arkistonhoitajan, apulaiskamreerin, apulais
kirjaajan, ylivahtimestarin, piirtäjän, kanslistin, 
kirjanpitäjän, vahtimestarin, apulaiskanslistin, 
apulaiskirjanpitäjän, konekirjoittajan ja toimis
toapulaisen toimia. 

Pääjohtajan, ylijohtajan, osastopäällikön, tut
kimuslaitoksen johtajan, apulaisosastopäällikön, 
laskentapäällikön ja toimistopäällikön virat voi
vat olla sopimuspalkkaisia. 

5 §. 
Piirihallinnossa voi olla ves1pnnn johtajan, 

vanhemman insinöörin, insinöörin, limnologin, 
mikrobiologin, kemistin, biologin, geologin, 
hydrologin, lakimiehen, ylitarkastajan, kontto
ripäällikön, piirirakennusmestarin, tarkastajan, 
työntarkastajan, vanhemman rakennusmestarin 

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1980. 

ja rakennusmestarin virkoja sekä apulaistarkas
tajan, kirjaajan, apulaiskamreerin, kanslistin, 
apulaiskanslistin, piirtäjän ja toimistoapulaisen 
toimia. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tässä laissa tarkoitettuja virkoja ja t01m1a 
voidaan perustaa ennen lain voimaantuloa. 

Asetuksella voidaan tässä laissa mainittuja 
virkoja ja toimia tulo- ja menoarvion rajoissa 
perustaa myös siten, että vesihallituksessa ja 
piirihallinnossa jo olemassa olevia virkoja tahi 
toimia, niiden varsinaisen palkkauksen vähen
tymättä, vain nimeltään muutetaan tässä laissa 
mainituiksi viroi:ksi tai toimiksi, jolloin entisen 
nimisen viran tai toimen haltija siirtyy ilman 
enempiä toimenpiteitä nimeltä muutetun viran 
tai toimen haltijaksi. 

Tämän lain tullessa voimaan siirretään vesi
hallinnosta lakkautettavan viran tai pysyvän 
toimen haltija säädettyä järjestystä noudattaen 
hänelle soveltuvaan vesihallinnon virkaan tai 
toimeen, taikka mikäli häntä ei sanotuin tavoin 
siirretä edellä tarkoitettuun virkaan tai toi
meen, asetetaan lakkautuspalkalle. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetut virat ja 
toimet voidaan täyttää ennen tämän lain voi
maantuloa. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri V eileko Saarto 
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Liite 

Laki 
vesihallinnosta annetun lain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vesihallinnosta 9 päivänä tammikuuta 1970 
annetun lain ( 18/70) 4 ja 5 § näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki. 

4 §. 
Vesihallituksessa voi olla pääjohtajan, tutki

muslaitoksen johtajan, osastopäällikön, lasken
tapäällikön, toimistopäällikön, teknillisen tar
kastajan, ylitarkastajan, toimistoinsinöörin, 
asianvalvojan, lakimiehen, geologin, geohydro
login, hydrologin, limnologin, kemistin, biolo
gin, mikrobiologin, toimistometsänhoitajan, toi
mistoagronomin, sosiaalipäällikön, tarkastajan, 
kamreerin ja insinöörin virkoja sekä osasto
sihteerin, toimistorakennusmestarin, kirjaajan, 
kirjanpitäjän, kanslistin, arkistonhoitajan, toi
mistosihteerin, piirtäjän, apulaiskirjaajan, apu
laiskirjanpitäjän, apulaiskanslistin, vahtimesta
rin, konekirjoittajan ja toimistoapulaisen toimia. 

Pääjohtajan, tutkimuslaitoksen johtajan, osas
topäällikön, laskentapäällikön ja toimistopäälli
kön virat voivat olla sopimuspalkkaisia. 

5 §. 
Piirihallinnossa voi olla piiri-insinöörin, van

hemman ja nuoremman insinöörin, hydrobiolo
gin, limnologin, mikrobiologin, kemistin, apu
laisinsinöörin, konttori päällikön, piirirakennus
mestarin, työntarkastajan, vanhemman ja nuo
remman toimistorakennusmestarin sekä van
hemman ja nuoremman rakennusmestarin vir
koja ja kirjaajan, kassanhoitajan, kanslistin, piir
täjän ja toimistoapulaisen toimia. 

Ehdotus. 

4 §. 
Vesihallituksessa voi olla pääjohtajan, yli

johtajan, osastopäällikön, tutkimuslaitoksen joh
tajan, apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön, 
laskentapäällikön, teknillisen tarkastajan, toi
mistoinsinöörin, asianvalvojan, biologin, geo
login, hydrologin, limnologin, ylitarkastajan, 
lakimiehen, mikrobiologin, toimistoagronomin, 
toimistometsänhoitajan, geohydrologin, kemis
tin, insinöörin, sosiaalipäällikön, kamreerin, 
tarkastajan ja toimistorakennusmestarin virkoja 
sekä osastosihteerin, kirjaajan, toimistosihtee
rin, arkistonhoitajan, apulaiskamreerin, apulais
kirjaajan, ylivahtimestarin, piirtäjän, kanslistin, 
kirjanpitäjän, vahtimestarin, apulaiskanslistin, 
apulaiskirjanpitäjän, konekirjoittajan ja toimis
toapulaisen toimia. 

Pääjohtajan, ylijohtajan, osastopäällikön, tut
kimuslaitoksen johtajan, aputaisosastopäällikön, 
laskentapäällikön ja toimistopäällikön virat voi
vat olla sopimuspalkkaisia. 

5 §. 
Piirihallinnossa voi olla veszpttrtn johtajan, 

vanhemman insinöörin, insinöörin, limnologin, 
mikrobiologin, kemistin, biologin, geologin, 
hydrologin, lakimiehen, ylitarkastajan, konttori
päällikön, piirirakennusmestarin, tarkastajan, 
työntarkastajan, vanhemman rakennusmestarin 
ja rakennusmestarin virkoja sekä apulaistarkas
tajan, kirjaajan, apulaiskamreerin, kanslistin, 
apulaiskanslistin, piirtäjän ja toimistoapulaisen 
toimia. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tässä laissa tarkoitettuja virkoja ja toimia 
voidaan perustaa ennen lain voimaantuloa. 
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Voimassa oleva laki. 
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Ehdotus. 

Asetuksella voidaan tässä laissa mainittuja 
virkoja ja toimia tulo- ja menoarvion rajoissa 
perustaa myös siten, että vesihallituksessa ja 
piirihallinnossa jo olemassa olevia virkoja talii 
toimia, niiden varsinaisen palkkauksen vähen
tymättä, vain nimeltään muutetaan tässä laissa 
mainituiksi viroiksi tai toimiksi, jolloin entisen 
nimisen viran tai toimen haltija siirtyy ilman 
enempiä toimenpiteitä nimeltä muutetun viran 
tai toimen haltijaksi. 

Tämän lain tullessa voimaan siirretään vesi
hallinnosta lakkautettavan viran tai pysyvän 
toimen haltija säädettyä järjestystä noudattaen 
hänelle sovelluvaan vesihallinnon virkaan tai 
toimeen, taikka mikäli häntä ei sanotuin tavoin 
siirretä edellä tarkoitettuun virkaan tai toi
meen, asetetaan lakkautuspalkalle. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetut virat ja 
toimet voidaan täyttää ennen tämän lain voi
maantuloa. 


