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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rakennuslain 137 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Rakennuslain väliaikaisesta muuttamisesta 
annetun lain nojalla on muiden kuntien kuin 
kaupunkien rakennustarkastajien palkkauksesta 
aiheutuviin kustannuksiin myönnettävää val
tionosuutta voitu rajoittaa valtion tulo- ja 
menoarviossa päätettyjen enimmäismäärien 
puitteissa. Nykyiset säännökset koskevat vuo
sina 1977-1981 aiheutuvia menoja. Julkisen 

talouden kulutusmenojen kasvun hillitsemi
seksi edelleen ehdotetaan rakennuslain muutta
mista siten, että valtionosuuteen oikeutetun 
uuden henkilökunnan paikkaaminen tapahtuu 
pysyvästi tulo- ja menoarvion rajoissa. 

Esitys liittyy vuoden 1982 tulo- ja meno
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

PERUSTELUT 

Valtion ja kuntien henkilöstömenojen kas
vun rajoittamiseksi lisättiin rakennuslain väli
aikaisesta muuttamisesta annetulla lailla ( 1132/ 
76) rakennuslain 23, 24 ja 137 §:ään sään
nökset, joiden nojalla voitiin vuosina 1977 ja 
1978 säännellä valtionosuuteen oikeuttavan 
henkilöstön määrän kasvua. Rakennuslain väli
aikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaan
tulosäännöksen muuttamisesta annetuilla laeilla 
(955/78 ja 986/80) on säännösten voimassa
oloaikaa jatkettu vuoden 1981 loppuun. 

Rakennuslain 13 7 §: ään väliaikaisesti lisä
tyn 3 momentin nojalla on muulle kunnalle 
kuin kaupungille rakentamisen neuvonnan ja 
valvonnan kustannuksiin myönnettävä valtion
osuus suoritettu uuden henkilöstön paikkaa
misesta aiheutuvien menojen osalta vuosina 
1977-1981 valtion tulo- ja menoarviossa 
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p~ä!~tyissä l'aJOlssa siten, että valtionosuuden 
pmun on hyväksytty vuosittain kaksi uutta 
rakennustarkastajan virkaa. 

Edellä esitetyistä syistä ja koska julkisen 
talouden kannalta on edelleen tärkeätä rajoit
taa valtionosuuden piiriin kuuluvan henkilö
kunnan määrän kasvua, ehdotetaan rakennus
lain 13 7 §: ään lisättäväksi uusi 3 momentti, 
jonka nojalla muiden kuntien kuin kaupunkien 
rakennustarkastajien palkkauksesta aiheutuviin 
kustannuksiin myönnettävää valtionosuutta py
syvästi rajoitettaisiin uuden henkilöstön paik
kaamisesta aiheutuvien menojen osalta valtion 
tulo- ja menoarviossa päätetyissä rajoissa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
rakennuslain 137 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennus
lain 137 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1960 ja 31 päivänä 
joulukuuta 1975 annetuilla laeilla (536/60 ja 1081/75), uusi näin kuuluva 3 momentti: 

137 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua valtion
osuutta suoritetaan uuden henkilöstön paikkaa
misesta aiheutuviin menoihin valtion tulo- ja 
menoarviossa määrätyissä rajoissa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1982. 
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