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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elokuvien tarkastuksen 
toimittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÄÄASIALUNEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan elokuvien tarkastuksen 
toimittamisesta annetun lain 3 §:ää muutettavak
si sen johdosta, että elokuvatarkastamoon on 
tarkoitus perustaa johtajan sopimuspaikkainen 
virka ja samalla lakkauttaa toimistopäällikön yli-

määräinen toimi. Esitys liittyy vuoden 1984 
tulo- ja menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu 
käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lainmuutos ehdotetaan tulemaan voimaan 1 
päivänä maaliskuuta 1984. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdote
tut muutokset 

Elokuvien tarkastuksen toimittamisesta anne
tun lain (300/65) 3 §:n mukaan valtion elokuva
tatkastamossa voi olla toimistopäällikkö, joka 
samalla toimii tarkastaenon puheenjohtajana, 
sekä muita ylimääräisiä toimenhaltijoita. Virkara
kenteen kehittämiseksi ehdotetaan hallituksen 
esityksessä valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 
1984 tatkastamoon perustettavaksi johtajan sopi
muspaikkainen virka ja samalla lakkautettavaksi 
toimistopäällikön ylimääräinen toimi. Tästä syys
tä ehdotetaan lain 3 §:ää vastaavasti muutetta
vaksi. Elokuvatarkastaenon johtaja toimisi tatkas
tamon puheenjohtajana. 
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2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vai
kutuksia. 

3. Voimaan tulo 

Esitys liittyy vuoden 1984 tulo- ja menoarvio
esitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. Laki ehdotetaan saarettavaksi vot
maan 1 päivästä maaliskuuta 1984. 

Edellä sanotun perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan elokuvien tarkastuksen toimittamisesta 29 päivänä 
toukokuuta 1965 annetun lain (300/65) 3 § näin kuuluvaksi: 

3 § 
Elokuvatarkastamossa voi olla johtajan sopi

muspaikkainen virka sekä ylimääräisiä toimenhal
tijoita. 

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1983 

Johtaja toimii samalla tarkastamon puheenjoh
tajana. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuu
ta 1984. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Kaarina Suonio 
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Liite 

Laki 
elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan elokuvien tarkastuksen toimittamisesta 29 päivänä 
toukokuuta 1965 annetun lain (300/65) 3 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

3 §. 
Elokuvatarkastamossa voi olla toimistopäällik

kö, joka samalla toimii tarkastamon puheenjoh
tajana, sekä muita ylimääräisiä toimenhaltijoita. 

Ehdotus 

3 § 
Elokuvatarkastamossa voi olla johtajan sopi

muspaikkainen virka sekä ylimääräisiä toimenhal
tijoita. 

johtaja toimii samalla tarkastamon puheenjoh
tajana. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuu
ta 1984. 




