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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslaitoksen 
aluelaitoksen henkilökunnan aseman järjestämisestä aluelaitoksen 
tehtävien siirtyessä kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on turvata kansanter
veyslaitoksen aluelaitoksen pysyväisluonteisen 
henkilöstön asema aluelaitoksen tehtävien laka
tessa ja henkilöstön siirtyessä vastaaviin tahtäviin 
kunnan tai kuntainliiton palvelukseen. 

Esityksen mukaan aluelaitoksen henkilöstön 
siirtyessä aluelaitoksen tehtävien siirroin yhtey
dessä kunnan tai kuntainliiton palvelukseen, 
henkilöstö säilyttää oikeuden eläketurvaan niiden 
perusteiden mukaan, mitkä olivat voimassa val
tion palveluksessa ennen siirtymistä. Lisäksi esitys 

sisältää säännökset valtion velvollisuudesta korva
ta kunnalliselle eläkelaitokselle sekä kunnalle tai 
kuntainliitolle siirtyvän henkilöstön eläke- ja lo
maetujen säilymisestä aiheutuvat lisäkustannuk
set. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1984 tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. 

Ehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan niin 
pian kuin eduskunta on sen hyväksynyt. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Kansanterveyslaitokseen kuuluu Helsingissä ja 
Kuopiossa sijaitsevien seitsemän osaston lisäksi 
seitsemän aluelaitosta Jyväskylässä, Kuopiossa, 
Lappeenrannassa, Oulussa, Rovaniemellä, Seinä
joella ja Turussa. Aluelaitosten henkilöstömäärä 
vaihtelee 11--30 välillä. Aluelaitokset tekevät 
tällä hetkellä pääasiallisesti rutiininomaisia mik
robiologisia tutkimuksia keskussairaaloille ja ter
veyskeskuksille. 

Keskussairaaloiden mikrobiologisen laboratori
otoiminnan kehittyessä valtakunnallisissa suunni
telmissa sairaanhoitolaitosten toiminnan järjestä
misestä edellytettyyn laajuuteen on syytä uudis
taa myös nykyistä työnjakoa kansanterveyslaitok
sen aluelaitosten ja keskussairaaloiden välillä. 
Tarkoituksena onkin siirtää aluelaitosten rutiini
nomaiset mikrobiologiset tutkimukset keskussai-
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raaloille. Kansanterveyslaitos puolestaan vasta1s1 
niistä tutkimuksista, joita ei ole tarkoituksenmu
kaista tehdä kaikissa keskussairaaloissa, kuten 
harvinaisten ja vaarallisten mikrobien tyypitys- ja 
diagnostiikka, epidemioiden selvitykset, uusien 
tutkimusmenetelmien kehittäminen, rokotusten 
tehoa ja kattavuutta koskevat selvitykset, äitiys
neuvolanäytteiden tutkiminen sekä poikkeusolo
jen laboratoriotoiminta. Tässä yhteydessä kansan
terveyslaitoksen aluelaitosverkostoa uudistettai
siin siten, että Seinäjoen aluelaitoksen toiminta 
lopetettaisiin vuonna 1984 sekä Lappeenrannan 
ja Rovaniemen aluelaitosten toiminta myöhem
min kuluvalla vuosikymmenellä. 

Vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesityksessä on 
osa Seinäjoen aluelaitoksen viroista ja toimista 
esitetty lakkautettavaksi. Pysyväisluonteinen hen
kilöstö siirtyisi suostumuksensa mukaisesti joko 
Etelä-Pohjanmaan keskussairaalan palvelukseen 
kullekin soveltuvaan tehtävään tai kansanterveys-
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laitoksen muuhun toimintayksikköön. Vastaava 
järjestely on tarkoitus 1980-luvulla toteuttaa 
myös Lappeenrannan ja Rovaniemen aluelaitos
ten osalta. 

2. Esityksen taloudelliset ja hen
kilöstövaikutukset 

Henkilöstön aseman järjestämisestä ei aiheudu 
erityisiä kustannuksia valtiolle. 

3. Voimaan tulo 

Lakiehdotus liittyy vuoden 1984 tulo- ja meno
arvioesitykseen. Laki ehdotetaan saatettavaksi 
voimaan niin pian kuin eduskunta on sen hyväk
synyt. Ensimmäisen kerran laki tulisi sovelletta
vaksi kansanterveyslaitoksen Seinäjoen aluelaitok
sen lakkauttamisen yhteydessä 1.9.1984 lukien, 
jolloin aluelaitoksen tehtävät on tarkoitus siirtää 
Etelä-Pohjanmaan keskussairaalalle. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1 §. Milloin lailla säädetään taikka sovitaan 
aluelaitoksen tehtävien siirtämisestä kunnan tai 
kuntainliiton hoidettaviksi, aluelaitoksen pysy
väisluonteisessa palveluksessa oleva virkamies tai 
työntekijä, sikäli kun häntä ei ole voitu sijoittaa 
kansanterveyslaitoksen muuhun yksikköön, siirre
tään suostumuksensa perusteella soveltuviin teh
täviin kunnan tai kuntainliiton palvelukseen. 

Pysyväisluonteisella henkilöstöllä tarkoitetaan 
sekä virka- että työsopimussuhteista henkilöstöä, 
jonka palvelussuhde kansanterveyslaitokseen on 
tarkoitettu jatkuvaksi. Pysyväisluonteisella henki
löstöllä ei siten tarkoiteta henkilöä, joka toimii 
viransijaisenå tai hoitaa avoinna olevaa virkaa 
virkaatoimittavana. 

Ehdotuksen mukaan kunnallisvaltuusto tai liit
tovaltuusto voisi painavista syistä päättää olla 
vastaanottamatta siinyvää henkilöstöä. Rajoitus 
on vastaavan sisältöisenä omaksuttu järjestettäes
sä kunnan tai kuntainliiton henkilökunnan ase
maa niissä tapauksissa, jolloin henkilökunta siir
tyy toisen kunnan tai kuntainliiton palvelukseen. 
Yleisesti ottaen painavia syitä henkilökunnan 
siirtymisen rajoittamiseen voitaneen katsoa ole
van olemassa silloin, kun toiminta kunnallisesti 
järjestettäessä ei ole olemassa vastaavaa tehtävää, 
johon henkilö siirrettäisiin, ja ettei häntä muu
toinkaan voida tarkoituksenmukaisesti sijoittaa 
kunnan tai kuntainliiton muuhun tehtävvän. 

2 §. Siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen eh-

tojen edellytetään määräytyvän asianomaisen 
virka- tai työehtosopimuksen mukaan. 

3 §. Siirretyllä henkilöllä olisi mahdollisuus 
eläketurvaan joko niiden säännösten mukaan, 
jotka ovat voimassa siirron toteutuessa valtion 
viran- ja toimenhaltijoiden eläketurvasta taikka 
kunnallisen eläkejärjestelmän mukaisena. 

Mikäli henkilö haluaa säilyttää oikeutensa hä
nellä valtion palveluksessa oleviin eläke-etuuk
siin, hänen tulee ilmoittaa siitä vuoden kuluessa 
kunnan- tai liittohallitukselle. Pykälän 1 mom. 
vastaa sisällöltään kuntajaosta annetun lain 
19 §:n 1 momenttia. 

Pykälän 3 momentti sisältää säännökset valtion 
velvollisuudesta korvata kunnalliselle eläkelaitok
selle siirretyn henkilön eläketurvasta kunnalliselle 
eläkelaitokselle aiheutuneet kulut valtion palve
lusaikaa vastaavalta osalta. 

4 §. Pykälä sisältää säännökset vuosiloman tai 
lomakorvauksen kustannusten jakautumisesta 
kunnan tai kuntainliiton palvelukseen siirtyneen 
henkilöstön osalta. Ehdotuksen mukaan valtio 
olisi korvausvelvollinen siirron toteutumisvuoden 
ja sitä seuraavan vuoden osalta valtion palveluk
sessa ansaituista lomaetuuksista, jotka henkilölle 
on annettu virka- tai työehtosopimuksen nojalla. 

5 ja 6 §. Pykälät sisältävät täytäntöönpanoa ja 
voimaantuloa koskevat säännökset. 

Edellä olevan johdosta annetaan Eduskunnan 
hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kansanterveyslaitoksen aluelaitoksen henkilökunnan aseman järjestämisestä aluelaitoksen tehtävien 

siirtyessä kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Milloin kansanterveyslaitoksen aluelaitoksen 

tehtävät lain tai sopimuksen nojalla siirretään 
kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi, siirretään 
aluelaitoksen pysyväisluonteisessa palvelussuh
teessa oleva virkamies tai työntekijä suostumuk
sensa perusteella hänelle soveltuvaan tehtävään 
kunnan tai kuntainliiton palveluksessa, jollei 
kunnanvaltuusto tai liittovaltuusto painavista 
syistä toisin päätä. 

2 § 
Sillä, joka on siirretty kunnan tai kuntainliiton 

palvelukseen, on oikeus saada tehtävästä asian
omaisen virka- tai työehtosopimuksen mukaiset 
edut. 

3 § 
Kunnan tai kuntainliiton palvelukseen siirre

tyllä henkilöllä on sen palveluksessa ollessaan 
oikeus eläketurvaan kunnalliselta eläkelaitokselta 
niiden perusteiden mukaan, jotka vastaavasti 
valtion viran ja toimen haltijoiden ja työntekijöi
den eläketurvasta olivat voimassa ennen kuin 
aluelaitoksen tehtävät siirtyivät kunnalle tai kun
tainliitolle ja joita häneen silloin oli sovellettava, 
jos hän vuoden kuluessa siirtymisestä kirjallisesti 
ilmoittaa kunnan- tai liittohallitukselle niin 
haluavansa. Sillä, joka ei ole tehnyt tällaista 
ilmoitusta, on oikeus kunnan tai kuntainliiton 
virka- tai työsopimussuhteen perusteella annetta
vaa eläkettä varten lukea hyväkseen aikaisempi 
valtion palvelus samojen perusteiden mukaan 
kuin kunnan palvelus. 

Valtion palvelukseen rinnastetaan 1 moment
tia sovellettaessa kaikki sen laatuinen muu palve
lus, jota kunnalliselta eläkelaitokselta saatavaa 
eläketurvaa varten ei lueta eläkkeeseen oikeutta-

• vaksi, mutta joka luetaan tai on asianomaisessa 
järjestyksessä oikeus lukea hyväksi valtion elä
kettä varten. 

Kunnalliselle eläkelaitokselle korvataan valtion 
varoista se osa kunnan tai kuntainliiton palveluk
seen siirretylle henkilölle maksetusta eläkkeestä 
tai hänen jälkeensä suoritetusta perhe-eläkkeestä, 
joka vastaa valtion palvelusajan ja siihen 
2 momentin mukaan rinnastettavan palvelusajan 
osuutta eläkkeeseen oikeuttavasta koko palvelusa
jasta. Korvausta ei kuitenkaan suoriteta siltä osin, 
kuin eläkkeen perusteena olevasta palkkauksesta 
aiheutuneisiin menoihin ei ole ollut myönnettävä 
valtionapua siitä voimassa olevien säännösten 
mukaan. Korvaus voidaan arvioida ja suorittaa 
kerralla, jos niin sovitaan. 

4 § 
Milloin kunnan tai kuntainliiton palvelukseen 

siirretylle henkilölle on sinä vuotena, jonka aika
na tai päättyessä siirtyminen on tapahtunut, ja 
sitä seuraavana kalenterivuotena virka- tai työeh
tosopimuksen nojalla annettu vuosilomaa tai lo
makorvausta joka on ansaittu valtion palvelukses
sa, korvataan kunnalle tai kuntainliitolle valtion 
varoista se osa loma-ajan palkasta, lomakorvauk
sesta ja lomarahasta aiheutuneista menoista, joka 
vastaa lomaan oikeuttaneesta palveluksesta val
tion palvelusta. 
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5 § 6 § 
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöön

panosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 198 . 

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1983 

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 
1984. 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Eeva Kuuskoski- Vikatmaa 


