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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtiontilintarkastajain 
kansliasta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on uudistaa valtionti
lintarkastajain kanslian menosäännön perusteet. 
Nykyiseen verrattuna esitys merkitsee lähinnä 
valtiontilintarkastajain kanslian henkilökunnan 
aseman ja palvelussuhdeturvan täsmentämistä ja 
parantamista. 

Apulaistarkastajan toimityypin perustamisen ja 
kanslia-apulaisen toimityypin lakkauttamisen 
osalta esitys liittyy valtion vuoden 1984 tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 
1984 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotettu 
laki 

V altiontilintarkastajain kanslian menosäännön 
perusteet sisältyvät valtiontilintarkastajain kans
lian henkilökunnan palkkauksen perusteista an
nettuun lakiin (248/61). Lain 1 §:ssä on lueteltu 
valtiontilintarkastajain kanslian toimet. Säännök
sen mukaan kansliassa on lisäksi ne muut toimet, 
jotka mainitaan valtiontilintarkastajain johto
säännössä. Lain 2 §:n mukaan kanslian toimen
haltijain palkkauksesta on voimassa, mitä valtion 
peruspalkkaisen viran ja toimen haltijain palk
kauksesta on säädetty. Valtiontilintarkastajat 
määräävät toimenhaltijat tulo- ja menoarvion 
rajoissa palkkausluokkiin. Lain 3 §:ssä on kans
lian toimenhaltijat rinnastettu vuosiloman suh
teen valtion peruspalkkaisen viran ja toimen 
haltijoihin. Säännöksen mukaan toimenhaltijan 
oikeudesta vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttö
myyseläkkeeseen sekä hänen jälkeensä suoritetta
vasta perhe-eläkkeestä on säädetty erikseen. 

Valtion vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesityk
sessä ehdotetaan valtiontilintarkastajain kansliaan 
perustettavaksi kaksi apulaistarkastajan tointa ja 
lakkautettavaksi kanslia-apulaisen toimi. Tämä 
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edellyttää edellä sanotun lain tarkistamista toimi
tyyppien osalta. 

Valtiontilintarkastajain kanslian menosäännön 
perusteita on tarpeen tarkistaa lisäksi kanslian 
henkilökunnan aseman ja palvelussuhdeturvan 
osalta vastaamaan eduskunnan muiden vastaa
vien hallintoelinten osalta asiasta annettuja sään
nöksiä. Tehtävien laadun ja niiden edellyttämän 
henkilökunnan oikeusaseman johdosta valtionti
lintarkastajain kanslia on läheisimmin rinnastet
tavissa eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan. 
Tämän vuoksi on uudistuksen lähtökohtana pi
detty sanomilta osin eduskunnan oikeusasiamie
hen kansliasta annettua lakia (882/71). Oikeusa
siamiehen kanslian henkilöstörakennetta silmällä 
pitäen olisi myös tarkoituksenmukaista muuttaa 
valtiontilintarkastajain kanslian esimiehenä toi
mivan tarkastusneuvoksen toimi kansliapäällikön 
toimeksi. 

Uudistus edellyttää valtiontilintarkastajain 
kanslian henkilökunnan palkkauksen perusteista 
annetun lain tarkistamista kokonaisuudessaan, 
jonka vuoksi on tarkoituksenmukaista säätää asi
asta kokonaan uusi laki. Ehdotettu laki edellyttää 
myös valtiontilintarkastajain johtosäännön (391 1 
51) muuttamista. 
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2. Asian valmistelu 

Esitys perustuu eduskunnan kansliatoimikun
nan valtioneuvostolle toimenpiteitä varten lähet
tämään ehdotukseen. Lakiehdotus vastaa 1 §:n 1 
momenttiin tehtyjä eräitä muutoksia lukuunotta
matta kansliatoimikunnan ehdottamaa lakia. 

3. Esityksen hallinnolliset ja ta
loudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole ehdotettuja toimien järjestely
jä lukuunottamatta muita suoranaisia hallinnolli-

sia ja taloudellisia vaikutuksia. Valtiontilintarkas· 
tajaio kanslian esimiehenä toimivan tarkastus
neuvoksen toimen muuttamisesta kansliapäälli
kön toimeksi ei aiheutuisi lisäkustannuksia. Val
tion vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesityksessä 
ehdotetut toimien järjestelyt merkitsevät tulo- ja 
menoarvioesityksen mukaan 89 600 markan li
säystä palkkausmenoihin. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Pykälän 1 momentissa lueteltaisiin ne 
toimityypit, joita valtiontilintarkastajain kanslias
sa voi olla. Toimityypit ovat samat kuin voimassa 
olevan lain 1 §:ssä mainitut paitsi että niihin on 
lisätty kansliapäällikön toimityyppi sekä vuoden 
1984 tulo- ja menoarvioesitykseen perustuen 
poistettu kanslia-apulaisen ja lisätty apulaistar
kastajan toimityyppi. Kansliapäällikön toimen 
perustamismahdollisuutta on pidetty perusteltu
na virkarakenteen yhdenmukaistamiseksi tältä 
osin eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian vir
karakenteen kanssa. Kysymyksessä ei olisi henki
löstön lisäys, vaan sen mahdollistaminen, että 
vuoden 1982 tulo- ja menoarvion nojalla perus
tettu valtiontilintarkastajain kanslian esimiehenä 
toimivan tarkastusneuvoksen toimi voitaisiin 
muuttaa kansliapäällikön toimeksi. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan vertailulain 
säännösten mukaisesti, että tulo- ja menoarvion 
rajoissa voidaan kansliaan ottaa myös ylimääräisiä 
toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä. 

2 §. Voimassa olevan lain 2 §:n mukaan 
valtiontilintarkastajain kanslian toimenhaltijain 
palkkauksesta on voimassa, mitä valtion perus
palkkaisen viran ja toimen haltijain palkkaukses
ta on säädetty. Vertailulain mukaisesti ehdotettu 

säännös on laajennettu koskemaan kanslian pysy
väisen toimen lisäksi ylimääräisen toimen halti
jain palvelussuhteen ehtoja. Kanslian pysyväisiä 
toimia ovat ne, jotka toimia tulo- ja menoarvios
sa perustettaessa on sellaisiksi osoitettu tai joiden 
osalta ei perusteluissa ole mainintaa toimen 
muunlaisesta luonteesta. Säännösehdotus koskee 
palkkauksen lisäksi muitakin palvelussuhteen eh
toja, minkä vuoksi voimassa olevan lain 3 §:n 1 
momentin mukainen vuosilomaoikeutta koskeva 
erillinen säännös käy tarpeettomaksi. Ehdotetulla 
säännöksellä ei ole tarkoitettu muuttaa kanslian 
henkilökunnan palvelussuhteen ehtoja eikä ra
joittaa valtiontilintarkastajain ja eduskunnan 
muiden päättävien elinten oikeutta myöntää 
kanslian henkilökunnalle parempiakin etuuksia. 

Koska valtion virkamiesten palvelussuhteen 
ehdot, joita käytännössä on pidetty lähtökohtana 
valtiontilintarkastajain kanslian henkilöstön osal
ta, määräytyvät nykyisin pääasiallisesti sen mu
kaan, mitä virkaehtosopimuksin on sovittu, ja 
ovat vain vähäisessä määrin säädösperusteisia, 
tulisi tämä seikka nyt kysymyksessä olevaa lakia 
vastaisuudessa uudistettaessa ottaa huomioon. 

3 §. Nykyisessä laissa ei valtiontilintarkastajain 
kanslian toimenhaltijain oikeudesta pysyä toi
messaan ole säännöstä. Yhdenmukaisesti vertai
lulain kanssa ehdotetaan tästä otettavaksi pykä-
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lään samansisältöinen säännös. Lakia vastaisuu
dessa uudistettaessa olisi järjestettävä myös tila
päisten toimihenkilöiden palvelussuhdeturva 
sekä otettava huomioon se, että valtion virka
miesten osalta palvelussuhdeturva on osittain 
virkaehtosopimusperusteinen. 

4 §. Pykälän 1 momentti vastaa voimassa 
olevan lain ja vertailulain eläkeoikeutta koskevia 
säännöksiä. Vertailulain ja eduskunnan vastaavia 
muita hallintoelimiä koskevat säännökset huo
mioon ottaen ehdotetaan 2 momentiksi lisättä
väksi säännös, jonka mukaan eduskunnan kans
liatoimikunta voi myöntää ylimääräistä eläkettä. 

5 §. Selvyyden vuoksi ehdotetaan säännökseen 
sisällytettäväksi maininta siitä, että tarkemmat 

määräykset valtiontilintarkastajain kansliasta an
netaan valtiontilintarkastajain johtosäännössä. 

6 §. Pykälä sisältää lain voimaantulosäännök
sen. Ehdotetulla lailla kumottaisiin nykyinen 
valtiontilintarkastajain kanslian henkilökunnan 
palkkauksen perusteista annettu laki siihen myö
hemmin tehtyine muutoksineen. 

2. Voimaan tulo 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 1984 
alusta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
valtiontilitarkastajain kansliasta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Valtiontilintarkastajain kansliassa voi olla kans

liapäällikön toimi sekä tarkastusneuvoksen, yli
tarkastajan, tarkastajan, apulaistarkastajan ja toi
mistosihteerin toimia. 

Tulo- ja menoarvion rajoissa kansliaan voidaan 
ottaa myös ylimääräisiä toimenhaltijoita ja tila
päisiä toimihenkilöitä. 

2 § 
Valtiontilintarkastajain kanslian pysyväisen ja 

ylimääräisen toimen haltijain palvelussuhteen eh
doista on vastaavasti voimassa, mitä valtion mui
den peruspalkkaisen ja ylimääräisen toimen halti
jain osalta on säädetty. 

Tulo- ja menoarvion rajoissa valtiontilintarkas
tajat määräävät kansliansa toimet palkkausluok
kiin ja päättävät muista pysyväisen tai ylimääräi
sen toimen haltijain palvelussuhteen ehtoja kos
kevista seikoista sekä tilapäisen toimihenkilön 
palkkiosta ja muista palvelussuhteen ehdoista. 

3 § 
Valtiontilintarkastajain kanslian toimenhalti

jain oikeudesta pysyä toimessaan on vastaavasti 
voimassa, mitä valtion muun pysyväisen tai yli-· 
määräisen toimen haltijan osalta on säädetty, 
kuitenkin niin, että oikeudesta pysyä toimessa 
säädetyn eroamisiän jälkeen päättävät valtionti
lintarkastajat. 

4 § 
Valtiontilintarkastajain kanslian toimenhalti

jain oikeudesta vanhuus-, työkyvyttömyys- ja 
työttömyyseläkkeeseen sekä heidän jälkeensä suo
ritettavasta perhe-eläkkeestä on säädetty erikseen. 

Eduskunnan kansliatoimikunta voi myöntää 
ylimääräistä eläkettä. 

5 § 
Tarkemmat määräykset valtiontilintarkastajain 

kansliasta annetaan valtiontilintarkastajain johto
säännössä. 
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6 § 
Tämä laki tulee voimaan patvanä 

kuuta 198 ja sillä kumotaan valtionti
lintarkastajain kanslian henkilökunnan palkkauk-

sen perusteista 19 päivänä toukokuuta 1961 an
nettu laki (248/61) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. 

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1983 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 


